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Bewijs Onderdelen Wie reikt bewijs uit?

MBO-diploma examen conform WEB MBO-school

MBO-certificaat certificaat conform WEB MBO-school

MBO-verklaring Behaalde 
examenonderdelen
Praktijkverklaring 
werkprocessen

MBO-school

Praktijkverklaring (Boris) Praktijkverklaring 
werkprocessen

VSO/PrO-school voor 
portfolio

Vormen van praktijkleren



• Zoektocht routes voor jongeren met beperking naar 

zo regulier mogelijk werk

• MBO en sociale werkbedrijven bundelen krachten 

voor personen die beter tot hun recht komen in 

beschutte leerwerkomgeving

Samenwerking mbo en sociaal werkbedrijf



• Vier praktijkvoorbeelden:

– Inclusief Groep en ROC Landstede

– Promen en MBO Rijnland, school@work

– Wedeka en ROC Noorderpoort

– Lucrato en MBO Aventus

• Belangrijkste inzichten

• Stappenplan

• Businesscase met digitale rekentool

Ontwikkeling in kaart gebracht



• Erkend diploma: bbl of bol 1, 2 of hoger (Wedeka)

• Theorie dicht tegen en in de praktijk

• Groot deel opleiding op of via de werkvloer van SW: 

docenten naar werkvloer

• Doelgroep: VSO en PrO, voortijdige schoolverlaters 

(Wedeka herintreders en omscholers)

• Promen bol, rest bbl praktijkovereenkomst 

met of zonder dienstverband 

Kenmerken cases MBO en SW



• Begin op kleine schaal met klein team met ambitie

• Hecht partnerschap mbo en sociaal werkbedrijf

• Ontwikkeling en uitvoering dicht bij elkaar

• Neem tenminste 2 schooljaren de tijd

• Start met gesloten beurzen

• Rol gemeenten is cruciaal

• Belang rol werkgevers

Lessen uit de praktijkvoorbeelden



Stappenplan



• Kracht MBO: 

– Expertise beroepsopleider: > 400 opleidingen

– Netwerk bedrijfsleven: >25.000 erkende leerwerkbedrijven

– Uitreiken erkend diploma (civiel effect)

• Kracht sociaal werkbedrijf: 

– Kennis en mogelijkheden passend werk, binnen en buiten 

de sw

– Kennis en ervaring begeleiding jongeren met beperking

Meerwaarde samenwerking MBO en SW



Actor Belang

Doelgroep  Passende route naar diploma en regulier betaald werk

Gemeenten  Route naar werk voor kwetsbare groep / voorkomen langdurige
uitkeringsafhankelijkheid

 Minder ondersteuningsbehoefte andere levensgebieden

Werkgevers  Gekwalificeerde medewerkers (o.a. zorg, horeca, productie)

MBO-scholen  Passend diplomagericht aanbod kwetsbare doelgroep jongeren

SW-bedrijven  Nieuw aanbod bekende doelgroep

VSO en PrO  Uitstroomperspectief kwetsbare schoolverlaters

Belang voor alle actoren



• Afstemmen onderwijsaanbod op vraag regionale 

werkgevers

• Zo regulier mogelijk invullen 

stage of werkplekken 

• Passend werk en begeleiding 

na opleiding

Rol reguliere werkgevers



• Bij aanvang praktijkvoorbeelden nog beperkt

• Maar rol gemeenten is cruciaal:

– Arbeidsparticipatiebeleid kwetsbare groepen

– Sluitende aanpak school – arbeidstoeleiding – uitval

– Aanlevering kandidaten voor opleiding

– Uitplaatsen of doorplaatsen uitgestroomde studenten 

– Financieel: ontwikkelingskosten, loonkosten-

subsidie, kosten begeleiding

Rol gemeenten





• Nieuwe website Kenniscentrum inclusieve en 

sociale werkgelegenheid (SBCM en Cedris):

www.inclusiefwerkt.nl

Publicatie

http://www.inclusiefwerkt.nl/


‘Entree aan het werk’

Praktijkvoorbeeld

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf_P_w4_niAhWHLlAKHb6gDSUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.landstedegroep.nl/contact/?plaats%3DHarderwijk&psig=AOvVaw23RNSqpoOhRqKho5n35IdV&ust=1561179201963639


• Zowel werkgever als arbeidsmarkttoeleider

• 1200 mensen in dienst waarvan ruim 90% 

een afstand heeft tot de arbeidsmarkt

• Op jaarbasis ruim 800 mensen in traject

• Zeven gemeentelijke aandeelhouders

Inclusief Groep



• Onderdeel van Landstede Groep

• Entree opleidingen (locaties Harderwijk, Zwolle, 

Raalte en Dronten)

• VaVo (locatie Harderwijk)

• ISK (locaties Harderwijk en Zwolle)

• Educatie (locaties Harderwijk, Zwolle en Raalte)

StartCollege



• Praktijkonderwijs

• Onderdeel van stichting Educare (ZML, 

ZMLK, SBAO)

MijnSchool



• Vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie 

vanuit VSO en PrO (doelgroepregister)

• Gestart in 2015 vanuit sectorgelden in 

samenwerking met Apeldoorn

• In 2016 samenwerking gezocht met ROC Landstede 

en Mijnschool praktijkonderwijs

Aanleiding samenwerking



• Onderwijs ROC Landstede wordt op onze locatie in 

Nunspeet verzorgd

• Jongeren krijgen bij aanvang direct een dienstverband

• Onderdeel oriëntatie vakvaardigheden wordt verzorgd 

door praktijkschool

• In schooljaar 2016-2017 van start gegaan en gaandeweg 

doorontwikkeld

Het concept



• Onderwijs wordt vanuit onderwijs bekostigd

• Werkdeel vanuit loonkostensubsidie door 

gemeente

• Gemeenten hebben een impuls financiering 

gedaan van €54.000,- vanuit gezamenlijke 

AWJ gelden

Aanvankelijke financiële kaders



• Onderwijs wordt vanuit onderwijs bekostigd

• Werkdeel vanuit loonkostensubsidie door 

gemeente

• €4000,- additionele kosten voor 

dienstverband naar rato en duur 

• €3000,- voor leerwerkcoach naar duur

Huidige financiële kaders



• Onderwijs op locatie

• Jongeren hebben direct een dienstverband

• Inzet leerwerkcoach

Succesfactoren



• Financiële dekking t.a.v. gemeenten en 

branchecertificaat

• Borging doorstroom na Entree

• Zwakker wordende doelgroep

Ontwikkelpunten



Resultaatgebieden 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Instroom 14 8 11

Diploma 11 5

Uitstroom naar werk 9 4

Doorstroom niveau 2 2 1

Uitval 3 3 3

Aantallen en resultaten



Vragen en discussie



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 2 juli op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



