
 

          
                                                                                                                                          

OPLEGGER 

Overleg:  Werkkamer 17 februari 2017 

Algemeen 

Omschrijving Onderwerp Stand van zaken samenwerking met VSO/PRO/MBO-1 scholen 

Eenheid Sturing 

Contactpersoon Tjolina Proost 

E-mail t.proost@regiogv.nl 

 

Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Kennis nemen van de stand van zaken van de samenwerking met 

VSO/PRO/MBO-1 scholen (zie de beknopte toelichting hieronder). 

 

Toelichting 

Beknopte toelichting 

Om ervoor te zorgen dat VSO/PRO/MBO-1 leerlingen (met een indicatie banenafspraak) adequaat 

worden toegeleid naar passend werk is er een regionaal projectleider ingezet die op het niveau van 

de uitvoering zoveel als mogelijk afgestemde processen tussen scholen, UWV, gemeenten en het 

WSP realiseert. Hierover staat de regionaal projecteider nauw in contact met de betrokken partijen. 

Op dit moment is er een geactualiseerde procesbeschrijving gereed en zijn de knelpunten in de 

uitvoering in kaart gebracht. De knelpunten liggen vooral op het vlak van de inefficiëntie van de 

huidige systemen, gebrek aan kennis en (begeleidings)tijd. Bij te laat ingrijpen leidt dit tot hoge 

maatschappelijke kosten. Door de toeleiding naar een passende werkplek in het laatste jaar dat de 

jongere op school zit te regelen, wordt dit voorkomen.  

 

Met de scholen is afgesproken dat zij de jongere en zijn ouders/verzorgers begeleiden, zorgen voor 

de juiste specialistische kennis binnen het proces en samen met de gemeenten, WSP en UWV de 

randvoorwaarden regelen. De afspraken hierover zijn op uitvoerend niveau concreet tussen partijen 

gemaakt.  Hierbij zorgt de school dat de jongere (door de ouders) wordt aangemeld voor een 

beoordeling arbeidsvermogen bij het UWV of inschrijving in het doelgroepenregister. Samen met 

het WSP wordt gewerkt aan de afstemming met de arbeidsmarkt en het vinden van een passende 

werkplek. Nadat de jongere de school verlaat heeft een warme overdracht met de jobcoach 

plaatsgevonden en zorgt de school voor een aanspreekpunt voor de werkgever voor advies.  

 

Met name onderwijsinstellingen reageren zeer positief op het initiatief om de processen tussen 

scholen, UWV, WSP en gemeenten goed op elkaar af te laten stemmen. Naast deze afstemming zien 

wij dat er korte lijnen zijn ontstaan tussen medewerkers van de betrokkenen partijen en partijen 

elkaar hierdoor goed weten te vinden.  

 

Na akkoord van de Werkkamer wordt bij de eerstvolgende Werkkamer een presentatie verzorgd 

door gemeenten/WSP/onderwijsinstellingen over de weggewerkte knelpunten/samenhangende 

samenwerking.  

 

Gewenste behandeling 

Onderwerp Beschrijving 

Doel Kennisnemen 

Deadline 17 februari 2017 
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Hoe verder? 

Datum Behandeling door 

10 mei 2017 Werkkamer (Presentatie) 

 

Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  - 

 


