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Beste mensen,  

  
Hierbij stuur ik jullie de nieuwsbrief van juni 2022  

  

De afgelopen maanden hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden. Ik noem er hier twee, 

- De netwerkmiddag pro-vso bij de colour-kitchen  

- Onlangs de banenmarkt “scoor je talent” 

 

Als netwerk coördinator heb ik op dit moment zitting in allerlei overlegorganen, de belangrijkste zijn de 

‘regionale aanpak jeugdwerkeloosheid’ (RAJ) en ‘SchoolWerkt’. Ik zal in deze nieuwsbrief de activiteiten 

die voortvloeien uit deze overleggen nader toelichten. 

  

  
  

 Regionale aanpak jeugdwerkloosheid  
In de vorige nieuwsbrief heb ik een aantal onderwerpen opgesomd waar we binnen de RAJ mee bezig zijn.  

Dit heeft geresulteerd in een projectplan wat inmiddels is goedgekeurd 

1. Het samenbrengen van vraag en aanbod transitiestages in de regio 

2. Het creëren van stage- en uitstroomplekken in de zorg 

3. Creëren van voldoende en gevarieerde stage- en arbeidsplaatsen voor beschut werk in de regio 

4. Het ontwikkelen van een informatiepakket voor een leven lang doorleren in de vorm van praktijkleren en 

het halen van praktijkverklaringen.  

5. Het ontwikkelen van een routekaart voor het zoeken naar stage- en arbeidsplaatsen, zodat professionals en 

organisaties in het veld elkaar beter kunnen vinden en samenwerken. 

 

Ad 1. Samen met de accountmanager transitiestage, Mark Leeflang, wordt er een carrousel van 

bedrijfsbezoeken opgezet waarbij iedere maand een bedrijf centraal staat. We gaan proberen ervoor te zorgen 

alle sectoren hierbij aan bod komen. 

Ad 2. Er wordt samen met het WSP Utrecht contact gelegd met zorginstellingen met als doel stage en 

uitstroomplekken te realiseren op niveau 1 en 2. Eind juni zijn hiervoor eerste gesprekken gepland. Zoals 

bekend zijn er binnen functiehuis van de zorginstellingen geen mogelijkheden voor banen op niveau 1 en 2. Dit 

geeft een extra uitdaging. 

Ad 3. Beleid rondom beschutwerk verschilt enigszins per gemeente. In Utrecht bijvoorbeeld dient alles te lopen 

via UW bedrijven. Er wordt een werkgroep gevormd waarin alle aanbieders van beschutwerk en de scholen 

zitting nemen. De bedoeling is de wensen en mogelijkheden met elkaar te inventariseren. Er zijn gewoon te 

weinig aansprekende en passende plekken voor onze doelgroep. Met deze inventarisatie kunnen we naar de 

beleidsmakers om te kijken op welke wijze beleid rondom beschut werk zou kunnen worden aangepast. (Bij 

wijze van spreken zou je bij de bakker op de hoek ook beschut werk moeten kunnen doen). 

Ad 4. Praktijkleren en het halen van praktijkverklaringen. Er is zeer veel informatie op dit gebied beschikbaar 

echter de informatie is niet mooi gebundeld en leesbaar voor iedereen. Er dient een pakket te komen voor 

ouders en leerlingen, voor professionals een voor bedrijven.  
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Wat is praktijkleren en wat zijn praktijkverklaringen. Hoe kom je aan een 

praktijkverklaringen, wat moet je ervoor doen. Wat zijn de voordelen van het halen van een praktijkverklaring. 

Wat zijn eventuele subsidiemogelijkheden. Het S-bb en het Regionaal Mobliteitsteam (RMT) hebben nu het 

initiatief en eigenaarschap op zich genomen.   

Ad 5. Het ontwikkelen van een routekaart. De routes binnen de verschillende gemeentes naar werk zijn best wel 

verschillend. Vandaar het opzetten van een routekaart. Onderwijs naar werk. 

 

 

 SchoolWerkt en Klaar voor Werk 
   
SchoolWerkt en Klaar voor Werk 
  

SchoolWerkt is de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten voor de regio Utrecht. Jongeren begeleiden op hun 

unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving: dát is wat we sinds 2015 doen via SchoolWerkt. Met 27 

partners uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten uit de regio Utrecht werken we 

met succes samen aan vermindering van voortijdig schoolverlaten. Daarbij betrekken we steeds meer partijen 

vanuit de (jeugd)zorg en de arbeidsmarkt. Ons huidige programma loopt van 2021-2024, momenteel zitten we in de 

fase om de plannen die we gemaakt hebben bij de start bij te stellen en nieuwe projecten te starten voor de jaren 

2023 en 2024. Het programma bestaat uit vier programmalijnen, één van deze programmalijnen is Klaar voor Werk. 

  

Via Klaar voor Werk ondersteunen we jongeren voor wie een startkwalificatie niet (direct) haalbaar is, die na 

schooluitval toch kiezen voor werk of die kwetsbaar zijn in het vinden en behouden van een baan. Deze jongeren 

bereiden we zo goed mogelijk voor om succesvol en duurzaam aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. We sluiten 

daarbij aan op het talent en de behoefte van de jongere. Zo zorgen we voor een goede overgang van school naar 

werk die ook op lange termijn, perspectief biedt. De afgelopen periode is er door Coaching030 voor SchoolWerkt 

een onderzoek gedaan naar wat er in de regio aanvullend nodig is om jongeren uit het pro en vso goed 

geïnformeerd en voorbereid de overstap te laten maken naar de arbeidsmarkt. Hier zijn vele aanbevelingen uit 

gekomen. Enkele van deze aanbevelingen zouden wij graag oppakken met de pro en vso scholen via het programma 

SchoolWerkt voor de komende 2 jaar. 

 

De aanbevelingen zijn: 

- Arbeidsroute beschrijven en vastleggen. 

De arbeidsroute net zoals de entreeroute vastleggen en uitwerken in een tweejarig programma. 

- Werk aan een goed programma LOB binnen de scholen, passend bij de arbeidsroute. 

- Gebruik een werkbaar eenduidig portfolio binnen de regio 

- Bouw gezamenlijk een werkgeversnetwerk op. 

 

Twee van deze aanbevelingen wil “Schoolwerkt” oppakken namelijk:  

- Het portfolio, 

- Het organiseren van bedrijfsbezoeken passend bij het LOB-programma 

Informatie hierover volgt later. 

  

  

https://www.schoolwerkt.nl/
https://www.schoolwerkt.nl/programma-2020-2024/
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  Praktijkverklaringen   

    

Scholen kunnen, i.s.m. het SBB, leerlingen een praktijkverklaringen laten halen. Hiervoor heb je nodig een 

inlog bij het praktijkloket van het SBB, een erkend leerbedrijf, en belangrijk een stagebegeleider die 

hiervoor tijd wil vrijmaken. 

 

Er zijn commerciële bedrijven die scholen hiermee willen helpen en cursussen op maat verzorgen. Een 

voorbeeld hiervan is “Mijn praktijkverklaring” (mijnpraktijkverklaring.nl of OnderwijsTraining.nl). 

Deze bedrijven leveren ongetwijfeld kwaliteit echter het is de rol van het SBB om je als school te helpen bij 

het aanvragen van praktijkverklaringen en alles wat daarbij komt kijken. 

In onze regio kun je daarvoor contact opnemen met Carien van der Willigen. (c.vanderwilligen@s-bb.nl ) 
 

  

  

  

Publicaties  
  

   

Op de site van sbb vind je meer informatie over “aanpak pro-vso leerlingen”. 

https://www.s-bb.nl/activiteiten/aanpak-leerlingen-vso-pro/  

  

  

Contact en communicatie  
     

Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot deze nieuwsbrief kunt u mij bereiken op:  

emailadres,  h.vandenboorn@vsopro.nl   

  

  

  

Met vriendelijke groet,   

Hennie van den Boorn  

Netwerkcoördinator VSO/PRO regio Midden-Utrecht  
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