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       Geen groter verlies dan onbenut talent  
Kansengelijkheid voor alle leerlingen uit het pro en vso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iedereen in Nederland heeft het recht om mee te doen. Dat begint bij het bieden van dezelf-

de kansen aan iedereen. Dat is waar scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal 

onderwijs iedere dag aan werken. Voor een brede groep jongeren die allemaal op hun eigen 

manier maatwerk vragen op hun weg van school naar werk. Dat doen de scholen vanuit ja-

renlang opgebouwde expertise, met veel betrokkenheid en toenemend succes.  

 

Maar we zijn er nog niet. In Nederland krijgen nog steeds niet alle jongeren de kans die ze 

verdienen. Niet iedereen heeft dezelfde startpositie aan het begin van de wedstrijd. Sommi-

gen mogen zelfs niet meedoen of vallen na 100 meter uit. Dat is zonde. Voor alle partijen, 

maar vooral voor de jongeren. We moeten toe naar een speelveld dat toegankelijk is voor 

iedereen. Daar vinden het huidige kabinet en de Sectorraden Praktijkonderwijs en Gespecia-

liseerd onderwijs elkaar.  

 

 

Omzien naar elkaar 

Ondanks de grote krapte op de arbeidsmarkt zijn er nog teveel mensen die langs de kant staan. Het 

kabinet wil voortvarend doorgaan op de ingeslagen weg om de kansen op arbeidsparticipatie voor de 

ruim twee miljoen mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. Deze ambitie komt terug in de titel 

van het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Met een toegankelijke en 

inclusieve maatschappij als perspectief. Zodat mensen met een beperking minder beperkt worden en 

op basis van gelijke kansen in de samenleving worden opgenomen. Deze ambitie van het kabinet 

wordt in de vorm van een aantal maatregelen en plannen vormgegeven.  

Breed Offensief 

Het wetsvoorstel Breed Offensief omvat een aantal belangrijke maatregelen ter verbetering van wetge-

ving, minder regelgeving, meer instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden die als doel hebben om 

de arbeidsmarktkansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten.  

Dichterbij dan je denkt 

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt extra werkkansen voor mensen die nu nog langs de kant 

staan. Via het actieplan ‘Dichterbij dan je denkt’ willen de minister van SZW en de minister voor APP 

die kansen op korte termijn benutten door een impuls te geven aan de matching tussen sectoren met 

grote personele krapte en werkzoekenden met een (in meer of mindere mate) kwetsbare startpositie.  
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Banenafspraak 

De achterblijvende cijfers van de banenafspraak laten zien dat het van belang is om stappen te blijven 

zetten om meer mensen met 

een arbeidsbeperking aan re-

gulier werk te helpen en te 

houden.  

Het kabinet blijft ook de ko-

mende jaren fors inzetten op 

het realiseren van de banenaf-

spraak. Vooral binnen de 

overheidssector en het funde-

rend onderwijs moeten nog 

veel banen gerealiseerd wor-

den. De minister voor APP 

gaat met alle partijen in ge-

sprek over de banenafspraak 

en het dichterbij brengen van 

een inclusieve arbeidsmarkt. 

VN-Verdrag 

Tenslotte heeft de Nederland-

se staat het VN-Verdrag Han-

dicap in 2016 geratificeerd. 

Met als doel dat alle mensen 

met beperking, chronische 

ziekte of psychische aandoe-

ning mee kunnen doen in de 

Nederlandse samenleving. 

Ook op de arbeidsmarkt. 

Waarbij de Nederlandse staat 

afgesproken heeft zich in te 

zetten om de kans op werk en 

carrièremogelijkheden voor 

personen met een  beperking 

op de arbeidsmarkt te bevor-

deren. En hen te ondersteu-

nen bij het vinden, krijgen en 

houden van werk.   

Wel het recht maar toch langs de kant 

De achtergrond van al deze maatregelen is dat een te grote groep mensen nog steeds achter blijft. Met 

name op het gebied van betaald werk. Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft bijvoor-

beeld slechts 14% betaald werk. Terwijl zij juist meer behoefte aan betaald werk hebben dan mensen 

zonder beperking. Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren is de kloof op de arbeidsmarkt 

toegenomen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het Nivel heeft uitgevoerd in samen- werking met het Trim-

bos-instituut in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Daarnaast blijkt uit recent on-

derzoek van SEO dat jongeren uit het vso en pro veel lagere baan- kansen hebben dan middelbaar en 

hoger opgeleide jongeren. En bij iedere crisis of economisch laagtij worden deze jongeren het eerst 

geraakt. Zo werd ook weer pijnlijk duidelijk tijdens de meest recente pandemie.  

 

Banenafspraak, zelf het goede voorbeeld zijn  

De Onderwijsspecialisten is een organisatie met 26 scholen 

voor speciaal onderwijs. Al een aantal jaren hebben zij 

mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als 

assistent-conciërge, receptioniste of op de IT-helpdesk. De 

teller staat inmiddels op vijfentwintig. Veel van hen zijn oud-

leerlingen.  

 

Eén van hen werkt op de salarisadministratie. Hij heeft 

mbo-4 gedaan en begon bij ons met het inscannen van 

documenten. Nu is hij een volwaardige collega op perso-

neelszaken. Hij is een mooi voorbeeld van het feit dat we 

vinden dat mensen niet stil moeten blijven staan. We kijken 

altijd waar ontwikkeling mogelijk is.” Aldus Richard Brenk-

man, één van de netwerkcoördinatoren vso/pro én kartrek-

ker van het realiseren van de banenafspraak binnen de 

Onderwijsspecialisten. Omdat we andere organisaties vra-

gen onze leerlingen een kans te bieden, moeten we dat zelf 

natuurlijk ook doen.”  

 

“De directeuren die nieuwe collega’s op hun school hebben 

hoeven we allang niet meer te overtuigen. Ze omarmen het 

echt en zien dat deze mensen een meerwaarde hebben 

voor het team.” 

 

Het succes komt voor een groot deel door de bekendheid 

met de doelgroep. Je hoeft dit als werkgever niet alleen te 

doen, wij hebben een blauwdruk liggen. Dit deel ik graag 

met mijn collega netwerkcoördinatoren in de andere regio’s. 

We kunnen samen écht het verschil maken.  
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Stille kracht 

Als we naar de cijfers van afgelopen 5 jaar kijken dan zien we wel dat steeds meer leerlingen recht-

streeks van school aan het werk gaan. Dat komt mede doordat de vso en pro scholen een unieke posi-

tie innemen in het Nederlandse onderwijssysteem. Deze scholen zijn verantwoordelijk voor de voorbe-

reiding van leerlingen op werk maar niet voor de daadwerkelijke plaatsing van leerlingen op de ar-

beidsmarkt. Dat is wettelijk niet belegd. En toch doen ze dat. Om te voorkomen dat leerlingen tussen 

wal en schip belanden en verdwijnen. En dat doen ze goed. De school kent de leerling namelijk als 

geen ander. Heeft een jarenlange relatie met hen opgebouwd en weet wat nodig is.  

De vso en pro scholen zijn daarmee de meest voor de hand liggende organisaties om deze verant-

woordelijkheid op te pakken en deze taak goed uit te voeren. Deze verantwoordelijkheid in het bege-

leiden van leerlingen in de overgang van school naar werk wordt breed gevoeld en genomen. Maar het 

is nog niet geborgd. En dus wordt er volop geëxperimenteerd. Een aansprekend voorbeeld daarvan is 

de inzet van de combinatiefunctio-

naris in Arnhem.  

Hiermee bewijzen ze werkgevers 

en gemeenten een belangrijke 

dienst. Niet alleen vanuit sociaal 

perspectief gezien maar ook eco-

nomisch wordt hierdoor veel winst 

geboekt. Deze scholen spelen 

hiermee een niet altijd een zichtba-

re maar wel belangrijke rol in het 

terugdringen van de jeugdwerk-

loosheid. Door er voor te zorgen 

dat deze jongeren vanaf de eerste 

dag van hun werkzame leven een 

waardevolle bijdrage kunnen leve-

ren op een bij hen passende plaats 

in de maatschappij.  

 

2.500 jongeren per jaar 

Ondanks de stijgende lijn van suc-

cesvolle plaatsing op de arbeids-

markt is er nog een weg te gaan 

voordat voor iedere schoolverlater 

uit het vso en pro een passende en 

duurzame vervolgbestemming ge-

vonden is. Zo laat de in april 2022 

verschenen monitor Jeugdwerk-

loosheid zien dat 35% van de vso 

leerlingen in het uitstroomprofiel 

arbeid thuis komt te zitten. Voor het 

praktijkonderwijs is dat percentage 

lager maar uit cijfers van het CBS blijkt dat ieder jaar ongeveer 2.500 vso en pro jongeren de stap van 

school naar werk niet hebben kunnen maken en veelal zonder uitkering of begeleiding thuis zitten. En dan 

hebben we het nog niet over de jongeren die tijdens het eerste ‘zijwindgevoelige’ jaar nadat ze aan het 

werk zijn gegaan alsnog uitvallen.  

 

 

Naadloze aansluiting van school naar werk in Arnhem  

De Arnhemse vso en pro scholen zien het al langer als 

hun taak om hun leerlingen daadwerkelijk toe te leiden 

naar werk. Het probleem daarbij is dat er bij de overgang 

van school naar werk een ‘harde knip’ in de begeleiding 

ontstaat. Waardoor het risico op uitval permanent op de 

loer ligt. 

 

Het wegvallen van de vertrouwde begeleiders van school 

maakt oud-leerlingen onzeker. Externe jobcoaches zijn 

vaak onbekend met de jongere én de toekomstige werk-

gever waarmee in de stageperiode een goede band mee 

is opgebouwd.  

 

Om uitval te voorkomen heeft de netwerkcoördinator 

vso/pro in nauwe samenwerking met de scholen en de 

gemeente Arnhem de ‘combinatiefunctionaris arbeid-

stoeleiding’ in het leven geroepen. Die zowel de rol van 

trajectbegeleider als die van jobcoach vervult. Op deze 

wijze lopen de begeleiding op school en op de werkplek 

naadloos in elkaar over. En daarmee het risico op uitval.  

 

Deze vorm van samenwerking is mogelijk omdat de 

scholen leerlingen langer willen en kunnen begeleiden 

en de gemeente deze inzet na de schoolse periode 

wil bekostigen. Dat is winst voor alle partijen. Vooral 

voor de jongeren.  
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Dat laten we niet gebeuren 

Geheel in lijn met de bij hen aangesloten scholen trekken de Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sec-

torraad Gespecialiseerd Onderwijs dit maatschappelijke vraagstuk naar zich toe. De twee sectorraden 

werken al een aantal jaren nauw samen op het domein Arbeidstoeleiding. Vanuit de ambitie om voor 

iedere leerling uit het vso en pro een passend perspectief te vinden. Direct na uitstroom. Om dit te be-

reiken maken de raden zich sterk voor een stevige samenwerking met centrumgemeenten en alle rele-

vante partijen in hun regio.  

Probleem daarbij vormde de sterk versnipperde infrastructuur 

waarin de 535 pro en vso scholen moesten afstemmen met 35 

(centrum)gemeenten en 345 gemeenten. Deze versnipperde 

infrastructuur zorgde ervoor dat teveel tijd van scholen opging 

aan oneigenlijke taken. Dat moest, in het belang van de scholen, 

docenten en leerlingen, efficiënter georganiseerd worden. 

 

 

Aanstellen netwerkcoördinatoren 

De oplossing is gevonden in het aanstellen van netwerk- 

coördinatoren vso·pro. Eén per arbeidsmarktregio. Met als kerntaak om de samenwerking te organiseren 

tussen de scholen, de centrumgemeenten en alle netwerkpartners als RMC, WSP, SBB en MBO scholen. 

Om te komen tot één regionale, integrale, sluitende aanpak. Niet 

als een extra laag, maar als een verfijning in- en van de bestaan-

de infrastructuur. 

Daarnaast buigen de netwerkcoördinatoren vso·pro zich over 

vraagstukken die de weg van school naar duurzame plaatsing op 

(beschermd of beschut) werk nu nog in de weg staan. En beden-

ken daar samen met de gemeenten en andere regionale partijen 

oplossingen voor. Zoals de voorbeelden in deze notitie over het 

tegengaan van jeugdwerkloosheid door de inzet van de combina-

tiefunctionaris en het realiseren van duurzame werkplekken in 

het kader van de banenafspraak.  

Tevens organiseren de netwerkcoördinatoren vso·pro een lerend 

netwerk. Tussen scholen onderling. En tussen de scholen en de 

regionale partijen, inclusief werkgeversorganisaties. Zij kanaliseren de stroom aan informatie, signale-

ren kansen en delen goede voorbeelden met hun collega’s in de overige arbeidsmarktregio’s. Hiermee 

ontstaat een kennisplatform op het gebied van arbeidstoeleiding. Waar ook de MBO instellingen en 

andere organisaties gebruik van kunnen maken. Denk daarbij aan de VSV collega’s en het VMBO.  

Bij de start van het project in januari 2021 waren er drie netwerkcoördinatoren vso·pro werkzaam. In-

middels zijn er in 20 arbeidsmarktregio’s netwerkcoördinatoren vso·pro aangesteld.  

 

Structurele aanpak 

 

Werkagenda 

De wens om te komen tot een structurele aanpak komt mede voort uit de werkagenda ‘Samen werk 

maken van de Aanpak Jeugdwerkloosheid’ die de ministeries van SZW, OCW, gemeenten, de Sector-

raad Praktijkonderwijs, de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, de MBO-raad, UWV, de vakbonden, 

werkgevers en SBB gezamenlijk hebben opgesteld. Gericht op werkloze jongeren, jongeren die hun 

baan dreigen te verliezen en jongeren in een kwetsbare positie. De afspraken in deze werkagenda zijn 
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bedoeld ter ondersteuning van de totstandkoming, doorontwikkeling en het creëren van de randvoor-

waarden voor deze gezamenlijke structurele aanpak.  

Voor de sectorraden is het landelijke netwerk van netwerkcoördinatoren vso·pro een noodzakelijke 

voorwaarde voor deze structurele aanpak. Waarmee zij gezamenlijk met de coördinatoren aan de kant 

van de centrumgemeenten, de MBO scholen en de VSV coördinatoren één team kunnen vormen. 

Waar vooral ook samengewerkt, gedeeld en ontwikkeld wordt. Op thema’s die elkaar in veel gevallen 

overlappen. Zonder dat we er soms weet van hebben. Daar is nog veel winst te boeken.  

 

Borgen van het netwerk 

De Sectorraad Praktijkonderwijs en de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs bereiden zich met de 

ontwikkeling van het netwerk voor om hun rol ook in de toekomst te kunnen spelen in de structurele 

aanpak Jeugdwerkloosheid. Om samen met de andere partijen het verschil te kunnen maken in de le-

vens van jongeren. Dat spel speelt zich af in de regio.  

Als de ministeries OCW en SZW de noodzakelijke langjarige randvoorwaarden creëren door te zorgen 

voor financiële dekking van deze ontwikkeling, dan zorgen de sectorraden dat het uiteindelijk via een 

netwerk van betrokken en deskundige netwerkcoördinatoren ten goede komt aan de leerlingen om wie 

het gaat. Met als uiteindelijk doel dat iedere jongere uit het vso en pro de kans krijgt om zo gewoon 

mogelijk mee te doen. Daar is het tenslotte allemaal om begonnen.  

 

 

 

 


