
Aanpak schoolverlaters VSO/PrO/Mbo Entree in de Drechtsteden 
 
 
Met de invoering van de Participatiewet is de doelgroep van de Wwb, de Wsw en een groot deel van 
de Wajong bij elkaar gekomen. Een groot gedeelte van de instroom in de voormalige Wajong is 
afkomstig van de schoolverlaters van het VSO en het Praktijkonderwijs. Vanaf 1 januari 2015 doet 
deze groep een beroep op de Participatiewet. Gemeenten moeten hierin hun regierol voor de aanpak 
rond deze doelgroep oppakken en invullen. 
 

Recent is de Participatiewet geëvalueerd in de Drechtsteden. Uit deze evaluatie komt de doelgroep 

schoolverlaters van het Voortgezet Speciaal Onderwijs, Praktijkonderwijs en het Mbo Entree als zijnde 

een risicogroep. De Drechtsteden heeft voor deze risicogroep een aanpak ontwikkeld die landelijk als 

good practice wordt gezien.  

In deze raadsinformatiebrief wordt weergegeven hoe de aanpak van de Drechtsteden eruit ziet en wat 
dit tot op heden heeft opgeleverd. 
 
 

Uitgangspunten aanpak schoolverlaters VSO/PrO/Mbo Entree Drechtsteden 
 

 Nadrukkelijke inzet op samenwerken 

 Alternatief toegangsproces 

 Vroegtijdige dienstverlening 

 Bemiddeling vanuit het perspectief van de jongere 
 
 

Toelichting van de uitgangspunten  
 

Nadrukkelijke inzet op samenwerken 
De Sociale Dienst Drechtsteden heeft sinds het voorjaar van 2015 contact met UWV en het Voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PrO) en het Mbo Entree in de Drechtsteden om 
gezamenlijk tot een adequate aanpak te komen om schoolverlaters van deze scholen een zo passend 
mogelijke plek op de arbeidsmarkt te brengen en daar waar dit niet mogelijk is er zorg voor te dragen 
dat deze jongeren een passende dagbesteding te bieden. 
 
Hierbij is nadrukkelijk ingezet op samenwerken met scholen en UWV met als doelstelling: 
 Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen, een zo goed mogelijk perspectief te bieden op 

duurzaam werk en maatschappelijke participatie. 
 Zorgen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt om te voorkomen dat deze 

kwetsbare jongeren tussen wal en schip raken. 
 
De samenwerking met de scholen is er vooral gericht om in een zo vroeg mogelijk stadium gezamenlijk 
in te zetten op een vervolg na school waarbij de uitgebreide kennis van scholen over hun leerlingen 
benut wordt. De vroegtijdige dienstverlening maakt het mogelijk dat de VSO/PrO/Mbo Entree jongeren 
in het contact met de Sociale Dienst begeleid worden door hun stagecoördinator of contactpersoon van 
school. Hiermee worden korte lijnen gerealiseerd en kan de Sociale Dienst optimaal gebruik maken van 
de expertise van de scholen om deze jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen naar werk of 
participatie. De scholen kennen hun leerlingen en hebben een rol in de overstap van school naar 
arbeidsmarkt. 
De samenwerking met UWV is vooral gericht op het benutten van de jarenlange expertise van het UWV 
op deze doelgroep en het samen optrekken in het zorgdragen voor de meest passende ondersteuning 
van deze jongeren. Immers, voor een deel van de doelgroep jongeren met een arbeidsbeperking die 
zelf, dan wel zonder ondersteuning van de gemeente een werkgever hebben gevonden tegen het WML, 
is het instrumentarium van het UWV beschikbaar. 
 
Alternatief toegangsproces  
De werkwijze aan de poort van de Sociale Dienst doet een sterk beroep op de eigen 
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van haar klanten. Dat sluit aan bij de maatschappelijke wens 
dat ieder zoveel mogelijk de regie over het eigen leven moet hebben. Het reguliere toegangsproces met 
groepsintakes, informatiebijeenkomsten / workshops is ongeschikt voor deze jongeren, omdat de 



ervaring toont dat het lastig is hier succesvol aan deel te nemen. Deze groep loopt stuk op de reguliere, 
veelal groepsgewijze,  aanvraagprocedure of worstelt zich er met vallen en opstaan doorheen. Het 
reguliere aanvraagproces schiet hiermee zijn doel voorbij. Daarom is voor deze groep sprake van een 
alternatief toegangsproces dat wordt gekenmerkt door de volgende bouwstenen. 
 
Afwijking van de 4-weken zoektermijn 
Voor de 27-minner die zich bij een gemeente meldt, geldt een zoektermijn van vier weken. In die periode 
moet hij op eigen kracht zoeken naar werk en scholingsmogelijkheden. Heeft de jongere zich voldoende 
ingespannen, dan kan ondersteuning geboden worden. In de Drechtsteden wordt afgeweken van deze 
standaardprocedure rondom het zelf actief zoeken binnen de 4 weken wachttijd bij een aanvraag voor 
inkomensondersteuning van jongeren die uitstromen uit het VSO, PrO en Mbo Entree (binnen de kaders 
van de Participatiewet), waardoor vroegtijdig gestart kan worden met ondersteuning van deze doelgroep 
richting werk of participatie.  
 
Één op één in plaats van groepsaanpak 
Het gehele toegangsproces én benodigde ondersteuning vindt één op één plaats. 
 
Centraal aanspreek- en voorschakelpunt en vaste contactpersonen 
Om vroegtijdige actie gecoördineerd mogelijk te maken zijn twee vaste contactpersonen vanuit de 
Sociale Dienst aangewezen voor de jongeren en de scholen. Deze contactpersonen hebben als taak: 

- Centraal aanspreekpunt voor zowel de jongeren als de scholen;  

- Initiator c.q. trekker en deelnemer aan uitstroomoverleg met scholen en UWV waar schoolgaande 
jongeren die in het komende half jaar gaan uitstromen besproken worden en afspraken worden 
gemaakt over de in te zetten ondersteuning naar werk of (indien dit nog niet mogelijk is) 
participatie; 

- zorgdragen voor een juiste interne doorgeleiding om snel en adequaat de benodigde 
ondersteuning vanuit de Sociale Dienst te organiseren; 

- Hierbij gebruik maken van de expertise van bij de jongere betrokken school en mogelijke 
hulpverleners/dienstverleners; 

- signalen afgeven aan beleid voor benodigde beleidsaanpassingen.  

  



Vroegtijdige dienstverlening  
In leeftijd 
De Drechtsteden zet haar dienstverlening in voor kwetsbare jongeren vanaf 16 jaar die: 

 de overstap maken van het VSO, Pro en Mbo Entree naar de arbeidsmarkt; 

 voortijdig uitvallen uit het VSO, PrO en Mbo Entree en uitstromen naar de arbeidsmarkt (of terug 
naar het onderwijs); 

 en het risico lopen (op termijn) in te stromen in de uitkering. 
De Participatiewet maakt het mogelijk ondersteuning te bieden aan jongeren vanaf 16 jaar. Zeker in 
deze groep zijn er jongeren die vroegtijdig niet meer leerbaar zijn. Ook in die gevallen zet de Sociale 
Dienst haar ondersteuning preventief in, ervan uitgaande dat dit schade in de toekomst voorkomt. 
 
In tijd 
De inzet is om zoveel mogelijk preventief in te zetten. Met als doel het vinden van werk en het 
voorkomen van uitval in de overgang van school naar werk en participatie. Om die reden wordt 
dienstverlening van de Drechtsteden vroegtijdig ingezet. Bijvoorbeeld om stageplaatsen waar mogelijk 
direct om te kunnen zetten naar een dienstverband met ondersteuning van de Sociale Dienst. Op deze 
wijze kan de Sociale Dienst tijdig interveniëren en op een relatief eenvoudige wijze kansen benutten en 
daarmee instroom in de uitkering voorkomen. Daar waar directe plaatsing op betaald werk niet mogelijk 
is, wordt door vroegtijdige inzet voorkomen dat jongeren thuis komen te zitten vanaf het moment dat zij 
de school verlaten. Dit door het inzetten van ondersteuning op het werk en,  indien betaald werk (nog) 
niet haalbaar is, in te zetten op een dagbesteding via de in de Drechtsteden gecreëerde 
participatieplekken met behoud van uitkering. 
Onderstaand schema schetst de ondersteuning die mogelijk is:  
 
 

 



Bemiddeling vanuit het perspectief van de jongere 
Daar waar ingezet wordt op betaald werk, vindt jobhunting en bemiddeling plaats door het 
werkgeversservicepunt Baanbrekend van de Drechtsteden. Binnen de reguliere werkwijze is het 
uitgangspunt de vacature. Bij de vacature wordt een kandidaat gezocht.  
Met de doelgroep VSO/PrO/Mbo Entree wordt op een andere wijze gewerkt. Hiervoor is één specifieke 
consulent aangesteld die een passende baan zoekt bij de jongere. Het perspectief van de jongere is 
uitgangspunt. Bij de jongere wordt een passende vacature gezocht met eventuele inzet van 
ondersteunende instrumenten. 
 
 

Resultaten tot nu toe 
 
Omvang doelgroep 
Uit een inventarisatie bij scholen is gebleken dat ca. 120 jongeren van het VSO/PrO/Mbo Entree per 
jaar de school verlaten richting arbeidsmarkt. Van deze jongeren hebben ca. 70 jongeren een 
arbeidshandicap (een deel van het Entree-onderwijs niet). 
In principe hebben de scholen twee uitstroommomenten: december/januari en juli/augustus. Buiten 
deze twee momenten stromen incidenteel ook jongeren uit wanneer ze 18 jaar worden. Echter, scholen 
gaan hier verschillend mee om. Soms houden ze de jongere nog op school in het betreffende schooljaar. 
 
Uitstroom schooljaar 2014/2015 
De aanpak van de Drechtsteden heeft in juli/augustus het eerste grote uitstroommoment meegemaakt. 
Er zijn toen ca. 57 jongeren met een arbeidshandicap uitgestroomd van het VSO/PrO en Mbo Entree 
(geregistreerd in het doelgroepregister). Het merendeel heeft met hulp van de scholen een werkplek 
gevonden. Slechts 17 jongeren hebben de ondersteuning van de SDD nodig gehad om een vervolg na 
school te realiseren.  
 
Resultaat inzet SDD tot 8 december 2015 
Zoals bovenstaand aangegeven is de inzet van de SDD tot op heden beperkt nodig gebleken. De 
Stagecoördinatoren van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PrO) lukt het 
tot op heden goed zelf  zorg te dragen voor een vervolgstap voor hun schoolverlaters: werk of 
opleiding.  

 

De scholen hebben tot op heden 17 leerlingen aangemeld bij de SDD. Alle 17 jongeren zitten in het 
doelgroepregister waarvan 4 jongeren ondertussen een garantiebaan hebben.  
 
Onze inzet heeft geleid tot de huidige stand van zaken: 

Actuele stand van zaken per 09-12-2015 Aantal 
jongeren 

In bemiddeling bij Baanbrekend 4 

Dagbesteding Wmo 3 

Proefplaatsing 1 

Participatieplek 2 

Betaald werk  4 

In planfase 3 

Totaal 17 

 
 
Landelijke aandacht voor onze aanpak 
Onze aanpak schoolverlaters VSO/PrO/Mbo Entree krijgt steeds meer landelijke bekendheid als good 
practice. Wat heeft plaatsgevonden: 

 VNG heeft onze aanpak benoemd als een good practice en communiceert dit ook als zodanig; 

 UWV heeft de SDD geïnterviewd over onze aanpak en dit verwerkt in een artikel van het UWV 
Magazine (landelijk blad UWV) van oktober jl. 

 De SDD heeft op 5 november jl. twee workshops gegeven op de landelijke conferentie 'Gemeente 
als partner in onderwijskansen' van MBO-Raad, VNG en Nederlands Jeugdinstituut. 



 In reactie op bovenstaande workshops waaraan ook een medewerker van het Ministerie van 
Onderwijs heeft deelgenomen, is de SDD verzocht eenzelfde workshop te geven aan de 
beleidsmedewerkers van het Ministerie. Deze zal plaatsvinden in januari 2016. 

 Onze aanpak is als good practice opgenomen in de rapportage (Niet) uitkeringsgerechtigde 
schoolverlaters van het VSO en Praktijk Onderwijs van de Programmaraad. In deze rapportage 
worden acht good practices gepresenteerd van de aanpak rond de doelgroep van schoolverlaters 
uit het VSO, Praktijkonderwijs en Mbo Entree. Uitgangspunt zijn good practices waarin gemeenten 
de regierol voor de aanpak rond deze doelgroep oppakken en invullen. Het deel waarin onze 
aanpak wordt gepresenteerd is in samenwerking met ons gemaakt. In het VNG-nieuwsoverzicht 
was aandacht voor deze rapportage.  

 De SDD heeft op 10 december jl. een workshop gegeven over onze aanpak op een landelijke 
Implementatiedag van de Participatiewet, georganiseerd door de Programmaraad. 

 

 

Nieuwe plannen  
 
Omdat het Mbo Entree anders is georganiseerd qua stagebegeleiding, nazorg e.d. dan het VSO en 
PrO, wordt samen met het Mbo Entree nader onderzocht hoe de aanpak beter kan worden afgestemd 
op deze subdoelgroep. 
Daarnaast oriënteert de SDD zich op een verdergaande samenwerking met partijen die zich bezig 
houden met kwetsbare jongeren tot 27 jaar in de regio. Hoe kunnen we de handen nog meer ineen 
slaan om te komen tot een sluitend vangnet. 
 
 

Aanpak VSO, PrO en mbo Entree in vogelvlucht 
 

 


