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Digibende is een unieke plek waar jongeren in de leeftijd 
van 12 tot 28 jaar aan de slag gaan om binnen de thema’s 
ICT, technologie en digitale creativiteit te ontdekken wat 
echt bij hen past, waar ze goed in zijn en waar ze gelukkig 
van worden. Veel van deze jongeren worstelen met het 
verwerven van hun plekje in de maatschappij. Ze missen 
aansluiting op school, dreigen uit te vallen of zijn uitge-
vallen, of hebben om uiteenlopende redenen moeite om 
de stap naar werk of (vervolg-)studie te maken.

Kleinschaligheid, persoonlijke aandacht en maatwerk zijn 
belangrijke waarden van Digibende.

Dit boekje beschrijft de maatschappelijke opbrengsten van 
het eerste jaar Digibende Amstelveen. Veel leesplezier!

Introductie
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Hoe kan ik (dreigende) uitvallers laten ervaren hoe je van 
een afstand tot school, werk of de maatschappij, juist een 
voorsprong maakt? Dat is de vraag die oprichter Fabian 
Leijten zich lang geleden stelde. Deze vraag is de missie 
van Digibende geworden.

Zelf was Fabian ook zo’n uitvaller. Al op de basisschool 
miste hij aansluiting bij andere kinderen. Hij had het ge-
voel er niet bij te horen. Zijn interesses gingen uit naar 
thema’s die op school niet aan bod kwamen. Na langlo-
pende trajecten en onderzoeken kreeg hij de stempel: 
‘hoogbegaafd’. Hoewel dit een verklaring was voor dat 
wat speelde, bood dit geen oplossing. Na een korte en 
turbulente tijd op meerdere middelbare scholen, mocht 
hij op veertienjarige leeftijd naar de universiteit. Ook hier 
miste hij aansluiting.

Pas toen hij startte met zijn eigen bedrijf in de ICT voelde 
hij zich gelukkig. Er ging een wereld voor hem open. Hij 
kwam in contact met ervaren vakmensen; systeembe-
heerders, programmeurs, game designers en grafisch 
vormgevers.

Hij stelde veel vragen en ontdekte dat deze manier van 
leren - juist in de praktijk en door te werken met bevlogen 
vakmensen - veel beter bij hem paste. Hij kreeg weer 
plezier in het leven.

Fabian is niet de enige die, ondanks voldoende cognitieve 
capaciteiten, moeite had om aansluiting te vinden binnen 
het onderwijs. In 2021 kent Nederland 15.000 thuiszitters. 
Een veel groter deel van de leerlingen staat niet geregis-
treerd als thuiszitter maar bezoekt school fragmentarisch.

Autisme, hoogbegaafdheid, faalangst en leerstoornissen 
zijn factoren die er voor kunnen zorgen dat aansluiting 
vinden niet vanzelfsprekend is.

Digibende is opgericht voor jongeren die om uiteenlopende 
redenen aansluiting missen met het onderwijs of in hun 
stappen naar werk, én een sterke interesse hebben in de 
digitale wereld.

Oorsprong
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Onze zoon startte een jaar geleden bij Digibende.  
We kennen veel traumatische momenten, 

schooluitval en onbegrip. Hij was onzeker en 
faalangstig. Hij gaat nu twee dagen per week naar 
Digibende, we zien zijn zelfvertrouwen hier enorm 

door groeien.

Hij gaat naast Digibende drie dagen naar school voor 
examenvakken, welke hij onverwachts allemaal lijkt te 
halen. Hij zegt zelf dat hij beter in zijn vel zit en dat hij 
Digibende nodig heeft om tot rust te komen, zodat hij 

school aankan.

(Moeder van J.)
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In 2019 maken 90 jongeren gebruik van het aanbod van 
de eerste Digibende op de Limburgse locatie Kelpen-Oler. 
Zij nemen gemiddeld twee dagen per week deel aan het 
programma van Digibende. Deze jongeren en hun ouders 
hechten aan de aanpak van Digibende.

Kleinschaligheid en persoonlijke aandacht is wat voor hen 
zo belangrijk is. Interne orthopedagogen en pedagogen 
coachen de jongeren op vaardigheden die voor hen niet 
vanzelfsprekend zijn. Vakspecialisten nemen de jongeren 
met veel passie en bevlogenheid mee in de wereld van 
hun vakgebied. Intrinsieke motivatie wordt geprikkeld. 
Gestimuleerd wordt dat wat juist wél goed gaat.

Een bijkomend effect van deelname aan Digibende is dat 
de jongeren er gelijkgestemden ontmoeten. De aanpak 
blijkt te werken. Ruim 85% van de deelnemers stroomt 
succesvol uit; dat wat eerst niet wilde lukken, lukt nu wel.

Omdat ondanks de vaak grote reisafstand deze jongeren 
vanuit het hele land naar Digibende Kelpen-Oler blijken 
te komen, wordt besloten een tweede locatie te openen.

In Amstelveen herkennen de gemeente en haar onder-
wijssamenwerkingsverbanden SWVAM en Amstelronde 
Passend Onderwijs dat er voor een deel van de jongeren 
door hun specifieke behoeften geen passend onderwijs 
geboden kan worden. Ook herkennen de partijen de 
landelijke kloof tussen zorg en onderwijs en de behoefte 
aan ontschotting.

Tussen Digibende, gemeente Amstelveen en de onderwijs-
samenwerkingsverbanden volgen gesprekken die leiden 
tot een unieke samenwerking. Er wordt gewerkt vanuit 
korte lijnen om onderwijs- en jeugdhulpdoelstellingen op 
een laagdrempelige manier bij elkaar te brengen.

In september 2020 opent Digibende - op dat moment 
midden in de coronacrisis - de deuren van haar vestiging 
in Amstelveen.

Start Digibende Amstelveen
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Mijn zoon is gegroeid in zijn zelfvertrouwen en sociale 
vaardigheden sinds zijn start bij Digibende.

Daar waar hij eerder voornamelijk alleen in zijn games 
zat, is hij nu met een groep jongeren bezig met 

een gezamenlijk project om een computerspel te 
ontwikkelen.

Het gevoel van autonomie geven heeft bij hem zijn 
vruchten afgeworpen.

(Moeder van F.)
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Voor sommige jongeren biedt ons schoolse systeem 
niet het juiste onderwijs en inspiratie. Niet iedere 
jongere voelt zich thuis op grote middelbare scholen. 
Sommige jongeren hebben een andere aanpak nodig. 
Meer individuele begeleiding en maatwerk. Gebeurt dit 
niet dan kunnen ze afglijden en thuis komen te zitten. 
Geen enkele jongere in Nederland hoort op de bank 
te zitten. Zo raken ze emotioneel steeds meer in de 
knel en verliezen ze het contact met leeftijdsgenoten. 
Jongeren verdienen allemaal een plek waar ze hun 
talenten kunnen ontplooien, een plek die hen inspireert 
en perspectief geeft. Digibende heeft een innovatief 
aanbod en biedt kinderen naast een nieuwe uitdaging 
en onderwijs ook de zorg die ze nodig hebben. Zodat ze 
weer in zichzelf gaan geloven, naar de toekomst kijken 
en vaak deels weer naar school gaan. We zijn blij dat 
we als gemeente Amstelveen hieraan kunnen bijdragen, 
zodat kinderen uit deze hele regio een vangnet hebben. 

Frank Berkhout  
wethouder Jeugd en Onderwijs 
Amstelveen
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Ons kind is bij Digibende als laatste strohalm. Hij was al sinds groep 
vijf niet echt meer naar school geweest en stond voor de stap naar het 
voortgezet onderwijs, zonder onderwijs te hebben genoten en zonder 
een middelbare school waar hij na de zomervakantie kon beginnen. 
Hij besloot dat het leven dan ook geen zin had; er was geen school 
die bij hem paste, hij zou dus geen diploma halen, geen goede baan 

kunnen krijgen en dus niet zelfstandig kunnen leven. Hij kreeg een zware 
depressie en werd suïcidaal.

Met een klein hartje en met de moed der wanhoop begon hij bij 
Digibende. We zagen hem er snel wennen, opbouwen, met zin er naartoe 

gaan (zelfs in de vakantie) en het ook volhouden, het hele jaar.

(Moeder van P.)



Eén jaar Digibende Amstelveen |  pagina 15  |  digibende.nl 

Digibende is noch een zorginstelling, noch een school. Er 
is gekozen voor de benaming ‘ontwikkelplek’. Een veilige 
plek met een gestructureerd aanbod geleid door een 
gespecialiseerd team, waar deelnemers van 12 tot 28 jaar 
ruimte en ondersteuning krijgen aan zichzelf te werken 
om te bereiken dat wat eerst niet wilde lukken, nu wel 
gaat lukken. 

Wanneer aansluiting op school langdurig ontbreekt kan dit 
leiden tot onderpresteren, verzuim, afstroom in niveau en/
of uitval. Dit heeft niet alleen significante gevolgen voor 
de jongere zelf, maar ook voor het gezinssysteem en op 
termijn ook voor onze maatschappij. Een verstoord dag- 
nachtritme, (game-) verslaving, een gebrek aan structuur, 
een sociaal isolement en depressie zijn veelvoorkomende 
psychosociale problemen bij deze doelgroep.

Digibende richt zich op jongeren met overwegend inter-
naliserende problematiek die uitgevallen zijn of waarbij 
uitval dreigt en die affiniteit hebben met de digitale wereld, 
in de breedste zin des woords. 

Jongeren kunnen bij Digibende door middel van een 
gestructureerd programma hun hart ophalen binnen de 
vakrichtingen die hen zo interesseren. Bevlogen vakspe-
cialisten begeleiden de jongeren en dagen hen uit, op hun 
eigen niveau en in hun eigen tempo.

Daarnaast krijgen de jongeren ondersteuning van in-
terne orthopedagogen, pedagogen en een sportcoach. 
Er wordt samengewerkt met direct betrokkenen zoals 
ouders of verzorgers, maar ook met scholen, begeleiders 
of jeugdhulpverleners. 

Het doel van Digibende is het duurzaam verstevigen van 
zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, het laten ontdekken 
van kwaliteiten en talenten en leren omgaan met factoren 
die buiten hun invloed, maar binnen hun betrokkenheid 
liggen. 

Behoud van - of terugkeer of doorstroom naar -  school, 
studie of werk, zijn belangrijke doelstellingen binnen een 
Digibende traject.

Visie
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Voor de jongeren die starten bij Digibende, worden  
grofweg vier fasen doorlopen vanaf de start. 

Fasen

Fase 1
Wennen en verkennen. Jongeren krijgen de ruimte 
om te landen, zich veilig te gaan voelen en te durven 
vertrouwen op de volwassenen om hen heen.

Hoe zorgt Digibende daarvoor:

Digibende biedt een veilige omgeving, een ‘warm bad’. 
Een gestructureerd programma met vaste gezichten. 
Even geen verwachtingen vanuit de buitenwereld. De 
jongere bepaalt het tempo.

Fase 2
Plezier maken en nieuwsgierig durven zijn. De jongere 
begint veiligheid te ervaren binnen de setting en voelt 
daardoor het vertrouwen om te experimenteren met 
nieuw gedrag. 

Hoe zorgt Digibende daarvoor:

Vanuit een nieuwsgierige blik wordt de jongere be-
naderd. Het aanbod sluit aan bij de interesses en 
intrinsieke motivatie.
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Fase 3 

Versterken van de autonomie en zelfvertrouwen. 
Jongeren leren dat zij bij Digibende zichzelf kunnen 
zijn. Ze durven projecten en relaties aan te gaan en 
komen weer tot een positieve ontwikkeling. 

Hoe zorgt Digibende daarvoor:

Vanuit vertrouwen wordt de jongere uitgedaagd en 
gestimuleerd, waardoor de jongere durft te experimen-
teren. De kwaliteiten van de jongere worden verankerd 
door het laten ervaren, herkennen en benoemen van 
deze kwaliteiten.

Fase 4
Ruimte voor toekomstperspectief. De jongere heeft 
weer vertrouwen in zichzelf en de wereld, waardoor 
er ruimte voor plannen voor de toekomst ontstaan.

Hoe zorgt Digibende daarvoor:

De jongere krijgt begeleiding in het proces naar een 
vervolgstap. De jongere voelt zich sterker waardoor 
hij of zij weer een stap de wereld in durft te doen. De 
wereld voelt meer betrouwbaar en behapbaar door 
nieuw verworven vaardigheden en zelfinzichten.
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Op 10 september 2020 opent Digibende Amstelveen haar 
deuren. Er zijn dan zes vakbegeleiders, twee orthopeda-
gogen en een teamleider. 

Precies één jaar na de start heeft Digibende Amstelveen 
191 aanmeldingen gehad en 148 intakegesprekken gevoerd 
met jongeren die om welke reden dan ook zijn uitgeval-
len in het onderwijs. Hiervan komen er 39 uit gemeente 
Amstelveen. In totaal doorlopen 83 jongeren in het eerste 
jaar een traject. Verreweg de meesten wonen in een straal 
van 20 kilometer van Digibende. Digibende Amstelveen 
blijkt daarmee een regiofunctie te vervullen.

In de opstartfase is een beperkt aantal deelnemers gestart 
waarvoor Digibende direct geen passende plek bleek te 
zijn. Er bleek voor hen onvoldoende interesse uit te gaan 
naar de vakrichtingen of er was intensievere begeleiding 
nodig om hen te bieden wat zij nodig hadden. 

Omdat we deze ontwikkelingen vooral in het begin van 
het jaar zien, denken we dat dit ook te maken heeft met 
de lerende curve van een nieuw team. Het inschatten 
van passendheid voor een jongere in de intakefase ont-
wikkelt met voortschrijdend inzicht. Deze ervaring heeft 
geholpen om de criteria voor deelname in de intakefase 
bij te stellen. Zo is intrinsieke motivatie een belangrijk 
criterium geworden.

Voor de jongeren die in het eerste jaar zijn uitgestroomd 
geldt voor 66% van hen dat alle beoogde doelen zijn 
behaald. Wanneer de jongeren waarvan direct na de 
start is vastgesteld dat Digibende geen passende plek 
is niet worden meegerekend, komt dat percentage op 
78%. Belangrijk te benoemen is dat ook voor deelnemers 
waarvoor niet alle beoogde doelen zijn behaald, deelna-
me vaak een succesvolle ervaring is geweest. Het kan 
bijvoorbeeld richting hebben gegeven: wat past er wel 
en wat past niet bij mij?

Cijfers
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Bovendien stroomden al in het eerste jaar 14 jongeren 
die geregistreerd stonden als (langdurig) thuiszitter met 
ondersteuning van Digibende terug naar een vorm van 
onderwijs. Het samenwerkingsverband noemt dit “een 
knap en onverwacht resultaat.”

Omdat kleinschaligheid en werken met kleine groepjes 
betekent dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
is, houdt dit wel in dat er eind 2021 een wachtlijst van 
bijna 100 deelnemers is. Door een uitbreiding van het team 
wordt dit aantal teruggedrongen. Het team is inmiddels 
uitgebreid naar acht vakbegeleiders, twee orthopedago-
gen, een pedagoog en een teamleider. De kleinschaligheid 
en persoonlijke aandacht blijft voor de jongeren geborgd; 
dit is een vitaal ingrediënt van de formule.

Belangrijke lessen uit het eerste jaar Digibende Amstelveen 
worden vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem. 
Ook zullen nieuwe medewerkers van aankomende ves-
tiging Utrecht voorafgaand aan de opening een periode 
meelopen met team Digibende Amstelveen.
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Voor Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland en 
de Meerlanden is Digibende een waardevolle aanvulling 
op het dekkend aanbod van voorzieningen in de regio. 
Passend Onderwijs gaat erom dat ook leerlingen met 
specifieke ondersteuningsvragen een effectieve combinatie 
van onderwijs en ondersteuning kunnen krijgen. Binnen 
de reguliere scholen lukt dat niet voor iedereen. Wellicht 
is dat ook een te grote opgave voor deze scholen.

Digibende begrijpt dat je een bepaalde groep leerlingen 
alleen kan laten participeren als je ze een programma 
biedt dat hun volle interesse heeft. Anders gezegd: een 
programma dat vooral aansluit op de domeinen waar 
ze echt goed in zijn en dat je de domeinen die voor 
belemmeringen en frustraties zorgen, sterk doseert.
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Digibende omvat het domein van de digitale wereld 
en zorgt er voor dat leerlingen die de aansluiting 
met het onderwijs kwijt aan het raken zijn, via 
verbondenheid op deze wereld weer aan kunnen haken.

Er zijn uiteraard meer initiatieven die een alternatief 
programma bieden, soms ook gericht op andere 
domeinen dan de digitale wereld. Digibende 
onderscheidt hiervan veelal doordat zij geen gefixeerd 
beeld hebben van de kenmerken en de problematiek 
van de doelgroep. Daarbij zie ik bij Digibende een 
vorm van ondernemerschap dat direct zorgt voor 
een professionele organisatie en goed geoutilleerde 
locaties. Andere initiatieven missen dat in aanvang vaak.

Hoewel de ervaringen nog pril zijn, heb ik vertrouwen in 
een stabiele plek van Digibende in het aanbod van zowel 
de gemeenten als de samenwerkingsverbanden. Al was 
het alleen maar omdat de eerste ervaringen van jeugdigen 
die bij Digibende zitten en hun ouders zo positief zijn. 

Frans Jordaan  
directeur-bestuurder van  
Stichting VO Samenwerkingsverband 
Amstelland en de Meerlanden
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Toen ik 5 jaar was is bij mij autisme vastgesteld. Tot mijn 14e heb ik op school 
gezeten. Toen ben ik uitgevallen. Ik hield het niet vol. Ik heb nooit hele schooldagen 

aangekund. In het beste geval lukte het mij om een halve dag op school te zijn.  
Het was voor mij altijd heel moeilijk om mijn aandacht er bij te houden.

Vanaf het moment dat ik bij Digibende begon, slaagde ik er al na twee weken 
in om het wel een hele dag vol te houden. Digibende is voor mij de plek waar 
ik echt kan werken aan wat ik wil doen met mijn leven. Ik kan hier werken aan 
techniek, dat wat ik het liefst doe. Voor het eerst kan ik hier echt heel goede 

relaties opbouwen. Als ik de mensen hier pak, en overal stukjes persoonlijkheid 
herken, zie ik uiteindelijk mezelf, in alle vormen. Dit helpt heel erg om mezelf te 

accepteren. Nog nooit eerder heb ik zo veel vrienden gemaakt.

J. (deelnemer, 17 jaar)
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Het was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we veel 
hebben mogen leren en met hard werken een nieuwe 
vestiging van Digibende hebben kunnen neerzetten. 

Maar het belangrijkste is dat we terugkijken op een jaar 
waarin we veel jongeren hebben geholpen hun draai weer 
te vinden. Dat was niet gelukt zonder onze partners in 
Amstelveen. 

Want Joost van Caam, voormalig directeur-bestuurder 
van Samenwerkingsverband Amstelronde Passend 
Onderwijs, Bas Vismans, voormalig directeur-bestuurder 
van Stichting VO Samenwerkingsverband Amstelland 
en de Meerlanden, zijn opvolger Frans Jordaan en 
wethouder onderwijs & jeugd Frank Berkhout hebben 
zich sterk gemaakt voor de komst van Digibende naar 
Amstelveen. 
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Ze geloofden echt in ons, ondanks dat het wel wat 
voeten in de aarde had. Het was mooi om te zien dat we 
elkaar steeds weer vonden op onze gezamenlijke visie. 
Namelijk: zorgen dat jongeren die aan de zijlijn dreigen 
te komen aangehaakt blijven, perspectief terug vinden 
en met nieuwe energie de toekomst in gaan. Dit doen 
we door op een vernieuwende manier naar persoonlijke 
ontwikkeling te kijken en op een andere manier met 
onderwijs, leren en zorg om te gaan.

Fabian Leijten 
oprichter en directeur Digibende
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Stel je een omgeving voor waar je alles mag leren op het 
gebied van creativiteit, technologie en innovatie. Je mag 
zelf leren programmeren. Zelf een lasershow bouwen, 
of een robotspin die rondloopt en dankzij Artificial 
Intelligence steeds slimmer wordt, of een handtas vol 
met LED’s waar je eigen naam voorbij komt. Misschien 
zelfs een drone die je aanstuurt met je mobiele telefoon?
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