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PERSBERICHT
Samenwerking Avans+ en Jeugd enzo.:
start van de eerste Post Bachelor opleiding ‘Jongerenwerk nieuwe stijl’.
Sinds de lancering van zijn eerste boek (Van de straat, de straatcultuur van jongeren
ontrafeld) heeft Frank van Strijen van Jeugd enzo. niet stil gezeten. De Rotterdamse
organisatie geniet inmiddels landelijke bekendheid. Frank en zijn medewerkers zijn bij
talloze straatprojecten betrokken en geven goedbezochte trainingen in het hele land over
de hedendaagse straatcultuur. Tevens zijn er gesprekken gaande over een TV programma
‘Van de straat’ met Van Strijen als presentator. Als klap op de vuurpijl komt vlak na deze
zomer (8 oktober) zijn tweede boek uit en start er in samenwerking met Avans+ een Post
bachelor opleiding ´Jongerenwerk nieuwe stijl´.
Van Strijen: ‘Straatcultuur en burgercultuur, het blijven boeiende begrippen. Mix ze met
Internet, gebruik van sociale media, verschillende culturen en je hebt de straatcultuur anno 2011.
Deze straatcultuur verandert zo snel en wij veranderen mee. Doe je dit niet, dan mis je
aansluiting.’
Iemand die bekend is met de straatcultuur en de aansluiting niet wil missen is Dragan Kalkan,
+
commercieel directeur bij Avans . Hij huurde Van Strijen eerder in voor een opleiding die
Avans+ voor de politie verzorgde en was erg enthousiast over de trainingen van Jeugd enzo. Dit
bracht hem op een idee: ‘Het jongerenwerk is sinds 1900 actief in Nederland. Maar er is
eigenlijk geen professionele opleiding voor Jongerenwerk. Waarom niet een Post Bachelor
opleiding jongerenwerk starten binnen ons opleidingsinstituut?’ Kalkan stapte met zijn idee op
Van Strijen af. Deze was net bezig zijn tweede boek te schrijven: ‘Jongerenwerk Nieuwe Stijl’.
Na een gezamenlijke voorbereiding, gaat de opleiding vanaf oktober dit jaar van start. De
opleiding is bedoeld voor een ieder die professioneel met jongeren werkt of vanuit zijn beroep
veelvuldig met jongeren te maken heeft: jongerenwerk, politie, onderwijs, hulpverlening.
Het lesprogramma beschrijft onder andere de geschiedenis van de jongerencultuur, de moderne
straatcultuur, polarisering en radicalisering en integraal werken. Van Strijen: ‘Het is van groot
belang dat deze opleiding aansluit bij de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Niet alleen biedt
de opleiding theorie, maar tevens veel praktijk. Wij willen de professional ondersteunen om nog
beter te worden in zijn vak. Daar zullen de professional en de jeugd waarmee hij werkt, alsmede
hun omgeving veel plezier en voordeel van hebben’.
Kalkan: ‘Dat deze opleiding in een behoefte voorziet, is duidelijk mede gezien de snelheid
waarmee de eerste deelnemers zich nu al hebben aangemeld’. Dragan Kalkan en Frank van
Strijen voorzien dat deze opleiding, ook gezien de snelheid van alle maatschappelijke
ontwikkelingen, een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het werken met jongeren in
Nederland.
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Meer informatie over Avans en/ of organisatorische vragen over de Post Bachelor opleiding
Jongerenwerk nieuwe stijl: Mustapha Hannati, projectleider Avans+. Mobiel: 06-20863884 of
e-mail: mhannati@avansplus.nl
Meer informatie over Jeugd enzo. en/ of inhoudelijke vragen over de Post Bachelor opleiding
Jongerenwerk nieuwe stijl:
Bob Krijnen, Mobiel: 06-27149422 of e-mail: bob@bk-cc.nl
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