
Workshop Schoolverlaters  
VSO & PrO 

De aansluiting tussen school en werk  
31 maart 2016  



Programma  

• Welkom  door Tom de Haas  
• Korte inleiding: De aansluiting school en werk  

• Good practice in de praktijk 
– Dorien Brussen Het Plein Zutphen  

 
• Vragen en uitwisseling  



Welkom en inleiding  

• Rapport met 8 good practices; zie website 
Samen voor de klant  

• Factsheet per good practice  
• Onderdeel van spoor 3: nieuwe 

verdienmodellen P-wet; zie website SvdK   



Focus bij good practices:  

De regierol van de gemeente(n)  
– Keuzes die gemeenten als regisseur maken rond 

schoolverlaters van VSO en PrO 
• Niet op inzetten  
• Smal op inzetten of 3D breed op in zetten  
• De knip tussen werk en dagbesteding  
• Rol van de scholen en van de werkgevers  

– Verschillen in keuzes en de uitwerking daarvan 
zichtbaar maken  

–  Gemeenten faciliteren bij hun eigen keuzes  



De aansluiting school werk  

• Thema’s:  
– De opdracht van de scholen  
– Werkgeversnetwerken van de scholen  
– De regelruimte van gemeenten 
– Werkgeversdienstverlening en de bemiddeling van 

VSO en PrO leerlingen  
– Van droombaan tot passend werk  
– De herpositionering van het Entree onderwijs 
– Schoolverlaters en de WWZ  

 
 



Presentatie good practice 

 
• Dorien Brussen Het Plein Zutphen 

• Hoe pakken de partners in het Plein het aan?  
• Hoe gaat het Plein om  met bovenstaande thema’s?   

 



De opdracht van de scholen 

• Via stages naar werkplekken, betaald werk  
– Volgen van de leerling na schoolverlaten  

• VSO en PrO scholen hebben uitgebreide 
netwerken / contacten met werkgevers  

• Intensieve contacten met werkgevers 
noodzakelijk: stageplek wordt baan; nieuwe 
stageplekken werven noodzakelijk  

• NML: waar mogelijk op eigen kracht 
 



Regelruimte gemeenten  

• Tot 18 jaar:  
– Inzetten faciliteiten als LKS en begeleiding  
– Garantie voor inzet vanaf 18 jaar  

• Vanaf 18 jaar:  
– Inzet LKS en begeleiding  
– Koppeling met garantiebanen  
– Mogelijkheden beschut werk  
– 3D koppeling; navigator aanpak; tot 27 jaar  



WGD en VSO PrO  

• WGD: vraaggericht / vacature gericht  
– Standaard product  
– Makkelijk scheiden van verkoop en uitvoering  

• Werkgeversbenadering voor VSO-PrO:  
– Aanbod gericht  
– Gericht op werk, taken, niet op vacatures  
– Maatwerkproduct, voor werkgever en kandidaat 

werknemer  
– Verkoop en uitvoering in één hand  

 



Droombaan& passend werk 

• Veel wensberoepen bij leerlingen VSO en PrO  
• Contrast met beschikbaar passend werk  
• Interactie met leerling en ouders: Wat is van 

waarde? Droombaan of economische 
zelfstandigheid?  

• Aanpak in Zeeland; ook bij WGD   



Herpositionering Entree  

• Ministerie OC&W: Entree onderwijs ROC: de 
weg naar werk  

• Herschikking rolverdeling PrO en entree 
– Trend: vroeger doorstromen van PrO naar Entree  

• Aandachtspunten:  
– Leerlingen volgen, begeleiden naar werk  
– Entree onderwijs nu: niet uitgerust voor 

stagebegeleiding en vinden van werk  

 



Schoolverlaters en WWZ  

• De Wet Werk & Zekerheid geldt ook voor alle 
dienstverbanden  

• Na 2 jaar dienstverband voor onbepaalde tijd  
• Transitievergoeding  
• Eerste signalen: 2 jaar na schoolverlaten 

melden ex VSO / PrO jongeren zich bij de 
gemeente  

• Noodzaak om deze doelgroep langer te volgen 



Vragen, uitwisseling  

• Interactie naar aanleiding van presentatie 
good practice  
 

• Verwijzing naar rapport met 8 good practices 
op de website Samen voor de Klant 
 

• Evaluatie en sluiting  
 



Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

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

	Workshop Schoolverlaters �VSO & PrO
	Programma 
	Welkom en inleiding 
	Focus bij good practices: 
	De aansluiting school werk 
	Presentatie good practice
	De opdracht van de scholen
	Regelruimte gemeenten 
	WGD en VSO PrO 
	Droombaan& passend werk
	Herpositionering Entree 
	Schoolverlaters en WWZ 
	Vragen, uitwisseling 
	Meer informatie

