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Kamer-Raad 
Woon-werk-leerhuis voor studenten of leerlingen uit Twente 

 
Voor wie is Kamer-Raad? 
Kamer-Raad is bedoeld als een woon-werk-leer thuis voor 
studenten of leerlingen in Twente.  
Dit kunnen jongeren (met eventueel een leer-werktraject) 
zijn van of via de volgende opleidingen: 

• MBO scholen in Twente;  
• HBO opleidingen zoals Saxion hogeschool, Artez 

kunstacademie; 
• Universiteit Twente; 

 
Deze lijst is echter niet compleet, dus staat er een 
opleidingsinstituut niet bij en er is een vraag over bewoning binnen Kamer-Raad, mail dan gerust met de 
afdeling zorgcoördinatie van Humanitas Onder Dak, zorgcoordinatie@humod.nl of  
bel 088-11 98 820. 
 
Jongeren komen in aanmerking als zij door omstandigheden niet een veilige thuissituatie hebben en hierdoor 
niet in staat zijn om hun opleiding goed af te ronden. De opleidingen merken namelijk dat jaarlijks ook een 
aantal capabele en welwillende jongeren het niet redden. Deze jongeren kunnen soms wel tijdelijk bij 
vrienden en familie terecht, totdat ze hun netwerk hebben opgebruikt en in alternatieve vormen van opvang 
komen. Deze onrust en onzekerheid heeft een nadelig effect op hun studie of opleiding, waardoor ze ook op 
dit vlak in een negatieve spiraal terechtkomen. Stoppen met het volgen van onderwijs kan dan de volgende 
stap zijn.  
  
Wat is Kamer-Raad? 
Kamer-Raad maakt onderdeel uit van de Humanitas onder Dak (HOD). HOD werkt in dit project samen met 
tal van partners, waaronder het ROC van Twente, Jarabee en de gemeenten Enschede en Almelo. In totaal 
zijn er circa 40 plekken, in Enschede en Almelo, verdeeld over verschillende gebouwen. Studenten of 
leerlingen die bij Kamer-Raad gaan wonen krijgen een eigen kamer met gebruik van de gemeenschappelijke 
voorzieningen (keuken en sanitair). De kamer wordt gestoffeerd opgeleverd, dwz voorzien van 
vloerbedekking en gordijnen. De jongere zorgt zelf voor huisraad (bed, meubilair, serviesgoed, bestek, 
pannen, etc). Een persoonlijk begeleider (een medewerker van HOD) ondersteunt de jongere in het 
zelfstandig wonen, leren en werken, maximaal twee uur per week. Er is een korte film over Kamer-Raad 
gemaakt, Ondertussen bij Kamer-Raad, zie https://www.youtube.com/watch?v=NnuGMVb8YfU 
 
Wat kost het om bij Kamer-Raad te wonen? 
Kamer-Raad ENSCHEDE  
Een kamer kost € 240,- of € 290,- per maand (inclusief gas, water, licht en internetverbinding), bewoning is 
mogelijk vanaf 16 jaar. 
 
Kamer-Raad ALMELO  
Een kamer kost € 255,- per maand (inclusief gas, water, licht en internetverbinding), bewoning is mogelijk 
vanaf 18 jaar. 
 
Geadviseerd wordt om uit te gaan van ca. € 700,- aan lasten per maand (boodschappen, schoolgeld, 
boeken, zorgverzekering, telefoonrekening, etc.). Tevens moet bij bewoning de eerste maand 
gebruikskosten en de borg (de hoogte van de gebruikskosten) betaald worden. Neem contact op met de 
zorgcoördinatie van Humanitas Onder Dak (088-11 98 820), als er twijfels zijn over de financiële 
draagkracht van een student.  
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Wat zijn de criteria voor instroom? 
De student of leerling:  

• heeft problemen met de huiselijke situatie waardoor uitval dreigt; 
• heeft een dagbesteding; dit kan bestaan uit een studie, een opleiding of een leer-werk traject; 

(bij)baantjes worden niet aangemerkt als dagbesteding, er moet een leer/groei element in zitten); 
• heeft perspectief op het behalen van een startkwalificatie, waarbij de studie binnen 2 maanden moet 

aanvangen (als er nog geen sprake is van het volgen van een opleiding); 
• is gemotiveerd om de opleiding of een leer/werktraject succesvol af te ronden; 
• kan redelijk zelfstandig functioneren, maar nog niet zelfstandig wonen; 
• stelt zich begeleidbaar op en is aanspreekbaar op gedrag; 
• heeft de financiën geregeld bij bewoning (1e maand huur en borg) en is bereid de studiefinanciering 

via de bankrekening van Humanitas Onder Dak te ontvangen, ter voorkoming van schulden.	  
• is bereid tot het volgen van aangeboden workshops rondom persoonlijke financiën.	  

 
Wat zijn de contra-indicaties voor instroom? 
Als er sprake is van:  

• problemen van psychiatrische aard, die het samenwonen met huisgenoten problematiseert (gevaar 
voor de veiligheid van anderen en zichzelf); 

• verslaving aan drugs, alcohol of gokken; 
• agressief of seksistisch gedrag of andere gedragsproblemen; 
• stelselmatig plegen van diefstallen of andere misdrijven of het maken van overtredingen; 
• meervoudige, complexe problematiek. 

 
Hoe aan te melden? 
ROC en Jarabee/T-team 
Er zijn een aantal medewerkers binnen het ROC en Jarabee (het T-team) geïnformeerd over Kamer-Raad. 
Zij kunnen advies geven of het zinvol is om een leerling aan te melden voor een intakegesprek voor Kamer-
Raad.  
 
Andere opleidingsinstituten buiten het ROC 
Mail voor vragen over de aanmelding met de afdeling zorgcoördinatie van Humanitas Onder Dak, 
zorgcoordinatie@humod.nl of bel 088-11 98 820. 
 
Procedure na aanmelding 
De opleiding bekijkt of een jongere geschikt is voor bewoning bij Kamer-Raad. Is dat het geval, dan volgt er 
een intake met Humanitas Onder Dak, waarbij de betrokken studie/ loopbaanbegeleider/ mentor van de 
jongere aanwezig is. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek zal er een bezichtiging van de kamer 
plaatsvinden. Als het intakegesprek positief is verlopen beslist de jongere uiteindelijk zelf of een verblijf bij 
Kamer-Raad een juiste optie is.  
 
Maximale verblijfsduur Kamer-Raad 
Jongeren kunnen tijdens de gehele looptijd van hun studie, opleiding of leer-werktraject wonen bij Kamer-
Raad, mits er ook een hulpvraag is. Zodra de jongere laat zien dat zelfstandig wonen mogelijk is, wordt een 
uitstroomtraject opgestart. In die tijd ligt de nadruk in de hulpverlening op uitstroom (reageren op 
huurhuizen, aanvragen huurtoeslagen etc.). Men blijft zelf verantwoordelijk voor het vinden van 
woonruimte. Als studie, opleiding of leer-werktraject is afgerond, als men vroegtijdig stopt of als men zich 
niet begeleidbaar opstelt (en zichzelf dus buiten de doelgroep plaatst) wordt het verblijf bij Kamer-Raad 
binnen 4 weken beëindigd. 


