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Introductie 

 

 
Gerrie van den Berg - manager zorg en onderwijs 

Toine Klok   - manager Perspectief  

 

Uitdaging: 

Kwalitatief goed onderwijs geven aan uitdagende doelgroep 

in een “rendabele” bedrijfsmatige omgeving om jongeren een 

kans te bieden op een baan 



Doelstelling 

• De leerwerkbedrijven van Perspectief bieden jongeren een 
laatste kans, waar regulier onderwijs geen oplossing meer 
biedt 

• Om een vak te leren, een diploma te halen en een baan te 
vinden 

 



De doelgroep 

• De doelgroep bestaat uit jongeren van 16 tot 27 jaar 

• Die zonder extra ondersteuning en begeleiding een (sterk)  verhoogd risico 
lopen om het onderwijs voortijdig te verlaten, dan wel het onderwijs al 
voortijdig hebben verlaten 

• Bij wie veelal sprake is van meervoudige sociale en/of psychische 
problematiek 

 



Samenwerkingsverband 
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Projecten 



Lesboot “de Union” 



De 4 succesfactoren  

 

 
• Een vak leren onder begeleiding van vakbekwame, gepassioneerde, stevige 

docenten / leermeesters 
• Toeleiden naar erkende MBO diploma’s of certificering 
• Zorg-, jeugdhulpverlening en trainingen  
• Arbeidsmarkttoeleiding 



Kwantitatieve gegevens 

• 8 leerwerkbedrijven 

• ca. 120 trajecten / leerplekken per jaar 

• Succesvolle uitstroom  

– 2011: 75,8% 

– 2012: 87,5% 

– 2013: 71,3 % 

• Totale uitval  
– 2011: 10,1% 

– 2012:   3,8% 

– 2013:   4,7% 

 



Financieringsstructuur 

• Gemiddeld kost een traject € 15.000 per leerling per jaar 

 

• Vier opbrengstenbronnen 
– OC en W gelden (MBO of VO) 

– Gemeenten / UWV 

– ESF 

– Winst uit onderneming 

 



Instroomprocedure 

 

 



Toekomst Perspectief 

• Brede steun en waardering voor aanpak 

• Sterk veranderende omgeving 
– Participatiewet 

– Wet Passend Onderwijs 

– Overgang van jeugdzorg naar de gemeentelijke overheid 

– Opzet van het entreeonderwijs in het MBO 

• Vraag van overheden naar arbeidsmarkt toeleiding 
– Kortere trajecten 

– Goedkopere trajecten 

• Van diplomering naar certificering 

 



Vraagstelling 

• Omvang perspectief 
– Aantal leerlingen 

 

• Onderwijsaanbod 
– Van diplomering naar certificering 

– Uitbreiding opleidingen / bedrijven 

 

• Borgen aanvoerroutes / financiering 

 

• Herdefiniëren doelgroep 

 



Perspectief 

 

 

Vragen? 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 

•        @samenvdklant 

• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 

• Schrijf je in voor het ProgrammaraadJournaal 

• Volgende implementatiedag 28 mei in Veenendaal 

 

• SVP evaluatieformulier invullen 

 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl

