
Van school naar werk



• Rolwijziging van UWV naar gemeente

• VSO/PrO van oudsher ‘leverancier’ 

Wajongers

• Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen? 

Achtergronden



• Praktijkonderwijs: nazorgtaak uitvoeren gedurende 

minimaal een jaar nadat de leerling de school heeft 

verlaten; 

- de leerling tot twee jaar na uitstroom volgen met 

een uitstroommonitor 

• VSO: volgens de wet moeten de scholen, op 

verzoek, tot twee jaar na het verlaten van de school 

beschikbaar zijn voor advies aan de ex-leerling en/of 

diens ouders.

Rol van scholen



Het RMC (Regionaal meld- en coördinatiepunt) heeft als doel 

terugdringen vroegtijdig schoolverlaters.

Elke RMC-regio heeft een contactgemeente, die: 

• De melding en registratie van voortijdige schoolverlaters coördineert;

• Zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in 

het onderwijs. 

De contactgemeenten zijn niet per sé ook centrum- gemeenten van de 

arbeidsmarktregio’s. Focus ligt op terugkeer naar het onderwijs. Wanneer 

dat geen optie (meer) is, dan leidt het RMC de jongere door naar 

gemeente voor begeleiding naar werk. 

Kortom: belangrijke samenwerkingspartner voor sluitende aanpak 

Rol RMC





• Diagnoses stellen

• Ontwikkelen, opleiden, certificeren

• Coaching/begeleiding

• Uitgebreid werkgeversnetwerk

• Detacheren

• Beschut werk bieden

• Functiecreatie 

• Veelheid aan werkzaamheden 

Cedris en SBCM onderzoek naar rol SW



Praktijkvoorbeeld



• Spelers

• Gezamenlijk belang

• Gezamenlijk doel 

Naadloze doorstroming realiseren van kwetsbare jongeren naar 

vervolgonderwijs, werk (evt. met ondersteuning) of 

arbeid/zorgtraject

Integrale aanpak kwetsbare jongeren: Start



• Preventief durven denken

• Schadelastbeperking

• Breed faciliteiten van school en gemeenten 

benutten samen de schouders eronder

Kenmerken aanpak





Transfermedewerker

Regionaal 
Bureau 
Leerplicht

Porthos

(Jeugd)Reclassering / Politie / Jeugdzorg

VSO/Pro 
scholen

MBO Entree

Zorginstellingen

Werkleerbedrijf 
Orionis 
Walcheren

Werkgevers

Kernwoorden Aanpak Kwetsbare Jongeren:

- Jongere staat centraal
- Maatwerk
- Sluitende aanpak
- Preventieve inzet middelen



• 1 aanspreekpunt bij gemeente voor scholen = 

transfermedewerker

• Preventie VSV

• Bijstand voorkomen

• Breed inzetten van werkleer-faciliteiten werkbedrijf

• Inzet werkgeversdienstverlening en netwerk school en

gemeente > gezamenlijke bemiddeling naar werk > 

baanafspraak

• Inzet instrumenten Participatiewet

• Inzet arbeidsdeskundige expertise 

Krachtelementen



• Werkleeromgeving

• Toeleiding naar werk en bemiddeling

• Ervaring met doelgroep en kennis van doelgroep

• Stages

• Beschut werk

• Arbeidsmatige dagbesteding

• Niveau 1 opleidingen bijv. Horeca, zorgassistent, assistent

dienstverlening, schilder

Inzet sociale werkbedrijven



• Uitstroom- en doorstroommonitor scholen

Effecten integrale aanpak?

01-08-15 01-01-16

werk: 20 21

werk + vervolgonderwijs: 2 3

vervolgonderwijs MBO: 17 16

vervolgonderwijs VO: 9 11

vervolgonderwijs HBO: 2 2

dagbesteding: 18 18

residentiële instelling: 2 1

thuiszitter: 1 2

overig: 4 1

totaal: 75 75



Zet het belang van de leerlingen centraal-> redeneer vanuit hen

• Wees proactief! Zoek contact ver voordat leerlingen scholen verlaten

•  Zoek naar het gemeenschappelijk belang van alle betrokken partijen, 

creëer een gevoel van noodzaak. Spreek daarbij niet over ‘ik’ maar over 

‘wij’.

•  Denk groot, maar begin klein.

•  Zorg voor commitment vanuit de bestuurlijke kant. 

•  Sluit aan bij reeds bestaande netwerken en structuren, als ze 

toegevoegde waarde hebben.

Tips nav interviews 



• Ga niet te snel; werk samen op basis van gelijkwaardigheid.

• Maak verschillen in werkwijze bespreekbaar. 

•  Maak gebruik van de betrokkenheid bij en kennis over de leerlingen van 

de scholen. 

•  Onderhoud regelmatig contact met elkaar, zowel op de werkvloer als op 

hoger niveau. Niet alleen bij calamiteiten, ook als zaken goed lopen. 

• Vier je successen met elkaar.

Ga (indien haalbaar) samen in een pand. Het bevordert de samenwerking 

én levert een besparing op de huisvestingskosten op.



En hoe gaan we dat betalen?



• http://cedris.nl/publicaties.html

http://cedris.nl/publicaties.html


• Presentaties beschikbaar op maandag 10 okt

• Volgende Praktijkdag op 8 december in het 

Beatrixgebouw in Utrecht

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Meer informatie




