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Hoe ziet dit uurtje eruit?

Patrick Hallink         LKM Arbeidstoeleiding anno 2022

Jojanne Lageveen   NWC    AMR Zwolle

Richard Brenkman NWC    Midden-Gelderland 

60% van de vso en pro leerlingen stromen door naar het mbo

67% van de uitgestroomde pro leerlingen heeft werk

33% van de uitgestroomde vso leerlingen heeft werk
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Voor iedere leerling uit het pro en vso 

een duurzame uitstroomplek met daarbij passende begeleiding 

en aandacht voor doorontwikkeling

Uitstroomcijfers

Bron: CBS dashboard
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67% heeft werk

20% heeft geen werk en geen uitkering 

12% heeft alleen een uitkering 

1% is werknemer en heeft een uitkering

PrO leerlingen die in 2020-2021 het onderwijs hebben verlaten

let op: 61% ging naar het mbo
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33% heeft werk

34% heeft geen werk en geen uitkering 

31% heeft alleen een uitkering

3% is werknemer en heeft een uitkering

VSO leerlingen die in 2020-2021 het onderwijs hebben verlaten

Let op: uitstroomprofiel arbeid
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Werkagenda OCW/SZW/SRPrO/SRGO

Regionale netwerkcoördinatoren

Nazorg

Duurzame inzetbaarheid (inspelen op veranderingen)

Stage(tekorten)

Inzetten op naamsbekendheid

‘Onbeperkt Meedoen’ wegnemen stigma

Landelijke ontwikkelingen

Wetsvoorstel structurele aanpak Jeugdwerkloosheid

(Werkagenda SZW, OCW, gemeenten, onderwijs, UWV, vakbonden, werkgevers, SBB)

Werkagenda OCW-SZW-SRPrO-SRGO

VN-Verdrag Inclusiepact ‘Onbeperkt Meedoen’

De Gouden Poort (VNO-NCW aanvalsplan, Toegang tot de Bouw, Metaal & Techniek)

Pilots Praktijkleren
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Sectorale werkgeversbenaderingen

Nazorg

Eenduidige aanpak gemeenten

Nieuwkomers

Zelf schoolverlaters in dienst nemen

Beschut werk

Doorontwikkeling dagbesteding

Regionale thema’s

De Kracht van Klein

Wendbaar

Goed in maatwerk

Scholen kennen leerlingen
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We vinden op veel verschillende plekken wielen uit



1-11-2022

8

Voor iedere leerling uit het pro en vso 

een duurzame uitstroomplek met daarbij passende begeleiding 

en aandacht voor doorontwikkeling



1-11-2022

9

Netwerkcoördinatoren vso•pro

maart 2021

39 scholen
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22 Regionale netwerkcoördinatoren vso•pro

 oktober 2022

347 scholen

Netwerkcoördinatoren vso•pro
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Financiering

Overbruggingsfinanciering van de preventieve

infrastructuur tot medio 2025

Structurele financiering voor de preventieve

infrastructuur vanaf medio 2025

Extra begeleiding en nazorg vanaf medio 2025

Sectorale werkgeversbenaderingen (Zwolle)

Nazorg (Midden-Gelderland)

Eenduidige aanpak gemeenten

Nieuwkomers

Zelf schoolverlaters in dienst nemen (Midden-Gelderland)

Beschut werk

Doorontwikkeling dagbesteding

De ontwikkelthema’s


