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Opdracht OCW  
Gesteund door SZW, 
UWV,VNO/NCW/MKB, 
FNV/CNV, VNG 

• Gesteund door SZW, UWV, VNO-NCW/MKB, 
FNV, CNV, VNG 

• Stel de infrastructuur van het werkend leren 
zoals dat werkt in het MBO beschikbaar aan 
de jongeren (in het vso en het 
praktijkonderwijs), die vanwege hun 
beperking geen startkwalificatie kunnen 
behalen op de arbeidsmarkt en die toch naar 
arbeid moeten. 



Wat heb je daarvoor nodig? 

• Regionale arbeidsmarktinformatie 

• Landelijke standaarden van productief werk; 
de kwalificatiestructuur van het MBO 

• Een systeem om delen van kwalificaties te 
certificeren 

• Regionaal netwerk van leerbedrijven 

• Scholen die dat proces kunnen organiseren 

• Gemeente die scholen daarin ondersteunt 

 

 



Doel 

• Rechtstreekse aansluiting van onderwijs in 
werk door loopbaan te starten binnen de 
opleiding.  
Daardoor warme overdracht inclusief: 

– Opbouw van het werkvermogen tot productiviteit 

– Analyse en aanpak van de arbeidsrisico’s 

 



Wat is sterk? 

• Kwalificatiestructuur = werkstandaarden 

• Bevat  ca. 3000 werkprocessen. 

• Leerbedrijven zijn goede leeromgevingen 

– (bedrijfstak bewaakt eigen kwaliteit) 

– Aantal is voldoende ( >230.000) 

• Regionale arbeidsmarktinformatie 
beschikbaar 

• Participatie-afspraken zijn gemaakt 

 



Wat past niet? 

• Productieve mogelijkheden van kandidaten 
nog te onbekend. 

• Diplomaniveau kan niet behaald worden. 

• Werkgerichtheid van scholen moet groter. 

• Bedrijven huiverig voor doelgroep. 

• Uitvalrisico hoog. 

 



Hoe dat op te lossen 

• Kwalificatiestructuur gebruiken op niveau 
werkprocessen (ca. 3000) 

• Bedrijven versterken in interne jobcoaching 

• Scholen helpen werkend leren organiseren 

• Opleidingsresultaat certificeren met 
branchelabel 

• Ketensamenwerking onderwijs, gemeente, 
bedrijven. 

 



In ontwikkeling 

• Mapping-instrument mogelijkheden leerling 
met werkprocessen 

– leerlingprofiel maken 

– automatisch werkprocessen selecteren 

• filters voor sector, regio, niveau) 

– automatisch bijbehorende regionale leerbedrijven 
selecteren 

– leerdoelen en praktijkovereenkomst opstellen 

 



In ontwikkeling 

• Certificeringsloket 

– Alle bestaande branchecertificaten toegankelijk 

– Certificering werkprocessen als maatwerk 

– Beoordeling binnen bedrijfstakeisen 

– praktijkverklaring met bedrijfstaklogo 

 

http://www.bovag.nl/


In ontwikkeling 

• Betere beschikbaarheid leerbedrijven 

– Praktijkopleider scholen als interne jobcoach  

– Service voor aanvragen leerbedrijven 

– Geschikte leerbedrijven beter zichtbaar binnen 
stagemarkt.nl 

– Aansluiten bij sectorplannen en cao-afspraken 
participatie (regionale concentraties) 

 



Positieve stimulering scholen 

• Leerlingen in opleiding met 
doelgroepverklaring 

• ESF aanwenden voor effectieve 
arbeidstoeleiding (afspraken gemeente-
scholen) 

• Aandacht in samenwerkingsverband voor 
arbeidstoeleiding 

• Afstemming werkgeversbenadering voor 
doelgroep met gemeente 

 



Ambitie Rotterdam 

• Afstemmen werkgeversbenadering scholen en 
regionaal werkbedrijf w.o. gezamenlijke 
voorlichting (ruim 40.000 leerbedrijven) 

• Samenwerking vso-pro-startcollege mbo   
(Zadkine/Albeda) 

• Alleen arbeidstoeleiding via certificering 

• Expertise SW inzetten voor warme overdracht 
school-werk 

 

 



regionale samenwerking 

• 3 modellen 

– Bestaande situatie voortzetten: school en 
gemeente gescheiden werkgeversbenadering 

– Werkgeversbenadering specialiseren in 
werkbedrijf. stages en vacatures scheiden. 

– Arbeidstoeleiding in opleiding opnemen, werkend 
leren voor primair traject en re-integratie. 
Voorzieningen samenvoegen. 

 



Financiering 

Ieder zijn verantwoordelijkheid: 
• School: omslag naar werkend leren: 

afnemende investering 
• Gemeente: beperking uitkeringslast: 

ondersteuning school bij omslag (ESF), 
ondersteuning bedrijven (loonkosten) 

• Bedrijfsleven: ontsluiten bedrijven, cao-
middelen uit O&O-fonds  

• SZW ondersteuning bedrijven ( jobcoach) 
 



Jetta Klijnsma bij Cedris-lezing 

• We moeten bij de regionale herverdeling van 
taken niet bezuinigen op voorzieningen maar 
op uitkeringen. Dat lukt alleen als we alle 
expertise bundelen om jongeren naar 
duurzaam werk te krijgen en te houden. 

 



Meer informatie 

www.borisbaan.nl 
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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 
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