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Samenwerking onderwijs arbeidsmarkttoeleiding  
We hebben in de arbeidsmarktregio’s Haaglanden en Zuid Holland Centraal bijzondere aandacht voor 
jongeren zonder startkwalificatie, dus vanuit uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs 
(PrO/VSO) en entree onderwijs. Het is voor deze jongeren vaak moeilijker om aan een 
vervolgopleiding te beginnen, dan wel om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Om te zorgen 
dat zij niet tussen wal en schip belanden, hebben gemeenten nauw contact met de betreffende 
scholen. Voor beleid en uitvoering van de begeleiding naar werk van deze jongeren wordt nauw 
samengewerkt tussen de arbeidsmarktregio’s Zuid Holland Centraal en Haaglanden en de RMC regio, 
die met de arbeidsmarktregio’s overlapt. Periodiek overleg vindt zowel tussen VSO scholen plaats, 
tussen PrO scholen, als tussen gemeenten. Onderwerpen die de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 
raken, worden vervolgens multidisciplinair tussen gemeenten en scholen besproken, in het regio-
overleg “Jongeren in een Kwetsbare Positie - Onderwijs en Arbeidsmarkt” (JIKP). Zowel PrO en VSO 
scholen zijn hierbij aangesloten, als ROC Mondriaan en MBO Rijnland. Een aantal scholen 
vertegenwoordigen elkaar hierin. In dit overleg zijn afspraken gemaakt dat er in de regio voor 
VSO/PrO jongeren een zo sluitend mogelijk aanpak is om de aansluiting vanuit onderwijs op de 
arbeidsmarkt te maken. Ook bespreken we hier de vormgeving van nieuwe regelgeving/wetgeving 
en/of maatregelen die landelijk op ons af komen met betrekking tot kwetsbare jongeren. Ook de 
eventueel nodige begeleiding naar de arbeidsmarkt van potentieel uit vervolgopleiding vallende 
entree leerlingen, waaronder(voormalig) PrO/VSO jongeren, wordt hier besproken. Vanuit het JIKP 
wordt gewerkt met een regionale agenda “uitvoering dienstverlening Participatiewet PrO/VSO-
scholen”. Onderdeel hiervan is dat jaarlijks (vanwege het Coronavirus op 2020 na) regionale 
netwerkbijeenkomsten met de PrO/VSO scholen georganiseerd worden.  
 
In deze is er op hoofdlijnen ook een zelfde beleid bij regiogemeenten: aan VSO/PrO leerlingen met 
uitstroomprofiel arbeidsmarkt wordt in het laatste schooljaar door de gemeente dienstverlening 
geboden en de gemeente neemt deel aan casuïstiekbesprekingen op school. De kansen op werk 
worden besproken en beide partijen gebruiken hun netwerk om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
jongeren direct uitstromen naar werk. Met deze PrO/VSO aanpak begeleiden de gemeenten 
jongeren voor wie het zelfstandig of via school vinden van een baan of vervolgopleiding geen optie is. 
Daarnaast zetten scholen en gemeenten zich in om zoveel mogelijk extra stageplekken voor 
PrO/VSO-leerlingen te creëren. Daar waar het kan, is het streven om dit om te zetten naar een 
betaalde baan, mede in het kader van de banenafspraak. Ook worden er vanuit gemeenten zelf 
stages geboden aan PrO/VSO leerlingen, binnen meer beschutte werkplekken. Er wordt begeleid 
naar regulier werk, werk in het kader van de banenafspraak, nieuw beschut werk of een vorm van 
werken en leren. Voor begeleiding naar leerwerkplekken in het kader van BBL, zijn er in de regio 
‘leerwerkmakelaars’ in samenwerking tussen scholen en gemeenten (onderwijs en sociale zaken). 
Ook kan het dat alsnog een dagbesteding in het kader van zorg passender blijkt. Hiermee wordt 
voorkomen dat jongeren na school thuis zitten en een bijstandsuitkering nodig hebben.  
 
Per gemeente kan het beleid en de aanpak iets verschillen. Verschillen zitten vooral in de duur van de 
periode voorafgaand aan het einde van school waarin jongeren door de gemeente worden opgepakt, 
of er een aangewezen accountmanager of heel VSO/PrO team in de gemeente is en welke 
dienstverlening de gemeente beschikbaar heeft voor deze jongeren. Ondanks dat het niet-
uitkeringsgerechtigde/niet-uitkeringsontvangende (nug/nuo) jongeren zijn, zetten verschillende 
gemeenten breed instrumenten voor hen in, zoals een werknemerscheque, leerwerkcheque en 
voorzieningen bij BBL. Met deze inzet wordt de beste kans geboden voor de jongeren om duurzaam 
goed terecht te komen. Onder andere vanwege jongeren die in een andere gemeente wonen dan ze 
naar school gaan, is onderling inzichtelijk wat het beleid van de andere gemeenten op hoofdlijnen is 
en wie per gemeente vast aanspreekpunt is. Knelpunten op individueel niveau worden hiermee 



voorkomen. Er is hiermee gezamenlijk zicht op het dekkende netwerk in de totale regie, bij zowel de 
gemeenten als de scholen. Voor iedere vraag is er zo één plek waar deze beantwoord wordt.  
 
Wanneer een oud PrO/VSO jongere een uitkering aanvraagt, wordt hier bij begeleiding ook rekening 
mee gehouden en wordt veelal de voor de jongere bekende gemeentelijke professional ingezet. De 
scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hebben zelf ook een nazorgtaak  
wanneer de jongere uit het onderwijs uit is gestroomd. Waarnaast de gemeente sinds 1 januari 2019  
vanuit de RMC-wetgeving ook de verplichting heeft om jongeren in een kwetsbare positie te volgen. 
Hiervoor zijn binnen de RMC regio ook samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten en 
scholen. Gemeenten houden alle jongeren die uitstromen/doorstromen uit het  
praktijkonderwijs, VSO, VMBO basisberoepsgerichte leerweg en de entreeopleiding tot hun 23e in  
beeld. Wanneer blijkt dat deze jongeren geen onderwijs volgen, niet werken en geen uitkering  
ontvangen, gaat de afdeling Leerlingzaken na of de jongere nog in beeld is bij de PrO/VSO 
accountmanager, het PrO/VSO team of bij de school waar hij het laatst onderwijs heeft gevolgd. Als 
dat niet het geval is, wordt er contact gelegd met de jongere en wordt hij zo nodig richting onderwijs 
of werk begeleid.  
Vanwege de Coronacrisis worden verschillende vormen van dienstverlening geïntensiveerd. Zo is er 
vanuit jongeren en scholen in verschillende gemeenten meer behoefte aan acquisitie van 
stageplekken en werkplekken en persoonlijke begeleiding. Dit wordt geboden met de inzet van 
leerwerkmakelaars, jongerenloketten en PrO/VSO accountmanagers of teams.  
 
Ontwikkeling hybride leerlijnen 
 

• Hybride leerlijnen PrO/VSO – de TOP Academies 
Daarnaast zijn er TOP Academies, om met een hybride leerlijn voor PrO/VSO leerlingen de aansluiting 
tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. De organisatie Learn2Work heeft hier een 
belangrijke rol in zowel conceptontwikkeling als ondersteuning bij het opzetten van de TOP 
Academies. Voor de periode 2014-2020 zijn afwisselend ESF-gelden en impulsgelden (van het Rijk) 
toegekend aan de arbeidsmarktregio’s, zodat er een structurele infrastructuur in de regio’s ontstaat 
om PrO/VSO leerlingen toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Zoals aangegeven, is er al uitgebreide 
samenwerking in de regio’s Haaglanden en Zuid Holland Centraal op dit gebied. In deze regio’s is dan 
ook in het eerder genoemde regio-overleg afgesproken om deze middelen deels voor arbeidsmarkt 
bevorderende activiteiten van individuele scholen in te zetten en deels voor hybride leermodellen, te 
weten de TOP Academies. De samenwerking in de regio’s tussen gemeenten en scholen wordt bij de 
REACT-middelen en de ESF 2021-2027 gecontinueerd. Bij de vier bestaande en vier nieuw in 
ontwikkeling zijnde TOP Academies wordt door de school in de praktijk lesgegeven op locatie van 
werkgevers, waardoor beter aangesloten wordt bij de vraag op de arbeidsmarkt. De scholen leveren 
de vakdocent aan voor de lesuren op de werkplaats en het bedrijf levert de leermeester(s) aan voor 
het praktijkgedeelte. 
 

• Hybride leerlijnen entreeonderwijs  
Ook bij entree onderwijs maken we gebruik van hybride leerlijnen, in samenwerking tussen 

gemeenten, werkgevers, UWV, maatschappelijke partijen en het MBO. Dit is voor leerlingen die het 

niet lukt om een reguliere opleiding af te ronden, waarmee ze voortijdig schoolverlaten en grote kans 

hebben een bijstandsuitkering nodig te hebben. Doel is de overgang tussen school en werk voor de 

studenten uit de entreeopleiding te verbeteren. Als gemeenten en scholen streven we naar 

verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, waarbij we willen dat jongeren 

een zo goed mogelijke start maken. Hiervoor heeft het ROC Mondriaan een subsidie toegekend 

gekregen vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF), met het plan genaamd ‘EWA Haaglanden’ 

(EntreeWeg naar Arbeid). Met de EWA Haaglanden worden nieuwe routes ontwikkeld voor 

leerlingen die er via het bestaande reguliere onderwijs niet in slagen om een MBO entreeopleiding af 



te ronden. Dit gaat ook vaak om oud PrO/VSO leerlingen. Met deze nieuwe scholingsroutes blijven zij 

op school ingeschreven en worden lessen indien nodig door de docenten aan kleine groepjes 

leerlingen op locatie van de werkgever in de praktijk vormgegeven. Aan hen wordt een sluitende 

aanpak geboden doordat ze al tijdens deze scholingsroutes preventief door de gemeente worden 

begeleid waar nodig. EWA leidt mensen op naar een diploma en een fijne werkplek. Ze leiden 

werknemers verder op en brengen kandidaten met relevante scholing dichter bij een baan en 

participatie. Ook met het MBO Rijnland worden op een gelijkende wijze hybride leerlijnen 

ontwikkeld, in samenwerking tussen gemeenten, werkgevers en het MBO Rijnland. Dit plan heet CIV 

Een Leven Lang Flex, waarvoor ook een RIF aanvraag gedaan zal worden.  


