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Inleiding

In opdracht van UWV heeft in het najaar van 2011 een 

onderzoek plaats gevonden naar de aansluiting van het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro)  

en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt in 

de regio Rijnmond-Drechtsteden. Dit zijn onderwijstypen waar 

de meeste jongeren met een beperking hun onderwijs volgen. 

Aanleiding hiervoor is de ervaring dat zeker bij jongeren met 

een beperking het risico groot is dat zij thuis op de bank 

belanden wanneer onderwijs en arbeidsmarkt niet goed op 

elkaar aansluiten.

Werk maken van een goede aansluiting van het onderwijs op 

de arbeidsmarkt betekent onder meer dat onderwijsactiviteiten 

nadrukkelijk in een toekomstperspectief geplaatst moeten 

worden. Is er perspectief op werk dan dienen de leerlingen 

daar goed op voorbereid te worden. Vervolgens dient de stap 

van onderwijs naar arbeidsmarkt zo naadloos mogelijk te 

verlopen, ook waar het gaat om de benodigde ondersteuning. 

Dat vraagt om een goede samenwerking van de betrokken 

professionals. Meer jongeren met een beperking aan het werk 

helpen en houden vraagt om een integrale benadering van 

onderwijs, zorg, wonen en werk. Daarbinnen heeft iedereen 

zijn eigen opdracht en eigen expertise. De praktijk leert echter 

dat betrokken partijen elkaar en elkaars kwaliteiten lang niet 

altijd kennen. Dat staat een goede samenwerking en daarmee 

een goed resultaat in de weg. Insteek van dit onderzoek in 

opdracht van UWV was te achterhalen hoe het lukt om deze 

jongeren vanuit school aan het werk te helpen en wat ieders 

rol en in het bijzonder de rol van UWV daarin kan zijn.

Sinds de start van het onderzoek is er het nodige veranderd. 

Met de invoering van de Wet Werken naar Vermogen 

verschuift de verantwoordelijkheid voor het aan het werk 

helpen en houden van mensen die van jongs af aan een 

beperking hebben en die in staat zijn arbeid te verrichten van 

UWV naar gemeenten. Onder aanvoering van de gemeente 

buigen partijen zich momenteel over de vraag: Hoe gaan wij 
vanaf 1 januari 2013 in deze regio zoveel mogelijk jongeren met 
een beperking aan het werk helpen en houden? 

UWV denkt hier graag actief in mee. Waar het onderzoek zich 

in eerste instantie concentreerde op de rol van UWV, kiest 

UWV er daarom voor om in dit schrijven veel breder te kijken 

naar wat werkt en wat niet, en wat ieders rol daarin kan zijn. 

Daarmee wil UWV een bijdrage leveren aan een effectieve 

samenwerking binnen deze op preventie gerichte aanpak.  

In dit schrijven laten we aan de hand van vijftien praktijkvoor-

beelden zien hoe het wel of niet lukt om jongeren vanuit 

school aan het werk te helpen en wat de rol van de verschil-

lende partijen daarbij is. In deze verhalen kiezen we nadruk-

kelijk het perspectief van degenen voor wie we het uiteindelijk 

doen: de jongere en de werkgever. Zo leren we deze doel-

groep beter kennen en wordt de impact van wat we doen of 

laten meer zichtbaar en voelbaar. Tevens stimuleert het 

partijen hun toegevoegde waarde te formuleren vanuit het 

perspectief van de klanten. Uiteraard zijn de namen van de 

jongeren en van de werkgevers gefingeerd.

In dit schrijven blijven we bewust weg van hoe het zou moeten. 

We willen inspireren, niet voorschrijven. Geen eindconclusie 

dus. Wel wordt aan het eind van elk praktijkvoorbeeld telkens 

ter reflectie nog een aantal sleutelbegrippen benoemd.

In de praktijkvoorbeelden passeren verschillende organisaties 

de revue. Mogelijk zijn niet alle partijen de lezer bekend. 

Daarom is in de bijlage een korte beschrijving van een aantal 

van de betrokken partijen met wie in dit onderzoek gesproken 

is opgenomen. Ook besteden we in de laatste bijlage nog 

aandacht aan de Werkschool. Omdat de Werkschool nog geen 

praktijk is, komt het niet terug in de voorbeelden. Maar omdat 

er wel veel over gesproken wordt, toch een korte weergave 

van wat er in de interviews over gezegd is.

Bernard van Nijnatten, UWV WErkbedrijf
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Wesley – (Niet) realistisch zelfbeeld

Wesley (17): stoere gast, tattoo op z’n bovenarm en zo te zien 

vaak in de sportschool te vinden. Die staat z’n mannetje wel, 

zou je denken. Nou ja, verbaal zeker. Maar zonder hulp van 

anderen lukt er weinig. Omdat hij ook moeite heeft met leren 

volgt hij onderwijs op een school voor praktijkonderwijs.  

Zelf ervaart hij dat niet echt als een probleem. Hij wil toch 

geen professor worden? Wat hij wel wil gaan doen? Wegen 

aanleggen! En dan het liefst als machinist wegenbouw.  

Dat doet z’n broer namelijk ook. Wesley is erg trots op z’n 

broer. Z’n ouders trouwens ook. En als zijn broer het kan, 

waarom hij ook niet? De gedachte dat hij het mogelijk niet zou 

kunnen stopt hij ver weg. Dat Wesley dit werk wilt doen, 

getuigt volgens zijn ouders van een sterke drive.  

De school daarentegen spreekt van een niet realistisch 

zelfbeeld: om machinist wegenbouw te worden heb je een 

mbo niveau 4 diploma nodig. Mbo niveau 1 of 2 wordt voor  

pro jongeren echt als plafond beschouwd... Net als Wesley  

zijn er veel pro-leerlingen die moeite hebben om rekening te 

houden met hun beperking. Dat is ook bijzonder confronterend.

In gesprekken met school houdt Wesley voet bij stuk, daarbij 

gesteund door zijn ouders. Maar een stageplek vinden in de 

wegenbouw valt niet mee. Bij z’n broer op het werk zien ze 

het niet zitten. En de school heeft geen contacten met 

wegenbouwers. Besloten wordt om een stageplek te zoeken 

in de huizenbouw. Het is dan wel geen wegenbouw, maar 

toch. De school hoopt dat deze stage Wesley en zijn ouders 

gaat helpen om realistischer te worden in wat hij wel en niet 

kan.

Dan is het zover. Wesley begint aan zijn eerste individuele 

stage. Hij zal het niet gauw toegeven maar spannend vind hij 

het wel. De collega’s op de bouw blijken niet de makkelijkste. 

Zo heeft niet iedereen evenveel geduld met hem. Want ja, 

omdat hij dingen nu eenmaal niet zo snel oppikt, is één keer 

uitleggen vaak niet genoeg. Ook wordt al te bijdehand gedrag 

van Wesley niet gewaardeerd. Maar hij leert ook dat hij door 

hard te werken respect verdient bij z’n collega’s. Niet dat ze 

daar veel woorden aan vuil maken, maar een ferme schouder-

klop zegt ook al genoeg. Dat doet hem goed en dat merken ze 

thuis en op school ook. Hij vertelt graag over het werk op de 

bouwplaats en heeft het minder vaak over de wegenbouw.  

En hij vertelde laatst ook dat hij graag samen werkt met een 

van de betonstaalvlechters. Dat vindt hij eerlijk gezegd ook 

wel mooi werk. Misschien kan hij hem dat leren? Liever dan in 

de schoolbanken. Dat is niets voor hem. Morgen komt zijn 

stagebegeleider weer langs, misschien kan hij het er dan eens 

met hem over hebben. De stagebegeleider bezoekt hem eens 

per maand. Daar boft hij mee, wat dat gebeurt lang niet bij 

alle pro-leerlingen die stage lopen. Terwijl volgens deze 

stagebegeleider een regelmatig (1 x per maand) bezoek op de 

stage sterk kan bijdragen aan het succes ervan. Daar heeft hij 

met andere stagebegeleiders laatst nog over gesproken in de 

training van Pro Werk. De aandacht van de stagebegeleider 

geeft Wesley het gevoel dat hij er niet alleen voor staat.  

Ook helpt de stagebegeleider om bepaalde dingen met zijn 

baas te bespreken. Zo helpt hij Wesley om uit te leggen 

waarom hij soms opnieuw instructie nodig heeft. Of is hij er bij 

als er iets misgegaan is. Zoals laatst, toen hij tegen het einde 

van de werkdag al een joint opgestoken had. Want ja, 

verleidingen zijn er ook op de bouwplaats. Na werktijd wordt 

er nog wel eens geblowd. Dat weerstaan valt niet mee...

Sleutelbegrippen:
sociale vergelijking, niet realistisch (zelf)beeld, belang stage, 
meester-gezel model.
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Mariëlle (21) droomde er als jong meisje al van: met kleine 

kinderen werken. En gelukkig, het is niet bij dromen gebleven: 

ze werkt nu alweer twee jaar met veel plezier als groeps- 

assistent bij kinderopvang Goofy. Veel mensen die zij op haar 

weg naar werk tegenkwam hielden dit niet voor mogelijk.  

Mariëlle heeft namelijk een verstandelijke beperking en 

daarbij weinig ondersteuning van haar ouders gehad.  

Dat maakte haar tot een onzeker en angstig meisje.  

Mariëlle loopt er vaak tegenaan dat mensen denken dat ze 

vanwege haar verstandelijke beperking helemaal niet in een 

normaal bedrijf kan werken en dat ze in de dagbesteding 

meer op haar plaats is. Toen ze voor haar eerste individuele 

stage in een supermarkt ging werken, had ook haar toenmalige 

stagebegeleider daar weinig geloof in. Dat heeft ze waar-

schijnlijk gevoeld. Het werd in ieder geval geen succes.  

Ook omdat ze door een gebrek aan steun en sturing van haar 

ouders vaak te laat op het werk kwam en ze er regelmatig 

onverzorgd uit zag. Ze werd daar uiteraard op aangesproken, 

wat haar nog onzekerder maakte. Uiteindelijk verscheen ze 

niet meer op stage. Haar stagebegeleider vroeg direct een  

CIZ indicatie aan voor dagbesteding en bijna was ze net als 

zoveel leerlingen uit cluster 3 in de dagbesteding beland...

Dat het ook anders kan bewijst het vervolg. Begeleid wonen 

bracht meer structuur in haar leven: op tijd naar bed, op tijd 

opstaan, altijd ontbijten, je goed verzorgen, etc. En in diezelfde 

tijd gooide de school het roer om. De leerlingen worden 

sindsdien op een geheel andere wijze benaderd: “Het heeft 
allemaal met verwachtingen te maken. Als je maar in ze gelooft, 
dan laten zij het zien dat ze het kunnen...” aldus de stagebege-

leider. “Nu we echt geloven in de mogelijkheden van deze 
jongeren, verwachten we ook het nodige van ze. We beginnen al 
vroeg met het perspectief op arbeid en organiseren stages die 
ertoe doen. Daarbij gaan we uit van wat deze jongeren graag 
willen en gaan we op zoek naar hun talenten van deze jongeren.” 
Mariëlle wilde graag met kleine kinderen werken in een echte 

kinderopvang. Waar veel vso scholen moeite hebben om 

adequate stageplekken te verwerven, lukte het haar school 

om een stageplek bij Goofy te regelen.  

De werkgever: “Wij ervaren het als onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om deze leerlingen een kans te bieden, 
maar scholen moeten wel zelf het contact zoeken.” En het werd 

een succes. De werkgever was zeer te spreken over Mariëlle. 

Ze bleek heel gedreven, zorgzaam en collegiaal. En voor de 

kinderen betekende het extra aandacht. Mariëlle zelf genoot 

met volle teugen en groeide in haar zelfvertrouwen. Zij en vijf 

andere meiden van school bleken ook beter te presteren dan 

jongeren die vanuit het mbo niveau 1 (zorghulp) stage liepen. 

“De jongeren zijn trots op het feit dat ze bij een bedrijf mogen 
werken. Ze zijn heel loyaal. De stagiaires vanuit het mbo voelden 
zich te goed voor het werk dat ze moesten doen.”
Aan het einde van haar schoolloopbaan komt in het kader van 

het stagejobcoachproject een jobcoachorganisatie in beeld.  

Zij willen haar ook helpen om werk te vinden maar zijn van 

mening dat het gelet op haar beperking onmogelijk is om in 

de kinderopvang te werken. De school wordt verweten in 

luchtkastelen te geloven. Ze vinden voor Mariëlle een baan in 

een supermarkt. Maar tijdens het sollicitatiegesprek kan 

Mariëlle niet aangeven waarom ze daar wil werken.  

Ze wil immers zo graag in de kinderopvang werken...

De school neemt opnieuw contact op met Goofy. Maar een 

tevreden stage-werkgever betekent niet zonder meer een 

betaalde baan. “Alhoewel het vanwege de loondispensatie om 
redelijk goedkope krachten gaat, moet er wel budget binnen  
de organisatie voor zijn. Daarnaast is het belangrijk dat er 
draagvlak is onder onze reguliere medewerkers en dat zij ook in 
staat zijn om deze jongeren goed te begeleiden. Want deze 
jongeren vragen wel hun aandacht.” Stel nu dat je als werkgever 

die mogelijkheden na verloop van tijd niet meer hebt?  

Kun je dan het dienstverband nog wel beëindigen?  

Uitleg door de arbeidsdeskundige van UWV over de mogelijk-

heid om specifieke bepalingen in het contract op te nemen 

biedt uitkomst. Mochten de werkgever en de arbeidsdeskundige 

van UWV later namelijk tot de gezamenlijke conclusie komen 

dat het werk toch niet passend is, of mocht de werkgever niet 

meer in staat zijn om de juiste condities te scheppen, dan kan 

de samenwerking beëindigd worden zonder dat de werkgever 

daarvoor een ontslagvergunning hoeft aan te vragen.  

Mariëlle kan dan opnieuw een beroep doen op de Wajong-

uitkering (die ze sinds haar 18e heeft).  

Dit scheelt de werkgever een hoop zorgen. Hij is om.

Inmiddels werkt Mariëlle ruim twee jaar in de kinderopvang. 

En natuurlijk kan ze niet alles wat de reguliere krachten 

kunnen. Ze heeft een aangepast takenpakket (met een 

loonwaarde van 35%) en verricht niet-pedagogische taken.  

Zo doet ze – zelfstandig – de (af)was, maakt fruithapjes klaar 

en verschoont de bedden. Ook helpt ze de reguliere krachten 

met andere activiteiten waar nodig en mogelijk. Ze doet dat 

met veel plezier en toewijding. 

Haar kwetsbare positie blijft wel een zorg van school.  

“Ze heeft een persoon nodig binnen de organisatie die op komt 
voor haar belangen... De talenten van onze meiden worden 
binnen de organisatie nog te weinig voor het voetlicht gebracht.”

Sleutelbegrippen: 
geloven in mogelijkheden, zelfregie, rol van ouders, integrale 
benadering (leren/werken/wonen/zorg), belang van stage, 
eenvoudige functies creëren (jobcarving), werkgevers 
ontzorgen.

Mariëlle – Als mensen (niet) in je geloven
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Rachel (18) gaat ondanks haar tengere postuur (lichtgewicht 

van een meter zestig) voor niemand aan de kant. Ook niet 

voor die gozer die haar op straat dreigde te verkrachten.  

Ze hoekte hem neer, werd gearresteerd, niet geloofd en 

veroordeeld voor openlijke geweldpleging. Rachel knokt zich 

letterlijk en figuurlijk een weg door het leven. Ook verbaal 

staat ze haar mannetje. Ze scheldt en vloekt wat af.  

Zit onder de tattoos en ‘ijzerwerk’. Nee, Rachel is geen lieverdje.

In haar kinderjaren werd ADHD en ADD gediagnosticeerd.  

Dat geldt overigens ook voor haar ouders, met wie ze een zeer 

problematische relatie heeft. Al vroeg kreeg het gezin 

ondersteuning (jeugdhulpverlening/GGZ) maar het hielp 

weinig. Ze ging al vroeg het huis uit, woonde bij de kraakbe-

weging. Ook haar vmbo opleiding werd geen succes. Ze viel 

uit, zonder diploma. Omdat ze toch wel naar het ROC wilde, 

belandde ze in een klas speciaal voor vmbo jongeren zonder 

diploma gericht op de toeleiding naar het mbo. Het was de 

zorgcoördinator vanuit het ROC (Handicap & Studie) die na 

een aantal gesprekken met Rachel contact opnam met Ron, 

directeur van een re-integratiebedrijf dat ervaring heeft met 

jongeren met complexe problematiek. 

Duidelijk was dat alleen een integrale benadering van leren en 

werken, zorg en wonen kans van slagen had. Het re-integratie-

bedrijf (Ron) zocht de samenwerking met de GGZ voor een 

plan van aanpak en met de woningbouwvereniging om een 

goed onderdak te regelen. Zelf ging Ron met Rachel aan de 

slag om een baan en bijpassende opleiding te organiseren.  

Uit de gesprekken kwam naar voren dat de catering het meest 

aansloot op haar wensen en ook de beste kansen bood.  

En het lukte om voor haar een baan in de catering te vinden. 

Voor Rachel, die eigenlijk nog nooit een echte baan gehad 

had, en eigenlijk überhaupt nog nooit echt succesvol was 

geweest in leren of werken, was dat toch wel een heel 

bijzondere ervaring. Niet dat ze dat makkelijk toegaf, maar je 

kon het wel aan haar zien. Ze kreeg een jaarcontract. Van groot 

belang daarbij bleek het van tevoren informeren van de 

leidinggevende en haar collega’s over alle in’s en out’s. 

Daarnaast werd afgesproken dat Ron haar wekelijks zou 

bezoeken en dat hij haar elke werkdag aan einde van de 

dienst zou bellen. Ron: “Ik heb haar op de rails gekregen door 
haar consequent aan te spreken op haar uiterlijke kenmerken  
en gedrag. En er voor haar te zijn als zij dat nodig had.”

Rachel ging aan de slag. Maar niet voor lang. Omdat de 

cateraar werkte voor het ministerie moest Rachel een 

Verklaring van Goed Gedrag kunnen overleggen.  

Die werd geweigerd vanwege haar veroordeling. En van de 

integrale aanpak kwam weinig terecht. De GGZ stelde zich 

terughoudend op, aangezien Rachel zelf niet te kennen gaf 

behoefte aan hun ondersteuning te hebben. Ook de woning-

bouw kwam niet met woonruimte op de proppen.  

Ron: “Hun oordeel: moeilijk en complex geval. Niets mee te 
beginnen. rijp voor opname in een psychiatrische kliniek.”

Het maakt Rachel cynisch. Ze heeft al zoveel hulpverleners 

voorbij zien komen. En ze zo vaak zien afhaken. Inmiddels 

heeft ze ook een nieuwe vriend. Een ‘verkeerde’ vriend, zoals 

ze dan in de hulpverlening zeggen. Drugsverslaafd en zonder 

werk. Van hem raakt Rachel ook zwanger. Er werd nog wel 

een nieuwe baan bij een andere cateraar voor haar gevonden, 

maar dat gaat zeer moeizaam. Ron: “Voor ons wordt het heel 
lastig om haar op de rails te houden. Teveel negatieve input van 
mensen die buiten onze invloedsfeer liggen.” 

Rachel is weer terug bij af...

Sleutelbegrippen: 
multi-problematiek, invloed sociale omgeving, integrale 
benadering (leren/werken/wonen/zorg), intensieve  
begeleiding.

Rachel – Weer terug bij af
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De meiden uit de klas zijn dansen. Even mannen onder elkaar. 

Hoe kijk jij naar je toekomst? Op een cluster 4 school praat ik 

met tien jongens uit het derde jaar van het praktijkonderwijs. 

Ze zijn 15 of 16 jaar oud. De één verlegen, introvert, de ander 

heel aanwezig, uitgesproken. Maar allemaal hebben ze wel 

een idee van wat ze later willen gaan doen. In de horeca, met 

auto’s werken, lasser, kraanmachinist of in de administratie. 

Sommigen zijn heel zeker van zichzelf, zijn ervan overtuigd dat 

ze het gaan redden. Met enig bravoure, al voordat de vraag 

bijna gesteld is: “Ik word lasser, daar zijn er ook maar weinig 
van in Nederland.” Of, zonder bravoure, maar met niet minder 

vertrouwen: “Ik wil kraanmachinist worden. Daar heb ik het op 
met de baas al over gehad.” Bijna allemaal hebben ze wel een 

bijbaantje of zijn ze van plan die gauw te zoeken. Een enkele 

jongen maakt zich wel wat zorgen of het wel gaat lukken om 

werk te vinden.

Deze weken gaan de jongens op excursie naar bedrijven ter 

voorbereiding op de externe stages. Ze leren over hoe je te 

kleden, hoe mensen aan te spreken, je voor te bereiden op een 

gesprek. Er wordt hard gewerkt aan sociale vaardigheden.  

En dat is voelbaar in het gesprek. Ze doen hun best, zijn 

geconcentreerd. 

Het verhaal van deze jongens is een goed voorbeeld van hoe 

op veel scholen binnen het praktijkonderwijs zo vroeg 

mogelijk begonnen wordt met de oriëntatie op werk.  

Op de weg naar werk is stage cruciaal. “De stage is de motor 
van de ontwikkeling van sociale, werknemers- en beroepsvaar-
digheden.“ De leerlingen lopen eerst stage binnen de veilige 

omgeving (interne stages), vervolgens daarbuiten (externe 

stages). Gaat het om externe stages, dan zien we dat veel 

scholen ervoor kiezen de leerlingen eerst groepsstages te 

laten lopen van een dag per week. Een groep leerlingen gaat 

dan onder begeleiding van een docent bij een werkgever aan 

de slag. Ook zien we dat scholen ervoor kiezen om vooraf-

gaand aan de individuele stages excursies naar bedrijven te 

organiseren. Leerlingen moeten vooraf vragen voorbereiden 

en inleveren en na afloop een verslag schrijven. Met de 

leerlingen wordt gesproken over hele basale zaken als 

persoonlijke hygiëne, de kleding, de houding, et cetera.

Sleutelbegrippen:
belang van stage, opbouw in stage: kleine stappen,  
bijbaantjes.

De eerste stappen naar werk
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Twee vriendinnen: Henriët (16), volledig blind, en Lisa, 

slechtziend (17). Lisa wijst Henriët – die moeite heeft zich goed 

te oriënteren – de weg. Al op de gang is duidelijk: ik heb met 

twee vrolijke meiden van doen. Beide dames volgen een 

vmbo-t opleiding op het vso (cluster 1). Ze zijn vierdejaars. 

Doordeweeks verblijven ze op het internaat, in het weekend 

gaan ze naar huis.

Lisa wil graag gaan werken in de justitiële zorg. Ze vindt het 

leuk om na te denken over wat er in mensen omgaat, wat hen 

beweegt. Ze wil uiteindelijk een hbo studie psychologie gaan 

doen. Zoals veel meiden, wil Henriët graag in de kinderopvang 

werken. “Ik vind het zo leuk om voor kleine kinderen te zorgen. 
Als mijn kleine zusje ’s nachts wakker wordt, ga ik er uit om haar 
te verzorgen.” Het enthousiasme straalt van haar gezicht.  

En tegelijkertijd is er ook de teleurstelling: “Ik denk alleen dat 
ik met mijn handicap niet snel aangenomen word in de 
kinderopvang.” “Er moet toch voor mij iets te doen zijn in de 
kinderopvang? Ik kan toch bijvoorbeeld de fles geven?”  
Lisa oppert: “Of knuffeljuf zijn!” Later die dag stellen haar 

begeleiders – die haar droom kennen – mij de indringende 

vraag: “Zou u uw kind toevertrouwen aan een blinde medewerker?” 
Wellicht is administratief werk in de kinderopvang wel 

mogelijk. Of misschien bij de kindertelefoon?

Henriët vertelt over de beroepskeuzetest die ze onlangs 

deden: “Eerst wordt bepaald wat je leuk vindt, verschillende 

beroepen staan dan op groen. Vervolgens springen de beroepen 
die je met deze handicap niet kunt doen op rood... Bijna alles 
sprong op rood.”  Er is weinig moeite voor nodig om je voor te 

stellen hoe confronterend dat is. Het is dan ook belangrijk de 

jongeren in dat proces, in het denken over de toekomst goed 

te ondersteunen. Binnen het project ‘Boris brengt je bij ’n 

baan’ wordt hier nadrukkelijk aandacht aan besteed.

Ook al is het soms heel taai, dit zijn geen dames die gauw bij 

de pakken gaan neerzitten. Zo zijn ze ook niet opgevoed, 

geven ze zelf aan. “Ik wil ook niet zomaar gebruikmaken van 
een uitkering.” Ze willen graag aan het werk. Je eigen inkomen 

verdienen, wat te doen hebben, andere mensen ontmoeten. 

“Thuis heb ik weinig vrienden, zit ik veel op de kamer. Dan ben ik 
best eenzaam.” Ondanks dat ze niet zomaar gebruik willen 

maken van een uitkering, zijn ze toch wel erg nieuwsgierig 

hoeveel geld ze eventueel krijgen als ze recht hebben op een 

uitkering. Omdat, zo geeft Lisa zelf aan, het lastig voor hen is 

om een bijbaantje te krijgen. “Als ik een uitkering krijg, ga ik het 
geld sparen” besluit Henriët.

Sleutelbegrippen: 
zelfregie, beroepenoriëntatie, handicapverwerking, reacties 
van klanten, attitude t.a.v. de uitkering.

Henriët & Lisa – Wat wil en kan ik worden?
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Rob (45) is manager van de horeca afdeling van een grote 

zorginstelling. Hij is nu alweer een kleine tien jaar verantwoor-

delijk voor de aansturing van meerdere teams. Het blijft 

uitdagend werk om met een beperkt budget toch een goed 

product te leveren. Dat vraagt veel creativiteit.

In een van de teams werkt Tjeerd (18). Rob weet het nog goed. 

Het was zo’n twee jaar geleden dat de stagebegeleider van 

Tjeerds school op de stoep stond. Met de vraag of hij een 

stageplek had voor een van zijn leerlingen: Tjeerd, een jongen 

met een verstandelijke beperking. Dit was niet de eerste keer: 

Rob wordt veelvuldig en vanuit verschillende organisaties 

benaderd over de inzet van jongeren met een beperking.  

Op zich staat hij daar best open voor. Hij heeft een neefje met 

een beperking, dat doet toch wat met je. Ook heeft hij al een 

aantal positieve ervaringen. Maar Rob is ook zakelijk.  

Hij heeft een restaurant te runnen. De jongere moet daad-

werkelijk iets toevoegen. En hij moet er het geld voor hebben, 

hij heeft al zo’n beperkt budget. Daarnaast moet de jongere 

passen in het team en moet het team de wil en het vermogen 

hebben om hem of haar goed te begeleiden. De school zal 

daarbij ook een rol moeten spelen. Als aan deze voorwaarden 

niet voldaan kan worden, gaat het niet werken. En doet hij het 

dus niet.

In het gesprek zoeken de stagebegeleider en Rob naar 

mogelijkheden voor Tjeerd. Zijn er problemen waar Tjeerd iets 

in zou kunnen betekenen? Het is duidelijk dat Tjeerd niet in 

staat is alle taken van een reguliere functie te vervullen maar 

wellicht kan hij een aantal eenvoudige, meer routinematige 

werkzaamheden voor zijn rekening nemen? De ervaring met 

deze jongeren hebben gemaakt dat Rob tegenwoordig sneller 

kansen voor hen ziet. Hij heeft wel een idee: Rob wordt al een 

tijd geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim en daar zit 

hij behoorlijk mee in z’n maag. Met name de al wat oudere 

medewerkers hebben verschillende fysieke klachten als 

gevolg van het sjouwen van de binnenkomende goederen.  

Als Tjeerd nu eens dit sjouwen voor zijn rekening neemt?  

Dan verlicht hij daarmee het werk van de anderen.  

In de resterende tijd kan hij mooi wat klusjes als de afwas 

doen, dat blijft vaak liggen.

En zo heeft Tjeerd er een jaar lang stage gelopen. Hij werkte 

altijd samen met dezelfde medewerker en binnen hetzelfde 

kleine team. Zijn collega’s moesten eerst wel aan hem 

wennen. Daarom was het ook zo belangrijk dat Tjeerds 

stagebegeleider vaak langs kwam. Hij ging dan in gesprek met 

het team en vroeg hen waar hij met Tjeerd nog aan moest 

werken. Het draagvlak voor de inzet van Tjeerd groeide 

langzamerhand. Zijn collega’s kregen steeds beter door wat 

Tjeerd voor hen kon betekenen, hoe hij hun werk verlichtte. 

Het sjouwen met de goederen was aan hem wel besteed.  

Ook bleek Tjeerd een vrolijke noot in het team, waar zijn 

collega’s ook met plezier thuis en op verjaardagen over 

vertelden. De stage werd een succes en het team en Rob 

wilden wel met hem verder. 

Over het belang van de stage voor zowel de jongere als de 

werkgever zegt Rob: “Het geeft de jongeren de ruimte om te 
groeien, daar hebben zij nu eenmaal meer tijd voor nodig.  
Dat biedt mij als werkgever de gelegenheid om te beoordelen 
wat iemand in zijn of haar mars heeft.” En de stagebegeleider: 

“Leerlingen kunnen tijdens de stage de werkgever over de streep 
trekken om een werkplek aan te bieden. Dit blijkt voor veel van 
de jongeren uit het vso en pro de kortste en beste weg naar 
werk.” Overigens zijn sommige scholen hier ook weer niet zo 

blij mee vanwege het verlies van een stageplek. Voor die 

scholen die erin slagen voldoende stageplekken te verwerven 

is dit echter geen probleem.

Stage lopen is dus een belangrijke stap op weg naar werk. 

Echter, de stage goed doorlopen maakt de jongere nog niet 

automatisch tot een goede werknemer. De stagebegeleider: 

“Stagiaires krijgen meer ruimte om te leren, fouten te maken, 
dan werknemers. Werkgevers zijn (terecht) kritischer naar 
werknemers dan stagiaires. De jongeren verkijken zich daar nog 
wel eens op.” De stagebegeleider heeft daar nadrukkelijk met 

Tjeerd en zijn ouders over gesproken en geprobeerd om hem 

daar zo goed mogelijk op voor te bereiden en bij te begeleiden. 

Ook daarom was continuïteit in de begeleiding een van de 

voorwaarden van Rob om met Tjeerd verder te gaan.  

En graag hetzelfde gezicht, namelijk dat van de stage- 

begeleider. Dat werkt goed. Een nieuwe begeleider, bijvoor-

beeld in de persoon van een jobcoach, heeft soms de neiging 

helemaal blanco te willen beginnen. Dat vindt Rob een verlies 

aan kennis en ervaring. 

Ook was duidelijk dat er sprake zou moeten zijn van loon-

dispensatie. Dat was mogelijk op grond van de Wajong.   

Zijn loonwaarde werd vastgesteld op 30%. Maar één ding 

baarde Rob wel zorgen... die onbetrouwbare overheid.  

Nu kon hij afspraken maken over loondispensatie, maar wat 

als de politiek de wetgeving zou veranderen en hij geen 

aanspraak meer zou kunnen maken op loondispensatie?  

En hij vast zat aan Tjeerd? Rob durfde een dienstverband niet 

aan. Tjeerd is nu vanuit een jobcoachorganisatie gedetacheerd, 

voor 34 uur. En de stagebegeleider wordt nu door diezelfde 

jobcoachorganisatie ingehuurd om Tjeerd en het team te 

begeleiden. UWV financiert maar staat verder op afstand: 

UWV richt zich vooral op de arbeidstoeleiding van leerlingen 

vanuit het praktijkonderwijs en is minder betrokken bij het 

voortgezet speciaal onderwijs.

Sleutelbegrippen:
vraaggericht werken, belang van stage, eenvoudige functies 
creëren (jobcarving), willen en kunnen van collega’s,  
continuïteit in begeleiding, werkgevers ontzorgen.

Werkgever Rob – Betrokken & Zakelijk
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Sharon (17) komt nogal ongeïnteresseerd over. In die zin is ze 

net zo’n puber als vele anderen. Wel heeft Sharon veel meer 

moeite met leren dan andere jongeren en zit om die reden op 

een school voor praktijkonderwijs. Ook weet ze zich, als het 

erop aan komt, vaak niet te redden. Laatst zou ze met het 

openbaar vervoer naar haar oma in Den Haag gaan. Ze raakte 

volledig het spoor kwijt. Dat was niet de eerste keer dat er iets 

niet lukte. Er zijn in haar beleving al zo vaak dingen niet 

gelukt, dat doet iets met je zelfbeeld. Die nonchalante 

houding, misschien is het haar manier om ermee om te gaan.

Toen ze Sharon op school voor het eerst vroegen wat voor 

werk ze wilde gaan doen, had ze echt nog geen idee. Werk? 

Ze is er – naar eigen zeggen – niet mee bezig. “Wat interesseert 
mij dat nou. Zie ik dan wel.” Haar ouders, die zelf ook op het 

praktijkonderwijs gezeten hebben, spreken er nooit met haar 

over. Ze vragen ook nooit hoe het op school gaat.  

Dat betekent overigens niet per se dat haar ouders werk niet 

belangrijk vinden. Behalve dat ze het moeilijk vinden om zulke 

gesprekken te voeren, hebben ze vooral ook de handen vol 

aan zichzelf. Ze moeten thuis rond zien te komen van een 

bijstandsuitkering. Ook zitten ze behoorlijk in de schulden en 

daar lijdt de relatie tussen haar ouders behoorlijk onder.  

Het zijn problemen waar veel pro-leerlingen mee te maken 

hebben, zeker in de grote steden. Problemen die vanwege de 

beperkingen vaak een nog grotere impact hebben. Sharon 

heeft het er behoorlijk moeilijk mee. Ze is niet graag thuis en 

vaak op straat te vinden. Freek, haar mentor, maakt zich grote 

zorgen en is bang dat ze zwicht voor de verleidingen van lover 

boys. Hij probeert haar extra aandacht te geven maar beseft 

zich dat hij niet kan bieden wat Sharon nodig heeft.  

Daarom bespreekt hij haar situatie in het zorgteam. Aan dit 

team nemen onder andere deel de zorgcoördinator van 

school, het schoolmaatschappelijk werk (op deze school is dat 

Stichting MEE), een psycholoog en/of orthopedagoog en de 

schoolarts. Ze spreken af dat de schoolmaatschappelijk werker 

van MEE met Sharon in gesprek gaat om te bepalen welke 

problemen de meeste aandacht behoeven en wie Sharon 

daarbij het beste zou kunnen ondersteunen.

Dat er aandacht is voor de problemen thuis is belangrijk, ook 

voor het perspectief op werk. Die problemen kunnen Sharon 

zo bezig houden dat er weinig ruimte is voor werk.  De vraag 

blijft echter hoe Sharon, ook als ze meer gemotiveerd is, te 

helpen richting te vinden. Stages zijn daar bij uitstek geschikt 

voor. Het helpt de leerlingen, ouders en school om erachter te 

komen wat een jongere leuk vindt en kan. Stage lopen kan de 

jongeren daarmee zowel veel voldoening bieden als ook 

perspectief. Zelf een stageplek zoeken is voor veel pro-leerlin-

gen echter heel lastig. Als je ouders een goed netwerk 

hebben, lukt dat misschien, maar dat geldt zeker niet voor 

Sharon. En de stageplekken die school tot nu toe aangedragen 

heeft, meestal in de schoonmaak, vindt Sharon maar niks.  

Veel meer leerlingen op de school klagen daarover. Het moet 

ook gezegd, de ene school slaagt er ook beter in dan de 

andere om voldoende adequate stageplekken te vinden.  

Het lijkt deels te maken te hebben met de situatie op de 

regionale arbeidsmarkt, maar vooral ook samen te hangen met 

de inspanning die de school onderneemt om stageplekken te 

vinden en te behouden. Bij sommige scholen is dit een 

kernactiviteit, bij andere scholen zoals die van Sharon niet. 

Dat laatste hangt mede samen met de ambitie die men ten 

aanzien van de leerlingen heeft en dat hangt weer samen met 

het beeld van hun mogelijkheden.

In het leerlingenoverleg (ook wel uitstroomoverleg) dat 

driemaal per jaar plaats vindt komt Sharon ook ter sprake.  

Om tafel zitten behalve de stagebegeleiders van de school 

ook de arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf, Stichting 

MEE, de beide ROC’s en de Sociale Werkplaats (SW).  

Met elkaar wordt gesproken over hoe Sharon geholpen kan 

worden op haar weg naar werk. MEE vertelt over de afspraken 

die gemaakt zijn in het zorgteam. Met de aanpak vanuit het 

zorgteam komt er hopelijk meer ruimte voor het perspectief 

op werk. Met adequate stages kan dan vervolgens gewerkt 

worden aan een duidelijke koers. Dat vraagt wel de nodige 

tijd. Besproken wordt dat het wenselijk is dat Sharon langer 

op school kan blijven. Betrokkenen maken zich grote zorgen 

over haar toekomst als ze Sharon te snel loslaten. Gelet op de 

problemen thuis en de verleidingen van de straat is het van 

groot belang dat zij vanuit school direct aan het werk gaat.  

De school zal bij de Onderwijsinspectie een verzoek tot 

dispensatie indienen. Dat is mogelijk maar vaak ook een heel 

moeizaam proces. Ook spreekt men af dat de mentor en de 

arbeidsdeskundige met Sharon in gesprek gaan om beter zicht 

te krijgen op welke stageplekken voor haar geschikt zijn.  

Als eenmaal helder is wat ze wil en kan, kunnen wellicht de 

kenniscentra ook nog helpen om een (leer)werkplek te vinden. 

Omdat er grote twijfels bestaan of Sharon in de toekomst in 

staat zal zijn om financieel volledig en zelfstandig in haar 

inkomen te voorzien, constateert men in het uitstroomoverleg 

tevens dat het goed zou zijn om een Wajong aanvraag in te 

dienen. Dit zal ook in het gesprek van de mentor en de 

arbeidsdeskundige met Sharon en haar ouders ter sprake 

komen. MEE in haar rol als schoolmaatschappelijk werk zal 

Sharon en haar ouders bij de aanvraag ondersteunen.

Sleutelbegrippen:
attitude ten aanzien van werk, zelfregie, self-efficacy (geloof in 
eigen kunnen), rol van ouders, multi-problematiek, integrale 
benadering (leren/werken/wonen/ zorg), belang van stage, 
Wajong-aanvraag.

Sharon – Wat interesseert mij dat nou
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Ahmed (16) weet heel goed wat hij wil: automonteur worden. 

“Auto’s, dat is echt mijn ding.” Hij volgt nu een aka-opleiding 

(arbeidsmarkt gekwalificeerde assistent). Dat is een opleiding 

op mbo niveau 1. Hij volgt deze aka-opleiding echter niet op 

het ROC maar op zijn eigen vertrouwde school voor praktijk-

onderwijs. Volgens zijn mentor is de stap naar het ROC heel 

groot en is het beter om eerst in de vertrouwde omgeving en 

met de juiste begeleiding het aka-diploma te halen. Maar Ahmed 

laat er geen misverstand over bestaan: hij wil uiteindelijk echt 

naar het mbo. Want om  zelf aan auto’s te mogen sleutelen 

heb je minimaal een diploma op mbo niveau 3 of misschien 

zelfs 4 nodig.

Ahmed loopt nu in het kader van zijn aka-opleiding drie dagen 

per week stage bij een garage in de buurt. Hij geniet met volle 

teugen. Hij kan daar laten zien wat hij in huis heeft en zijn 

baas is erg over hem te spreken. Hier wordt hij gewaardeerd 

om wat hij doet en heeft hij niet het gevoel dat hij vanwege 

zijn praktijkonderwijs achtergrond niet meetelt. De school 

heeft deze stageplek voor hem geregeld, het kenniscentrum 

autotechniek heeft de school daarbij geholpen. Het garage-

bedrijf is een erkend leerwerkbedrijf, waar ze weten hoe ze 

met jongens als Ahmed om moeten gaan. Omdat hij moeite 

heeft om dingen snel op te pikken – Ahmed zit niet voor niets 

op het praktijkonderwijs – leren ze hem daar bijvoorbeeld hoe 

hij toch de kennis zich eigen kan maken. Zo leerde hij om 

altijd een notitieblokje bij de hand te houden waarin hij 

aantekeningen maakt als dingen uitgelegd worden. Hij leest 

die dan thuis nog eens rustig door. Het is duidelijk. Ahmed 

weet wat hij wil en zal dat ook bereiken. Hij laat zich daarbij 

niet afleiden: “Ik kijk naar mijn toekomst, niet naar mijn 
vrienden.” Daarin is Ahmed wel een beetje een uitzondering. 

Veel van deze jongeren zijn erg gevoelig voor groepsdruk.

Maar stel als het Ahmed toch niet lukt om werk te vinden, 

of hij komt na verloop van tijd op straat te staan? Volgens 

zijn mentor volstaat voor jongeren als Ahmed de reguliere 

dienstverlening vanuit het Werkplein. Ondersteuning in het 

kader van de Wajong is niet nodig.  Wel is het belangrijk dat 

iemand hem helpt om de weg naar het Werkplein te vinden en 

dat hij daar direct door een vaste contactpersoon opgepakt 

wordt. “Deze jongeren zijn niet zo zelfredzaam als ze lijken, 
daar moet je echt rekening mee houden. Mensen hebben de 
neiging deze jongeren te overschatten. En de jongeren zelf 
zullen niet zo gauw om hulp vragen.”

Sleutelbegrippen:
zelfregie, leren en werken, warme overdracht, vaste contact-
persoon.

Ahmed – Met het doel scherp voor ogen
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Het zal je maar gebeuren. Je bent 14 jaar en wordt op je 

scooter geschept door een auto. Wanneer je bijkomt blijkt dat 

je helemaal niets meer ziet. En je ook nooit meer iets zult zien. 

Je bent blind, van de ene op de andere dag. Hoe ga je daar in 

vredesnaam mee om? Handicap-verwerking noemen ze dat op 

zijn school (vso cluster 1). Maar Mike, inmiddels 16, laat z’n 

hoofd niet hangen. Zijn recept: humor, zelfspot en energie. 

Dat mag ik in het gesprek aan den lijve ondervinden. 

Of het ongeluk iets aan zijn wensberoep veranderd heeft? 

“Nee hoor. Voor het ongeluk wilde ik de ICT in, en nu nog steeds.” 
Mike, 5e jaars vmbo-t, wil doorleren, zijn havo diploma halen. 

Dat is ook het moment dat hij wil leren zelfstandig te wonen. 

Om vervolgens een mbo opleiding ICT te volgen en daarna 

werk te zoeken. “Ik wil graag werken, zeker geen bijstands-
trekker zijn.” Mike heeft ook al ideeën bij welke werkgevers 

hij aan wilt kloppen. De ondersteuning die UWV kan bieden 

houdt hij in zijn achterzak, voor het geval dat. Vooral zijn 

ouders zijn voor hem heel belangrijk, ze steunen en stimuleren 

hem volop.

Sleutelbegrippen:
zelfregie, handicapverwerking, rol van ouders.

Mike – Het zal je maar gebeuren
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Farouk (20) weet het nog goed. De eerste dag op het ROC. 

Wat voelde dat goed. Nou ja, niet om weer in de schoolbanken 

te zitten, maar wel dat hij daar nu eindelijk ook rondliep. 

Toen hij nog op een school voor praktijkonderwijs zat, vertelde 

hij daar niet graag over. Daar schaamde hij zich voor. 

En z’n ouders ook vermoedde hij. Maar nu studeert hij dus op 

het mbo. En dat mag iedereen weten! Hij is overigens niet de 

enige leerling die naar het ROC gegaan is. Steeds meer 

leerlingen uit het praktijkonderwijs maken de overstap naar 

het ROC, in Rotterdam al vier op de tien. De meesten kiezen 

voor een niveau 1 of 2 opleiding. De pro-school vond het niet 

zo’n goed idee van Farouk om naar het mbo te gaan. Ze waren 

bang dat hij het daar niet zou redden. Maar ja, veel vrienden 

doen het ook. Farouk wilde niet achterblijven. En gelukkig mag 

het ROC hem niet weigeren, niveau 1 is drempelloos. 

Thuis vonden ze het trouwens ook heel belangrijk dat hij naar 

het mbo zou gaan. Volgens zijn ouders heb je met een 

mbo-diploma meer kans op werk en op een beter salaris. 

Dat geld is niet alleen voor Farouk zelf belangrijk, het geld is 

thuis ook hard nodig. Zijn ouders hebben het niet breed. 

Nu, een paar maanden verder, is Farouk nog steeds wel trots, 

maar wel een stuk minder enthousiast. Het valt behoorlijk 

tegen. Het gaat er hier toch wel heel anders aan toe dan op 

z’n oude school. Het leren valt hem zwaar, ook omdat er veel 

minder begeleiding is, de klassen zijn een stuk groter. 

Ook zijn er al de nodige akkefietjes geweest. Z’n beste maat 

Adil, nog van de praktijkschool, is vorige maand van school 

gestuurd. Had bonje gekregen met andere jongens. 

Hij zit nu thuis en hangt een beetje achter de televisie. 

En er is niemand die zich met hem bemoeit. Adil is niet de 

enige. Van de leerlingen uit het praktijkonderwijs die naar het 

ROC gaan valt een op de drie uit. Een deel van hen doet dan 

alsnog een beroep op de Wajong. Het aandeel jongeren met 

een mbo achtergrond dat in de Wajong instroomt is de laatste 

jaren toegenomen.

Of Farouk het diploma gaat halen? Hij begint er toch steeds 

meer aan te twijfelen. Maar ook als hij wel het diploma haalt, 

wat dan? Hij denkt niet dat hij toegelaten wordt tot de mbo 

niveau 2 opleiding. Hoe vindt hij dan een baan? En wie hem 

daarbij kan helpen? Hij heeft geen idee. Nou ja, daar wil hij 

liever niet teveel over nadenken. Hij moet er ook niet aan 

denken om thuis te moeten vertellen dat het niet goed gaat 

op school...

De laatste tijd komt er binnen de ROC’s meer en meer 

aandacht voor de situatie van leerlingen als Farouk en Adil. 

Aanleiding is de groeiende groep leerlingen die niet in staat is 

om door te stromen naar mbo niveau 2 en tegelijkertijd 

onvoldoende in staat is om zelfstandig werk te vinden, vaak 

ook vanwege bijkomende problematiek. ROC’s willen meer 

aandacht besteden aan arbeidstoeleiding van deze jongeren 

en zoeken daarin de samenwerking met andere partijen.

Sleutelbegrippen: 
niet realistisch (zelf)beeld, invloed van familie en vrienden, 
status, stroom naar mbo, bijkomende problematiek, uitval op 
mbo.

Farouk – Een mbo-opleiding is toch ook niet alles
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Wat is Jolanda (16) graag in de keuken te vinden. Helemaal nu 

ze een jaar geleden zo’n geweldig nieuwe keuken gekregen 

hebben. Met alles erop en eraan. Haar stagebegeleider lacht. 

“Ja, Jolanda, die straalt helemaal als we weer de keuken 
induiken.” De professionele keuken is geen vanzelfsprekend-

heid voor vso cluster 3 scholen. Want ja, Jolanda heeft een 

verstandelijke beperking. De locatiedirecteur is heel stellig: 

“Waren we er vroeger meer op gericht om deze jongeren bezig te 
houden, nu willen we ze echt iets leren en streven we ernaar ze 
zoveel mogelijk toe te leiden naar een reguliere werkomgeving... 
Met deze professionele keuken zenden we een belangrijk signaal 
uit. Dat we onze leerlingen serieus nemen. Dat ze hier niet 
zomaar wat koken, maar dat het er echt toe doet.  
Betekenisvol leren noemen we dat.... Bijkomend voordeel is dat 
de stap voor onze leerlingen naar een externe stage kleiner is 
omdat ze nu al gewend zijn aan een professionele keuken.”

Dina (17) is ook vaak in de keuken te vinden. Zij studeert aan 

de horecavakschool in Rotterdam. Dat is een gecombineerde 

vmbo/mbo opleiding waarin leerlingen in vijf jaar opgeleid 

worden tot bijvoorbeeld kok of banketbakker op mbo-niveau 2. 

Daarna kunnen de leerlingen op het ROC een bbl of bol 

opleiding volgen op niveau 3 of 4. Dat is ook wat Dina voor 

ogen heeft, ze wil later ook graag leidinggeven aan een 

keukenploeg.

Beide meiden hebben elkaar drie maanden geleden voor het 

eerst ontmoet. Voor Jolanda was het spannend, maar voor 

Dina eigenlijk ook. Toen de stagebegeleider Dina en haar 

klasgenoten vertelde dat ze gingen samenwerken met 

jongeren met een verstandelijke beperking deed haar dat 

even vreemd opkijken. Ze wist helemaal niet dat er ook 

mensen met een verstandelijke beperking in de keuken 

werken en kon zich er niet goed een voorstelling van maken. 

Is dat niet erg gevaarlijk? De stagebegeleider van de 

vso-school was op de horecavakschool op bezoek gekomen 

om iets te vertellen over de jongeren met een verstandelijke 

beperking. Dat was wel fijn, kon je ook al je vragen stellen, 

maar een raar idee bleef het toch wel. Hoe langer ze er 

echter over nadacht, hoe interessanter ze het ging vinden.  

De bedoeling was namelijk dat ze een van de leerlingen 

onder haar hoede zou nemen. En ja, dat sprak haar wel aan.  

Niet voor niets wil ze later chef kok worden. Daarnaast zijn 

er ook gediplomeerde koks aanwezig. Met elkaar moeten ze 

een lunchroom draaien in een huis voor ouderen. Uiteindelijk 

moet het zich verder ontwikkelen tot eetcafé. 

Inmiddels zijn ze drie maanden onderweg. In het begin was 

het best wel zoeken. Voor allebei. Dina moest leren hoe ze 

dingen goed uit kon leggen aan Jolanda en wat ze wel en niet 

van haar kon verwachten. Voor Jolanda was het erg wennen 

om niet door haar vertrouwde docenten begeleid te worden 

en soms vond ze het ook wel erg druk in de keuken.  

Maar beiden zijn heel enthousiast. Jolanda komt vaak met grote 

verhalen thuis. Ze is ook erg gegroeid in haar zelfvertrouwen. 

En Dina: ze vindt het heel bijzonder te merken dat Jolanda 

zoveel van haar aanneemt. En de klusjes die Dina zelf zo saai 

en vervelend vindt, die doet Jolanda met veel toewijding en 

gewoon erg goed. Zo’n gek idee was het dus toch niet. Als ze 

later zelf kok is, moet ze daar misschien toch ook eens over 

nadenken...

Helaas is dit nog een hypothetische casus. De plannen liggen er 
wel... 

Sleutelbegrippen:
samenwerking tussen scholen, beïnvloeding attitude  
toekomstige collega’s en werkgevers, belang van stage.

Jolanda & Dina – Toekomstige collega’s?
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De inspanningen van scholen sluiten niet altijd aan op 

hetgeen werkgevers zoeken. Peter, eigenaar van een plaat-

werkerij, is kritisch. “Hoe ik de aansluiting van het onderwijs op 
de arbeidsmarkt ervaar? Slecht, bar slecht... Het onderwijs levert 
niet of nauwelijks jongeren die geïnteresseerd zijn in techniek en 
die het vak geleerd hebben.... De jongeren hebben vaak geen 
realistisch beeld van de techniek: denken bijvoorbeeld dat 
technisch werk vies is, niet leuk is en zwaar onderbetaald 
wordt... Vroeger stonden de praktijkscholen in de wijken, hadden 
ze praktijklokalen vol met apparatuur en waren veel docenten 
echte vaklui. Nu zijn er grote scholen waar de jongeren met de 
bus naar toe moeten, staat er nog één draaibank en is het 

aantal vakmensen op één hand te tellen.” Waar veel scholen de 

focus leggen op het aanleren van de sociale- en werknemers-

vaardigheden, en waarbij men ervan uitgaat dat de jongeren 

het vak vooral bij de werkgever leren, ziet deze werkgever het 

juist graag andersom. “Breng op school de jongeren (de liefde 
voor) het vak bij, sociale en werknemersvaardigheden leren ze 
hier wel.” 

Sleutelbegrippen:
vraaggericht werken, noodzaak dialoog onderwijs
en werkgevers. 

Werkgever Peter – Dialoog hard nodig 
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Frank (23) houdt van death metal hardcore en andere dark 

devilish muziek. Hij heeft dito look’s:  lang, stijl en zwart haar 

en draagt duistere teksten op zijn ook zwarte kleding. Hij vindt 

weinig aansluiting op school en thuis – hij woont nog bij zijn 

ouders – is het ook niet bepaald een pretje. Zijn ouders (vader 

heeft een eigen bedrijf en moeder werkt in een rubberfabriek) 

zijn erg conservatief ingesteld en dat botst dus regelmatig. 

Dat Frank ook bekend is met PDD-nos maakt het er voor hem 

niet makkelijker op. Hij vlucht regelmatig in de games.  

Spellen als World of Warcraft, daar voelt hij zich in thuis.  

Dat is zijn wereld.  

Het liefst zou hij dan ook een opleiding in gamedesign volgen. 

Na zijn vmbo opleiding is Frank daarom een bbl ict-opleiding 

gaan doen via het ROC, op niveau 3.  Dat werd niet echt een 

succes. Op school wist men zich niet goed raad met Frank.  

En eigenlijk had men het ook te druk om hem de extra 

begeleiding te geven die hij nodig heeft. Via de zorg-

coördinator van het ROC en op grond van de Wajong status 

die Frank op zijn 18e kreeg werd een beroep gedaan op een 

re-integratiebedrijf. Hetzelfde re-integratiebedrijf als van 

Rachel (zie casus 3).

Net als bij Rachel was duidelijk dat alleen een integrale 

benadering van leren en werken, zorg en wonen kans van 

slagen had. Een leerwerkplek werd gevonden bij een over-

heidsinstelling. Frank werd daar gekoppeld aan een collega 

die hem goed inwerkte en geduld met hem had.  

Tegelijkertijd werden met het ROC afspraken gemaakt over de 

extra begeleiding. Ook ging het re-integratiebedrijf het 

gesprek met zijn ouders aan over onderlinge spanningen en 

hoe daar mee om te gaan. “De spanningen met zijn ouders 
vormden een risico voor het behoud van werk. Het leidt hem heel 

erg af. Hij zal het niet snel toegeven maar hij vindt het heel 
moeilijk dat hij door zijn ouders niet begrepen wordt.”  
Samenwerking met de GGZ kwam niet van de grond omdat 

Frank niet zelf aangaf deze ondersteuning nodig te hebben.  

In zijn jeugd heeft Frank wel een poos bij de psychiater 

gelopen, maar dat is alweer lang geleden. Eigenlijk vindt Frank 

ook niet dat hij een probleem heeft, hij raakt vooral gefrustreerd 

van het gedrag en in zijn ogen gedoe van andere mensen. 

De drukte. Ron: “Soms lijkt hij in een totaal andere wereld te 
leven. Alsof zijn leven deel uitmaakt van een of ander duister 
spel. In slechte momenten praat hij ook in die game-taal... 
Ik geloof niet dat hij denkt dat hij een probleem heeft.”  
Er wordt ook – tevergeefs – nog een beroep op de huisarts 

gedaan in de hoop dat hij Frank kan bewegen de hulp van een 

maatschappelijk werker of psychotherapeut te accepteren. 

Ook lukt het niet om voor hem begeleid wonen te regelen...

 

Werkende weg blijkt Frank moeite te hebben om zijn frustraties 

op het werk te uiten, goed te bespreken. Zijn werk- en 

opleidingsresultaten nemen snel af. Twee weken geleden 

heeft Frank spontaan zelf ontslag genomen. Jammer want de 

werkgever was ondanks de mindere prestaties toch over hem 

te spreken. Hij heeft dan ook geprobeerd om Frank op andere 

gedachten te brengen maar tevergeefs. Frank zit nu werkloos 

thuis. Wel gaat hij binnenkort weer in gesprek met de 

arbeidsdeskundige van UWV WERKbedrijf. Of het re-integratie-

bedrijf nog perspectief ziet? “Misschien moeten we meer 
geduld met Frank hebben... Ik zie hem als een artistiek iemand 
die zijn plaats nog moet vinden.”

Sleutelbegrippen:
niet-realistisch (zelf)beeld, rol ouders, integrale benadering 
(leren/werken/wonen/zorg).

Frank – Als je in een andere wereld leeft
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Wouter (21) is een jongen die van aanpakken weet. Al tijdens 

de groepsstages blijkt wat een harde werker hij is. Maar hard 

kunnen werken is nog geen garantie voor succes. Dat hij naast 

zijn verstandelijke beperking ook erg verlegen is, speelt hem 

parten wanneer hij aan zijn eerste individuele stage begint. 

Die stap blijkt te groot. Wouter is vaak ziek en neemt regel-

matig tijdens de lunch de benen. In de meer veilige context 

van een groepsstage werkt men aan zijn zelfvertrouwen. 

Om het jaar erop een nieuwe poging te doen. Dit keer bij een 

fietsenwinkel en niet zonder reden: al in de onderbouw, waar 

de jongeren kennis maken met verschillende branches en 

daarbij de nodige vakvaardigheden leren, bleek dat Wouter 

graag aan fietsen kluste. Ook op zijn vrije dagen is hij, vaak 

samen met zijn vader, bij de fietsenwinkel te vinden. 

Ze trakteren het personeel zelfs regelmatig op een gebakken 

visje. Met Wouter in zijn element en goede samenwerking in 

de begeleiding (werkgever, stagebegeleider van school en 

stagejobcoach) wordt de stage een succes. Een bijzonder 

project van school – mee helpen bouwen aan een school in 

Gambia! – geeft hem vleugels. De fietsenwinkel is vervolgens 

zo over hem te spreken dat hij een baan aangeboden krijgt. 

Maar dan, op de dag dat het contract getekend moet worden, 

krijgt hij te horen dat het niet doorgaat. De avond ervoor is 

een ander filiaal over de kop gegaan en het personeel van die 

locatie moet elders ondergebracht worden. Zich beroepen op 

de mondelinge afspraken is geen optie, Wouter redt het niet 

wanneer de werksfeer negatief is. Het is een enorme dreun 

voor Wouter en zijn ouders. Het sterkt de ouders in hun 

overtuiging dat er geen werkgever op Wouter zit te wachten 

en dat het nooit gaat lukken om een baan te vinden. 

En Wouter, die ooit zo lyrisch was over fietsen, is er helemaal 

klaar mee...

Het kost tijd, maar Wouter blijkt in staat zich te herpakken. 

Omdat hij in eerdere stages ook veel plezier had in het werken 

met jonge kinderen, wordt dat het nieuwe doel. Niet zonder 

dat de school hem erop gewezen heeft dat het moeilijk kan 

worden gelet op de negatieve beeldvorming van mannen in 

functies met jonge kinderen. Hij en z’n ouders willen het toch 

proberen. De school gaat er niet voor liggen, hanteert als 

uitgangspunt dat de leerling beslist en regelt een stageplek 

bij de naschoolse opvang. Over deze keuze zegt de school: 

“Zoals bij iedereen is het van belang dat je werkt in de branche 
die jouw voorkeur heeft. Juist jongeren met een verstandelijke 
beperking kunnen zich dan helemaal geven voor hun baan. 
Zij hebben weinig met ‘werken omdat er brood op de plank moet 
komen’. Werken doen ze omdat ze erbij willen horen en omdat ze 
trots zijn op hun werk.” 
Bij de naschoolse opvang wordt Wouter op handen gedragen 

door zijn collega`s, maar vooral ook door de kinderen zelf. 

Aan het einde van het schooljaar krijgt Wouter een baan 

aangeboden als groepsassistent voor 25 uur per week. Maar 

niet iedereen is even enthousiast (Hoe zou u het vinden?). 

Waar de school voor waarschuwde gebeurt: een van de 

ouders, die bij voorbaat al bezwaar gemaakt had tegen de 

indienstname van een jonge man, beschuldigde Wouter van 

ongewenste intimiteiten met haar kind. Het bleek een 

verzonnen verhaal maar de organisatie besloot mede uit 

angst voor negatieve publiciteit om de samenwerking met 

Wouter te beëindigen. Wouter zijn vertrouwen in de mensen 

is flink geschaad...

En zo klopt Wouter op een maandagochtend weer bij school 

aan. Hij gaat doen waar hij ooit mee begonnen was: klussen. 

Vanuit een stageplek bij de Klussenier heeft hij nu een baan 

als hulp van een zelfstandige klusjesman. Hij verricht veel 

sjouwwerk, geeft de materialen aan, springt bij als de 

klusjesman een extra hand nodig heeft en verricht onder 

toezicht kleine uitvoerende taken zoals boren en andere 

voorbereidende werkzaamheden. Hij vindt het mooi werk 

en kan dat ook nog eens vijf dagen in de week doen.  

Zijn loonwaarde is vastgesteld op 40%. Dat betekent dat de 

klusjesman hem een loon moet betalen van 40% van het 

wettelijk minimum loon. UWV vult het loon vanuit de Wajong 

verder aan. De school zelf maakte een inschatting van de 

loonwaarde, daarbij zijn geen specifieke methodieken 

gebruikt. Vervolgens heeft de school de inschatting met de 

werkgever besproken, waarbij ervoor gekozen is om niet te 

hoog in te zetten om te voorkomen dat de werkgever zou 

afhaken. Wouter wil er immers heel graag werken.  

UWV heeft vervolgens het advies van de school overgenomen. 

Bij het bepalen van de loonwaarde is onder meer rekening 

gehouden met het lagere tempo van Wouter en het gegeven 

dat Wouter veel aansturing nodig heeft: Wouter is gebaat  

bij een rustige werkomgeving en veel structuur. Roosters, 

schema’s e.d.  geven hem houvast. Ook is het belangrijk dat  

hij goed weet wat zijn taak wel en niet is. En dan is hij goud 

waard. Aldus de werkgever.

Dat Wouter nu in een reguliere werkomgeving werkt is niet 

gebruikelijk voor leerlingen uit het vso cluster 3. Steeds meer 

leerlingen komen terecht in de dagbesteding. We zien dat de 

problematiek van de leerlingen in het vso toeneemt omdat 

leerlingen met minder ernstige en minder complexe handicaps 

langer in het reguliere basisonderwijs en in het speciaal 

basisonderwijs blijven. En toch zijn er ook scholen, zoals de 

school van Wouter, die tegen deze trend ingaan. Daarbij speelt 

de attitude van de school ten aanzien van de mogelijkheden 

van deze jongeren onmiskenbaar een wezenlijke rol.

Sleutelbegrippen: 
geloof in mogelijkheden, zelfregie (tot hoever?), professionals 
werken vanuit een gezamenlijke visie, belang van stage, 
reacties van klanten, eenvoudige functies creëren (jobcarving), 
loondispensatie.

Wouter – Met vallen en opstaan
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Over perverse prikkels gesproken... Joeri (19) loopt al een tijdje 

rond op de Sociale Werkplaats (SW). Letterlijk. Er is namelijk 

niet voldoende werk op dit moment. Joeri verveelt zich en 

daar baalt hij van. Joeri is zo’n jongen die graag wil werken en 

niet graag thuis zit. Dat hij erg gemotiveerd is blijkt ook wel 

uit het feit dat hij het afgelopen jaar op de SW al zijn heftruck-

certificaat en zijn VCA behaald heeft en dat hij bezig is met 

zijn rijbewijs.

Joeri komt vanuit het praktijkonderwijs. Toen zijn 18e verjaardag 

eraan zat te komen adviseerde het schoolmaatschappelijk 

werk hem (en z’n ouders) om een Wajong aan te vragen.  

Een arbeidsdeskundige van het UWV heeft daar op een 

schoolavond ook uitleg over gegeven. Begin 2010 stelde UWV 

vast dat Joeri recht heeft op een Wajong-uitkering.  

Ook kreeg hij mede op advies van school een indicatie voor 

beschut werken binnen de SW toegekend. Dat geldt voor 

ongeveer een op de tien leerlingen uit het praktijkonderwijs. 

Het merendeel van de leerlingen stroomt uit richting regulier 

werk. De uitstroom naar de SW is tegenwoordig minder dan in 

het verleden. Dat heeft onder meer te maken met de wacht-

lijstenproblematiek en de mogelijkheid van begeleid werken in 

de Wajong.

Joeri maar vooral ook zijn ouders moesten in eerste instantie 

wel wennen aan het idee dat hij zou gaan werken bij de SW. 

Alhoewel de beeldvorming wel verbetert, roept de SW bij veel 

mensen nog negatieve beelden op. In overleg met betrokken 

partijen – Joeri, zijn ouders, de mentor, schoolmaatschappelijk 

werk en de arbeidsdeskundige – werd besloten dat Joeri eerst 

stage zou gaan lopen bij het SW-bedrijf. Vanuit de SW wordt 

aangegeven dat stage lopen voor die jongeren voor wie de SW 

de meest aangewezen plek lijkt, kan helpen om de negatieve 

beeldvorming bij de jongeren en hun ouders te beïnvloeden.

Deze stage verliep goed. Zoals gezegd, hij behaalde de nodige 

certificaten. De stap naar indiensttreding bij de SW leek een 

logische, inmiddels ook voor Joeri en zijn ouders. Zijn ouders 

zien dat het Joeri kan helpen om meer zelfstandig te worden 

en wellicht ook op zichzelf te gaan wonen of in begeleid 

wonen. Maar helaas was ook voor zijn gemeente sprake van 

een wachtlijst voor beschut werken. Het kon wel een aantal 

jaren gaan duren. Een periode van vijf jaar is geen uitzonde-

ring. Stel je voor dat je ergens kunt en wilt gaan werken, maar 

dat je daar nog vijf jaar op moet wachten... 

Om de jongeren niet thuis op de bank te laten wachten heeft 

de gemeente een voorziening getroffen: Joeri kan voor drie 

dagen in de weken ‘stage’ lopen bij de SW, op kosten van de 

gemeente. Stel je voor: je hebt al twee jaar stage gelopen en 

dan krijg je te horen dat je opnieuw stage mag lopen.  

En dan niet vijf dagen maar slechts drie dagen in de week. 

Leuk is anders, maar ja, je telt je zegeningen. Waarbij het wel 

de vraag is of de gemeente gelet op de bezuinigingen deze 

voorziening ook na 2012 zal continueren. Hij is nu net twee 

maanden bezig. En er blijkt dus momenteel onvoldoende werk 

te zijn voor hem. En dat terwijl hij maar drie dagen per week 

werkt. Hij wordt er al met al niet bepaald gelukkig van.

Zijn ouders trekken bij de arbeidsdeskundige van UWV 

WERKbedrijf aan de bel. De arbeidsdeskundige zou graag 

onderzoeken of Joeri toch niet met begeleiding van een 

jobcoach bij een reguliere werkgever zou kunnen werken.  

Een werkgever met gevoel voor deze jongens. Mocht dit niet 

lukken, en die kans is reëel, dan moet Joeri terug kunnen 

vallen op de mogelijkheid van beschut werken.  

Dat wil zeggen, dan moet hij nog op de wachtlijst staan.

In het periodiek overleg, het uitstroomoverleg, van de 

praktijkschool, Stichting Mee, UWV en de WSW brengt de 

arbeidsdeskundige de situatie van Joeri ter sprake.  

Op zoek naar andere mogelijkheden voor Joeri loopt men 

tegen een behoorlijke perverse prikkel aan. Wat blijkt:  

Als Joeri in afwachting van de indiensttreding bij de SW elders 

gaat werken dan verliest hij zijn indicatie voor beschut 

werken. Hij mag alleen gesubsidieerd werk verrichten 

(hieronder wordt ook werken met loondispensatie verstaan) 

of een kleine bijbaan zoals kranten/folders rondbrengen. 

Neemt hij dit werk aan dan kan hij niet meer terugvallen op 

het beschut werken bij de SW. Hij staat dan niet meer op de 

wachtlijst. Het contract van de gemeente met de SW voor 

mensen op de wachtlijst behelst geen begeleid werken met 

behoud van indicatie beschut werken. Ook UWV kan vanwege 

de indicatie beschut werken geen traject inzetten.

Proberen bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan 

brengt dus een fors risico met zich mee. Joeri zit klem. 

“Gevangen in het niets doen”, aldus de arbeidsdeskundige.  

En dat is heel zuur. Ook omdat de arbeidsdeskundige twijfelt 

of de indicatie van beschut werken wel een juiste beslissing is 

geweest. Of wellicht was het toen de juiste beslissing maar 

heeft Joeri gedurende zijn stage bij de SW veel geleerd en het 

nodige zelfvertrouwen opgedaan. Zijn stagebegeleider legt 

uit: “Voor pro-leerlingen kan beschut werken een goede manier 
zijn om meer werkervaring op te doen en vervolgens de stap te 
zetten naar begeleid werken.” 

Sleutelbegrippen:
beeldvorming SW, beschut en begeleid werken, wachtlijsten, 
belang van stage, samenwerking.

Joeri – Gevangen in het niets doen
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De jongeren met een beperking / De (potentiële) 
Wajongers
De praktijkvoorbeelden maken duidelijk hoe divers de groep is 

over wie we in dit onderzoek spreken. ‘De’ (potentiële) 

Wajonger bestaat niet. Ze verschillen in hun mogelijkheden,  

ze verschillen in hun beperkingen. Sommigen zijn in staat om 

een mbo-diploma te halen, bij anderen doen we er beter aan 

om ze direct aan het werk te helpen. Bij een deel van deze 

jonge mensen zie je meteen dat er sprake is van een beperking,  

bij anderen wordt dit pas zichtbaar op het moment dat ze zich 

niet weten te redden in voor hun lastige situaties.  

De beperkingen zijn zeer divers van aard en niet zelden is er 

sprake van meerdere beperkingen (comorbiditeit).  

Zeker in grote steden is er bij veel van deze jongeren vaak ook 

sprake van bijkomende problematiek. Denk aan problemen in 

de omgang met ouders of financiële problemen thuis. 

Sommige van deze jongeren zijn ook in aanraking gekomen 

met justitie. Het moge duidelijk zijn dat individueel maatwerk 

nodig is: denken en doen vanuit de mogelijkheden van de 

individuele jongere.

Praktijkonderwijs (pro)
Praktijkonderwijs is bedoeld voor jongeren die op de basis-

school een leerachterstand opgelopen hebben, voor een 

belangrijk deel samenhangend met beperkte cognitieve 

capaciteiten (55<IQ<80). Oftewel, voor leerlingen die moeite 

hebben met leren en voor wie het vmbo te hoog gegrepen is. 

Hun beperkingen zijn vaak niet direct zichtbaar en over het 

algemeen zijn ze verbaal sterk (streetwise). Ze zijn echter wel 

degelijk kwetsbaar en niet zelfredzaam. Ook is er vaak sprake 

van bijkomende problematiek. Veel van deze jongeren hebben 

een niet realistisch zelfbeeld; zowel zijzelf als hun omgeving 

hebben vaak de neiging hun mogelijkheden te overschatten. 

Praktijkonderwijs wordt gegeven op pro-scholen, maar ook 

binnen het voortgezet speciaal onderwijs of op zogenaamde 

brede scholen. Leerlingen krijgen les in kleine klassen en er is 

veel begeleiding. Leerlingen volgen verschillende vakken maar 

de focus ligt op het ontwikkelen van sociale en werknemers-

vaardigheden: zelfvertrouwen kweken, zelfstandigheid 

bevorderen, leren omgaan met jezelf en anderen. 

Praktijkonderwijs is eindonderwijs; dat betekent dat men 

geacht wordt de leerlingen voor te bereiden op een arbeids-

plaats. Praktijkonderwijs leidt niet op tot een diploma.  

Wel zien we dat steeds meer leerlingen branchegerichte 

certificaten behalen en zien we dat er in samenwerking met 

ROC’s een aka-opleiding op de school aangeboden wordt.

Een leerling mag – behoudens ontheffing – geen praktijkon-

derwijs meer volgen na afloop van het schooljaar waarin hij de 

leeftijd van 18 jaren heeft bereikt. Als ze 20 worden moeten ze 

van school. In Rijnmond stromen jaarlijks ca. 500 leerlingen uit. 

30% van hen stroomt uit naar arbeid (eventueel arbeid+leren), 

40% stroomt uit naar het ROC (mbo). Voor meer cijfers zie de 

Uitstroommonitor van het praktijkonderwijs. 

Het praktijkonderwijs heeft de wettelijk plicht oud-leerlingen 

nog twee jaar na het verlaten van de school te volgen in hun 

verdere loopbaan.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso)
Scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) bieden 

onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar die vanwege 

hun beperking/zorgvraag niet binnen het reguliere of 

praktijkonderwijs terecht kunnen. Deze jongeren krijgen in het 

speciaal onderwijs meer aandacht en zorg dan in het reguliere 

onderwijs. Het gaat om onderwijs in kleine, zeer heterogene 

groepen met veel aanvullende begeleiding. Binnen het vso 

onderscheidt men een aantal clusters:

•  Cluster 1: Onderwijs voor kinderen met een visuele 

beperking.

•  Cluster 2: Onderwijs voor dove en slechthorende 

kinderen, kinderen met ernstige spraak-/taalmoeilijkheden 

en kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum 

waarbij de focus ligt op communicatie.

•  Cluster 3: Onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen 

(ZMLK, IQ<60), scholen voor leerlingen met lichamelijke 

én/of verstandelijke beperkingen, langdurig zieke 

kinderen (LZK) en scholen voor leerlingen met epilepsie.

•  Cluster 4: Onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare 

kinderen (ZMOK), kinderen met psychiatrische stoornis-

sen of ernstige gedragsproblemen, langdurig zieke 

kinderen zonder een lichamelijke beperking en scholen 

die verbonden zijn aan pedologische instituten.

Elk cluster heeft zijn eigen, speciale scholen, verspreid over 

heel Nederland. Het aantal leerlingen in clusters 1 en 2 is zeer 

beperkt. Scholen in clusters 1 en 2 vervullen dan ook vaak een 

(boven)regionale functie. Leerlingen zijn afkomstig uit de 

wijde omgeving en wonen vaak in een bij de school gelegen 

internaat.

Doelstelling van het vso is om leerlingen praktische, sociale en 

cognitieve vaardigheden aan te leren die zij nodig hebben om 

zo zelfstandig mogelijk in de samenleving te kunnen wonen, 

leren/werken en recreëren. Met de nieuwe Wet Kwaliteit VSO 

die met ingang van 2013 in werking treedt, wordt het vso 

geacht voor elke leerling een ontwikkelingsperspectief vast te 

stellen en zo meer opbrengstgericht te zijn. De wet kent drie 

uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeid en dagbesteding. 

Binnen het vso worden verschillende leerwegen aangeboden, 

waarvan het vmbo de belangrijkste is. Maar er zijn ook 

leerlingen die bijvoorbeeld praktijkonderwijs of de havo 

volgen. Voor leerlingen uit cluster 3 zijn deze leerwegen 

echter te hoog gegrepen. Afhankelijk van de leerweg is er wel 

of niet sprake van diplomaonderwijs. Daarbij wordt regelmatig 

samengewerkt met het reguliere onderwijs (symbiose).

Bijlage – even voorstellen 
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Exacte en betrouwbare cijfers over de uitstroombestemmingen 

van vso-jongeren zijn niet beschikbaar. Van de leerlingen uit 

het grootste cluster, cluster 4, kiezen de meeste leerlingen 

voor een vervolgopleiding. Van de leerlingen uit cluster 3 

stromen de meesten uit richting de dagbesteding. Vso-scholen 

hebben vooralsnog geen wettelijke nazorgplicht en hebben 

over het algemeen dan ook minder zicht op de verdere 

loopbaan van hun oud-leerlingen dan pro-scholen. 

Middelbaar Beroeps Onderwijs (mbo) – 
Entreeopleiding
Voorbeelden van hoe ROC’s invulling geven aan de entree-

opleiding zijn de arbeidsmarktgekwalificeerde assistent 

(aka)-opleiding van het Albeda College en het Startcollege van 

het Zadkine College. Hoe wordt er vanuit de entreeopleiding 

gekeken naar de rol van het ROC in het kader van arbeids-

toeleiding?

Het mbo zoals dat door de ROC’s verzorg wordt is van 

oor sprong diploma-onderwijs. Het ROC beschouwt arbeids-

toeleiding niet als kernactiviteit. De eindverantwoordelijkheid 

voor arbeidstoeleiding behoort in de visie van het ROC aan 

andere partijen toe. Toch is er de laatste tijd meer en meer 

aandacht binnen het mbo voor arbeidstoeleiding, zo ook 

binnen het Albeda College en Zadkine College.  

Het Albeda noemt als aanleiding de drempelloze instroom 

vanuit pro en vso (met name cluster 4) in mbo niveau 1 en de 

constatering dat een deel van deze jongeren niet in staat is 

om door te stromen naar de beroepsgerichte assistententen-

opleiding (niveau 1) of naar niveau 2 (niet meer drempelloos). 

Deze jongeren stromen in de AKA-opleiding op niveau 1 in en 

zijn na het behalen van het AKA niet in staat om door te leren 

of ze vallen uit. De andere groep instromers vanuit het pro 

bestaat uit leerlingen van vaak 17-18 jaar oud die op het pro 

een diploma AKA hebben behaald en van wie verwacht wordt 

dat ze zich op het ROC verder kunnen ontwikkelen op 

beroepsgericht niveau 1 (zoals zorghulp) maar meestal in 

niveau 2. 

Binnen het Zadkine College heeft de oprichting van het 

Startcollege geleid tot meer aandacht voor arbeidstoeleiding. 

Met het Startcollege geeft het Zadkine invulling aan de 

herpositionering van mbo niveau 1 conform het MBO Actie-

plan Focus op vakmanschap 2011-2015. Het Startcollege is met 

name bedoeld voor jongeren zonder vmbo diploma.  

Het Startcollege wordt ingevuld als brede assistentenoplei-

ding, het bestaat uit zowel de algemene assistenten opleiding 

(AKA) als de beroepsgerichte assistentenopleiding.  

Ook binnen het Startcollege constateert men dat een deel van 

de leerlingen niet in staat is om door te stromen naar mbo 

niveau 2 en tegelijkertijd onvoldoende in staat is om zelfstandig 

werk te vinden, vaak ook vanwege bijkomende problematiek.

Kijken we naar de invulling die de ROC’s geven aan de 

arbeidstoeleiding, dan stellen zowel Albeda als Zadkine dat 

het aanleren van sociale en werknemersvaardigheden een 

belangrijke aspect vormt binnen de AKA. Verder kiest Albeda 

ervoor tijdig het gesprek aan te gaan met de AKA-jongeren 

over het uitstroomperspectief. Indien leerlingen niet doorleren, 

wordt in het netwerk van  docenten gezocht naar werkplekken, 

hetgeen overigens niet meevalt. Ook helpt de school de 

leerling om in contact te komen met andere partijen die de 

leerling op weg naar werk kunnen helpen. Idealiter is er 

sprake van een sluitende aanpak voor jongeren die nog geen 

aansluitende dagactiviteit hebben bij het verlaten van school: 

overdracht aan gemeente of UWV en eventueel inzet van een 

re-integratiebedrijf.

Meer aandacht voor arbeidstoeleiding betekent binnen het 

ROC – en zeker buiten het AKA – een cultuurverandering en is 

dan ook niet van vandaag op morgen gerealiseerd.  

Vanuit het Startcollege wordt onder meer aangegeven dat 

men moeite heeft om voldoende stageplekken te vinden voor 

de leerlingen en leerlingen hierbij vervolgens goed te 

begeleiden; beperkte budgetten voor arbeidstoeleiding spelen 

hierbij een rol. Momenteel zoekt het Startcollege naar partijen 

om hierin samen te werken. Het Albeda lijkt wat dat betreft al 

een breder netwerk te hebben. Zo heeft Albeda een aantal 

re-integratiebedrijven geselecteerd op wie een beroep gedaan 

wordt. Bij de opleiding AKA worden de leerlingen met  

Wajong perspectief hierop in een vroeg stadium geselecteerd 

(uit dossieronderzoek) en tijdig aangemeld voor een  

re-integratietraject.

Stichting MEE
Stichting MEE ondersteunt mensen met een beperking of 

chronische ziekte. MEE geeft informatie, advies en onder-

steuning op alle levensgebieden, ook op het terrein van leren 

& werken. Eenvoudige vragen worden direct afgehandeld, bij 

meer complexe problemen en noodzaak van meer langdurige 

begeleiding legt MEE de verbinding naar die partijen die dat 

kunnen bieden. MEE heeft ervaring met de vraag welke 

problemen als eerste aan te pakken en weet bij wie de 

jongeren moeten zijn voor welke problemen. MEE gaat 

regelmatig mee op gesprek en helpt de jongeren en de 

organisaties om een goed gesprek te voeren, die zaken te 

bespreken die besproken moeten worden en tot afspraken te 

komen die aansluiten op de (on)mogelijkheden van de 

jongeren. Op de weg naar werk is de inzet van MEE om de 

juiste voorwaarden te scheppen opdat zoveel mogelijk van 

deze jongeren werk vinden en werk houden. MEE wordt 

regelmatig door scholen ingeschakeld voor schoolmaatschap-

pelijk werk.  Binnen het pro wordt tussen de 5 % en 25% van 

de leerlingen door schoolmaatschappelijk werk (MEE) 

ondersteund, binnen het vso ligt dit percentage nog hoger. 
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Daarnaast biedt MEE individuele begeleiding aan veel van 

deze jongeren. MEE wordt gefinancierd vanuit de AWBZ.  

Met ingang van 2015 gaat deze financiering over naar de 

gemeente.

Pro Werk
Pro Werk is een re-integratievereniging die bestuurd wordt 

door de scholen zelf. Inzet is het versterken van arbeids-

toeleiding, in eerste instantie binnen praktijkonderwijs.  

Pro Werk ondersteunt en stimuleert de arbeidstoeleidings-

activiteiten van de scholen en laat structureel IRO- en 

jobcoachgelden terugvloeien naar de scholen, om extra 

activiteiten en projecten op het terrein van arbeidstoeleiding 

voor de leerlingen te kunnen ontwikkelen en uit te (laten) 

voeren. De kernactiviteiten van Pro Werk zijn het vergroten 

van de kennis en vaardigheden van stagebegeleiders en de 

individuele begeleiding van de jongeren. Pro Werk bevindt 

zich in Rijnmond nog in een opbouwfase. Een belangrijk 

element uit de laatste plannen is het verbreden van de 

doelgroep van Pro Werk: naast de pro jongeren onder meer 

ook vso leerlingen cluster 4.

Kenniscentra voor Beroepsonderwijs en 
Bedrijfsleven
De kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, 

verenigd in de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (SBB), voorheen Colo, zijn voor verschillende 

betrokkenen nog onbekende eenden in de bijt. Deze kennis-

centra zowel als de SBB worden bestuurd door de ROC’s en 

sociale partners. De kenniscentra kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren aan het vraaggericht werken. Inzet van de 

kenniscentra is het stimuleren van een dynamische interactie 

tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs met het doel om 

mensen effectief op te leiden voor een beroep dat niet alleen 

bij hun talenten past maar ook perspectief op werk biedt. 

Daarmee willen de kenniscentra werkgevers duurzaam 

voorzien van gekwalificeerd personeel. Belangrijke taken  

van de kenniscentra zijn het erkennen van leerwerkbedrijven 

(in regio Rijnmond: 20.000 en regio Drechtsteden 8.000!) en 

het beheren van de kwalificatiestructuur. Ook voorzien de 

kenniscentra scholen van arbeidsmarktinformatie (ook samen 

met UWV WERKbedrijf). In de regio Rijnmond/Drechtsteden 

zijn maar liefst circa 80 opleidingsadviseurs namens de 

kenniscentra werkzaam. Vanuit SBB geeft men aan dat deze 

opleidingsadviseurs hun werkgevers goed kennen, dat ze zicht 

hebben op de bereidheid van werkgevers om jongeren op te 

leiden en in dienst te nemen, en zodoende ook zicht hebben 

op stageplekken en leerwerkplekken bij leerwerkbedrijven.  

Het belang van de kenniscentra voor de doelgroep jongeren met 

een beperking neemt toe nu de kenniscentra zich niet langer 

alleen maar op het mbo richten, maar hun infrastructuur nu ook 

beschikbaar wil stellen aan pro en vso. Dit zou een veel groter 

aanbod aan stage- en leerwerkplekken kunnen betekenen. 

Tegelijkertijd is op grond van dit onderzoek moeilijk te zeggen 

of de kenniscentra die verwachtingen ook waar kunnen 

maken. De huidige realiteit is dat het overleg vanuit SBB met 

vso en pro nog in de kinderschoenen staat.  

De scholen die ik gesproken heb geven aan hier nog weinig 

van SBB te merken dan wel zijn niet echt positief. Ook een van 

de werkgevers, een erkend stagebedrijf, is kritisch. Sinds de 

erkenning heeft hij weinig tot niets meer gehoord van het 

kenniscentrum.

Boris helpt je aan een baan
Binnen dit project experimenteren vso-scholen en de kennis-

centra beroepsonderwijs bedrijfsleven (in nauwe samen-

werking met het UWV) met maatwerkroutes naar de arbeids-

markt voor leerlingen met een beperking.  

Deze partijen willen ervoor zorgen dat leerlingen uit het  

vso zich goed oriënteren op hun loopbaan, een passende 

opleiding krijgen en begeleid worden bij het vinden en houden 

van werk. Scholen gebruiken daarbij de bestaande faciliteiten, 

zoals de kwalificatiestructuur in het mbo en middelen voor 

beroepenoriëntatie. De kenniscentra ondersteunen dit door 

hun contacten met erkende leerbedrijven in te zetten en te 

adviseren over het te volgen opleidings- en begeleidingstraject 

bij het leerbedrijf. Inzet is een leerwerkplek op maat bij een 

erkend leerbedrijf dat toegerust is op het bieden van leerwerk-

plekken aan jongeren met een beperking, met uitzicht op een 

vaste baan. De geschoolde praktijkopleiders in erkende 

leerbedrijven hebben ervaring met opleiden en de wil om dat 

te doen. Ook is er sprake van een opleidingsprogramma op 

maat, dat zowel gericht is op de mogelijkheden van de 

jongere als de vraag van werkgevers. De jongeren hoeven 

alleen die kwalificaties die nodig zijn voor de toekomstige 

werkplek te verwerven. De eerste ervaringen wijzen uit dat 

het nadrukkelijk de horizon van scholen verbreedt, scholen 

gaan meer mogelijkheden voor hun leerlingen zien. Ook zien 

we dat scholen groeien in hun rol als partner van regionale 

(leer)bedrijven. De certificering vindt echter nog zeer beperkt 

plaats. Mogelijkheden voor de verzilvering van resultaten, 

bijvoorbeeld door middel van branchecertificering, moeten 

verder worden verkend. 

De Werkschool
De Werkschool laat de gemoederen niet onberoerd. Nog in de 

minste plaats vanwege de benaming ‘Werkschool’ voor iets 

wat geen school in de letterlijke zin van de betekenis is.  

Veel geïnterviewden brengen de Werkschool ter sprake,  

voor sommigen is nog veel onduidelijk, anderen hebben een 

uitgesproken mening. Over één ding zijn alle betrokkenen het 

eens: de inzet vanuit de Werkschool om de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren is terecht.  

Die aansluiting kan en moet beter. Andere aansprekende 

aspecten uit het Werkschool concept zijn: Het onderwijs moet 

meer gericht zijn op de vraag uit de arbeidsmarkt.  
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Het ontsluiten van een groot netwerk van werkgevers.  

Het ontzorgen van werkgevers. Het langer volgen van de 

leerlingen. De ontschotting van middelen (onderwijs/

re-integratie/zorg). Vanuit de Werkschool wordt aangedragen 

dat met name werkgevers ook erg gecharmeerd zijn van de 

onafhankelijke regie door de werkschool. Volgens de Werk-

school spreekt het werkgevers zeer aan dat regie niet in 

overheids/onderwijs handen ligt.

Er is ook veel weerstand met name vanuit het pro/Rotterdams 

Offensief. De weerstand betreft zowel het proces als de 

inhoud. Kijken we allereerst naar het (implementatie)proces 

dan roept de inzet vanuit de landelijke Stichting de Werk-

school op één, eenduidige en herkenbare landelijke werk-

schoolformule het nodige verzet op, ook bij gemeenten. 

Gemeente Dordrecht geeft aan: “Prima dat de landelijke 
stichting hier een kwartiermaker levert – de verstandhouding is 
ook goed – uiteindelijk moet de invulling wel aansluiten op de 
lokale/regionale situatie en draagvlak vinden bij de lokale/
regionale partijen. De landelijke werkschoolformule is hier 
ondergeschikt aan. Gemeente is dan ook opdrachtgever van de 
kwartiermaker.” Ook in Rijnmond is duidelijk dat de gemeente 

Rotterdam, in het bijzonder JOS, de regie wil houden en wil 

aansluiten bij wat al werkt in deze regio.

Ook inhoudelijk is er de nodige discussie. Hoe denkt de 

landelijke stichting bijvoorbeeld voor ontschotting te kunnen 

zorgen? Kan de stichting de verwachtingen met betrekking tot 

de werkgevers waar maken? En hoe ziet de Werkschool de 

matching voor zich? “Geen matching middels ICT systemen 
maar door de regisseur die zowel de jongeren kent als de 
werkgevers” aldus de Werkschool. Hier zitten bij veel 

betrokkenen de nodige twijfels. Is het haalbaar dat de 

werkschoolregisseur zowel de jongeren goed kent als de 

werkgevers...

Meer fundamenteel is de vraag of nodig/wenselijk is een 

nieuwe partij in de vorm van een onafhankelijke regisseur toe 

te voegen. Het is met name het leggen van de regie bij de 

Werkschool en het beschikbaar moeten stellen van een 

gedeelte van het eigen budget dat in het bijzonder bij het pro 

veel weerstand oproept. De Werkschool relativeert dit door te 

benadrukken dat het om een beperkt aantal jongeren gaat  

– alleen die jongeren die niet via school aan het werk komen – 

en daarmee om een beperkte afdracht van regie/budget.  

Pro is echter van mening dat arbeidstoeleiding in het geval 

van praktijkonderwijs een taak is van het onderwijs met 

ondersteuning van andere partijen. Insteek vanuit het pro is 

dat zij de beweging die zij zelf in gang gezet hebben (uit-

stroomoverleg, focus op werk, samenwerking met ROC,  

Pro Werk, etc.) verder willen doorontwikkelen en versterken.  

In algemene zin is de oproep van verschillende geïnterview-

den om niet weer iets nieuws te creëren, maar het bestaande 

dat werkt te versterken. Vanuit de gemeente, in het bijzonder 

vanuit JOS, wordt veel waarde gehecht aan het aansluiten  

op de beweging die het pro zelf in gang gezet heeft om  

de arbeidstoeleiding te versterken. “We gaan als gemeente  
en rotterdams Offensief verder met het pro /pro werk in 
rotterdam/rijnmond om tot een ‘werkschool’ te komen.”  
Daarbij streeft de gemeente wel naar verbreding van de 

doelgroep. Ook is de gemeente van mening dat het pro er nu 

nog onvoldoende in slaagt om werkgevers goed te betrekken. 

Ook vanuit de Werkschool vindt men dat het onderwijs er 

vooralsnog onvoldoende in slaagt om echt vraaggericht te 

werken. Op de vraag hoe Pro Werk en de Werkschool zich tot 

elkaar zouden kunnen verhouden, stelt men vanuit de 

Werkschool: “Volgens mij kunnen Pro Werk en de Werkschool 
elkaar versterken: Pro Werk om arbeidstoeleiding op school te 
stimuleren. Pro werk helpt scholen met bijvoorbeeld jobcoaches 
opleiden en gaat mee op gesprek met werkgevers... De Werk-
school richt zich op die jongeren die niet via school aan het werk 
kunnen komen.” 

Ontmoet de Werkschool veel weerstand vanuit het pro, de 

attitude van het vso is – aldus de Werkschool – totaal anders. 

De gesprekken met het vso verlopen goed. Dat is ook de reden 

dat de Werkschool in Rijnmond haar eerste pilot start op een 

vso school.



29

UWV bedankt de verschillende organisaties en hun medewerkers 

voor de bijdrage die zij geleverd hebben aan dit onderzoek. 

Speciale dank zijn we verschuldigd aan de heren Paul Meeuwsen 

(VSO De Hoge Brug), Flip Erisman (Koers VO) en Ad van Tilburg 

(Maatjesproject / Leads on Demand) voor het meedenken bij 

het schrijven van de praktijkvoorbeelden. Ook willen we de 

arbeidsdeskundigen bedanken die nauw betrokken geweest 

zijn bij dit onderzoek.
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• ROC Albeda College
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• Landelijke Stichting de Werkschool

•  Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

(Voorheen Colo)

• Boris helpt je aan een baan

• DAAD (Werkgeversservicepunt Rotterdam)

• Roteb / Robedrijf

• Werkgevers (geanonimiseerd)

• Leads on Demand (Maatjesproject)

• Gemeente Rotterdam Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid

• Gemeente Rotterdam Dienst Jeugd Onderwijs & Samenleving

• Jongerenloket Rotterdam

• Gemeente Dordrecht
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