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CONVENANT / SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

Tussen Praktijkonderwijs Zutphen, Anne Flokstraschool, 

Intermetzo en Het Plein 

 

‘Aansluiting onderwijs en sociaal domein’ 

 

Partijen, 

Praktijkonderwijs Zutphen, Anne Flokstraschool en Intermetzo 

 

en 

 

GR Het Plein, hierna te noemen Het Plein 

 

Overwegende dat: 

 

1. De invoering van drie nieuwe wetten per 2015, te weten de Participatiewet, de nieuwe Wmo 

en de Jeugdwet, Het Plein in samenwerking met Delta, Intermetzo, Praktijkonderwijs en 

Anne Flokstraschool uitdagen om hun onderlinge samenwerking te intensiveren. 

2. Tussen deze onderwijsinstellingen en Het Plein vele raakvlakken bestaan op tactisch en 

operationeel beleidsniveau. Deze raakvlakken omvatten in elk geval de volgende 

hoofdthema’s: benutten van de onderwijsinfrastructuur, praktijkgericht beroepsonderwijs,  

een leven lang leren (leren en werken), naadloze aansluiting onderwijs tot duurzame 

sociale, maatschappelijke en arbeidsparticipatie; 

3. Partijen op de gezamenlijke thema’s intensiever met elkaar willen samenwerken, om 

daarmee de taken die voortkomen uit de gedecentraliseerde wetgeving zo praktisch 

mogelijk te vertalen en naadloze aansluiting na te streven. 

4. Partijen kennis hebben van elkaars mogelijkheden tot dienstverlening in de overgang 

onderwijs-sociaal domein.  

5. Partijen de belangen van de burger (burger en / of leerling) centraal stellen en op basis 

daarvan een integrale aanpak met elkaar kiezen. Dit betreft ons gezamenlijke belang.  

6. Partijen te maken krijgen met sterk afnemende rijksbudgetten zoals het Participatiebudget 

en het budget voor de nieuwe Wmo en Jeugd. 
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Het Plein overwegende dat: 

 

1. Het beleid stimuleert het vergroten van arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie 

gericht op uitkeringsgerechtigden, mensen zonder baan of zonder uitkering (nuggers). Van de 

burger wordt daarbij een belangrijke bijdrage verwacht in zelfredzaamheid en eigen regie.    

2. Het voor schoolverlaters uit het voorgezet speciaal onderwijs en Praktijkonderwijs niet altijd 

mogelijk zal zijn om geheel zelfstandig aan de slag te komen. Hier toe zullen we gezamenlijk 

er alles aan doen om het maximaal haalbare te realiseren. Het Plein zich zal blijven inzetten 

voor deze mensen. Dit wordt verder uitgewerkt in het werkproces hoe de dienstverlening er 

globaal uit ziet.  

3. Met de invoering van de Participatiewet, de nieuwe Wmo en de Jeugdwet, Het Plein 

budgetten heeft ontvangen om de dienstverlening in het kader van deze wetten uit te voeren.  

4. Binnen de wettelijke mogelijkheden en de randvoorwaarden van het participatiebudget ingezet 

wordt op ondersteuning van jongeren in de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt; 

 

Van de zijde van Intermetzo, Praktijkonderwijs Zutphen en de Anne Flokstraschool overwegende dat: 

 

1. Het merendeel van de schoolverlaters van deze onderwijsinstellingen in het midden- en 

kleinbedrijf dicht bij hun woonplaats aan het werk gaat;  

2. De onderwijsinstellingen actief betrokken zijn in het werkgeversnetwerk.  

3. Er een samenwerkingsrelatie is tussen Intermetzo en Praktijkonderwijs en Anne 

Flokstraschool. 

4. Een leven lang leren voor schoolverlaters met praktijkdiploma’s een voorwaarde is voor 

duurzame arbeidsparticipatie en daartoe de onderwijsinstellingen ook na schoolverlaten 

middels contractonderwijs een aanbod blijven verzorgen en dit verder met elkaar gaan 

ontwikkelen.  

5. De onderwijsinstellingen zeer veel waarde hechten aan en investeren in intensieve 

samenwerking met bedrijven, instellingen, de lokale en regionale overheden en het 

voortgezet onderwijs; 

6. Het methodisch instrument (Dariuz) aansluit bij de werkwijze van Het Plein en het regionale 

werkbedrijf in de Stedenvierkant. 

7. Scholen ook gebruik maken van het methodisch instrument (Dariuz) dat aansluit bij de 

gezamenlijke werkwijze.  
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Komen overeen: 

 

Artikel 1. Doel van het convenant 

 

a. Dit convenant heeft tot doel om, gedurende in artikel 5 bepaalde looptijd, de  genoemde 

overwegingen te concretiseren. 

b. Om deze overwegingen actueel te houden en de concretisering daarvan te bewaken, hebben 

partijen periodiek overleg op uitvoerend en beleidsmatig niveau. 

 

Artikel 2. Thema’s en onderwerpen waarop het convenant betrekking heeft 

 

a. Partijen stellen vast dat er wettelijke en operationele raakvlakken zijn op verschillende 

thema’s. Partijen willen die thema’s benoemen en actueel houden. 

b. Partijen zullen met Het Plein afspraken maken over de wijze van samenwerking. 

c. De in de considerans genoemde thema’s zijn niet uitputtend, maar vormen het vertrekpunt 

voor de samenwerking tussen deze drie onderwijsinstellingen en Het Plein en sluiten aan bij 

regionale afspraken in de arbeidsmarktregio Stedenvierkant. 

 

Artikel 3. Doelgroepen binnen dit convenant. 

 

Het Plein in samenwerking met Delta, zien Intermetzo, Praktijkonderwijs Zutphen en de Anne 

Flokstraschool als partners als het gaat om het ondersteunen van de doelgroep jongeren (tot 27 jaar) 

waarvoor deelname aan rijksbekostigd onderwijs na schoolverlaten niet meer tot de mogelijkheden 

behoort. Zij werken intensief samen om  de jongeren die gebaat zijn bij een naadloze aansluiting naar 

arbeids- of maatschappelijke participatie verder te helpen.  

We zoeken aansluiting bij de regionale afspraken via het regionaal werkbedrijf en de te realiseren 

garantiebanen waartoe al dan niet permanente loonkostensubsidie, werkplekaanpassingen en 

begeleiding kan worden ingezet.   

 

Artikel 4. Nadere afspraken 

 

a. Het Plein benadert de drie onderwijsinstellingen op de in het convenant overeengekomen 

thema’s als preferente partner. Dit betekent dat deze partijen kunnen worden betrokken bij 

relevante projecten en in het kader van ‘een leven lang leren’ voor hierboven beschreven, 

specifieke doelgroepen.  
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b. Het Plein en de drie onderwijsinstellingen leggen jaarlijks uitvoeringsafspraken vast binnen de 

contouren van dit convenant, waarin wordt opgenomen welke concrete resultaten partijen 

willen behalen, welke acties daarvoor in gang worden gezet en welke kwalitatieve en 

kwantitatieve resultaten moeten zijn behaald. 

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en looptijd 

 

a. Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door partijen en 

eindigt op 1 januari 2019.  

b. Partijen maken uiterlijk 6 maanden voor vervaldatum afspraken over mogelijke continuering 

van dit convenant en de condities waaronder deze eventuele verlenging plaatsvindt.  Bij 

gebreke hiervan, wordt de periode stilzwijgend verlengd met 4 jaar. 

 

Artikel 6. Wijziging 

 

a.  Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken het convenant te wijzigen. De wijziging 

behoeft de schriftelijke instemming van alle partijen bij het convenant.  

b. De wijziging en de verklaringen tot instemming worden in afschrift als bijlage aan het 

convenant gehecht. 

 

Artikel 7. Tussentijds opzeggen 

 

a. Elke partij kan het convenant met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden 

schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandigheden is opgetreden dat 

dit convenant billijkheidshalve op korte termijn behoort te eindigen.  

b. De opzegging moet de verandering van omstandigheden vermelden.  

 

Artikel 8. Afdwingbaarheid 

 

Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar. 

 

Artikel 9. Geschilbeslechting 

 

Indien er inhoudelijk afwijkend wordt gehandeld van de overeengekomen afspraken uit het convenant, 

treden betreffende partijen binnen een maand na signalering van deze afwijking met elkaar in overleg 

om tot overeenstemming te komen. Wat is anders het gevolg?  
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in viervoud ondertekend.  

 

2 juli, Zutphen 

De Gemeenschappelijke Regeling ‘Het Plein’,  

namens deze, 

 

 

Het Plein,  

W. Kooistra, directeur 

 

 

2 juli, Zutphen 

Intermetzo 

namens deze, 

 

 

C. Strienstra, directeur 

 

Praktijkonderwijs Zutphen, 

namens deze, 

 

 

A. Molleman, directeur 

 

 

Anne Flokstraschool, 

namens deze, 

 

 

R. Wartena, directeur 
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Bijlagen 

 

Korte beschrijving routing 

 

Stroomschema  

 

Werkafspraken 


