
 

REGIONALE AANPAK T.A.V. PRAKTIJKONDERWIJS/ SPECIAAL ONDERWIJS 

 

Organisaties met taken bij de overgang van school naar werk van jongeren met 

een beperking: 

 

Gemeenten, onderwijs en UWV hebben vanuit de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 

wettelijke verplichtingen!! 

 

Participatiewet;1/5/2015: wet Banenafspraak. Doel realiseren van 125.000 eind 2025 voor 

kwetsbare jongeren. Daarna nog de praktijkroute 

 

 

1. SBB: Borisaanpak 

 

2. UWV: Het UWV is niet meer het centrale aanspreekpunt voor de arbeidstoeleiding 

van kwetsbare jongeren. Sinds invoering van de Participatiewet trekt UWV zich 

geleidelijk terug uit de netwerken die als doel hebben kwetsbare jongeren naar werk te 

begeleiden. Gemeenten hebben een grotere rol gekregen in de organisatie en 

afstemming van begeleiding en zorg van deze jongeren. Het UWV speelt vooral een 

rol bij het beoordelen van aanvragen en het uitvoeren van de afspraken met betrekking 

tot de voor het doelgroepenregister en de wet banenafspraak en de Wajong. 

 

3. Regionaal werkbedrijf: vormen de schakel tussen een werkgever en mensen met een 

arbeidsbeperking die aan de slag willen, dan wel in aanmerking komen voor beschut 

werk. 

 

4. Gemeenten hebben de volgende taken t.a.v. jongeren met een beperking:  

- Het uitvoeren van de Wet Werk en Bijstand. Veel jongeren met een arbeidshandicap 

doen een beroep op de Wet Werk en Bijstand.  

 

- Het vaststellen en uitvoeren van het SW-beleid. Vanuit deze taak is de gemeente 

verantwoordelijk voor de SW-bedrijven (en voor het beheer over de wachtlijsten van 

de SW).  

 

- Het registreren van voortijdige schoolverlaters tot 23 jaar en het zorgdragen voor een 

passend traject (onderwijs, baan of combinatie) om alsnog een starkwalificatie te 

kunnen halen.  

 

- Het bieden van gesubsidieerde arbeid en werkervaringsplaatsen onder meer voor 

jongeren op de wachtlijst voor de WSW of Wajongers die niet direct in een traject 

kunnen bij het UWV.  

 

- Het beoordelen van de indicatie voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(WMO).  

 



5. Jobcoachorganisaties en organisaties voor begeleid werken, bieden ondersteuning bij 

Begeleid Wer-ken in de reguliere arbeidssituatie. Het UWV indiceert voor een 

jobcoach.  

 

6. Jongerenloketten: In diverse (grotere) gemeenten zijn er vanuit de samenwerking van 

gemeente, CWI en RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) Jongerenloketten 

waarbij jongeren zonder werk zich kunnen melden voor een traject.  

 

7.  Arbeidsmarktregio’s; Projecten gemeenten en vso/pro-scholen 

De subsidieregeling ESF 2014-2020 is gewijzigd in verband met de bekendmaking 

van nieuwe aanvraagtijdvakken. Het gaat om een aanvraagtijdvak voor 

centrumgemeenten voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs 

 

Er is in totaal € 8,5 miljoen te verdelen in dit tijdvak. 

Vanaf 1 juni 2020 tot en met 31 juni 2020 kan er opnieuw subsidie worden 

aangevraagd voor projecten voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en 

praktijkonderwijs voor het schooljaar 2020-2021, met een maximale projectduur van 

twaalf maanden. 

 

https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/paginas/September2018/Sectorraad%20Pro%20-

%20Strategische%20visie%20-%2002B_web1.pdf 

 

 

MIDDEN-BRABANT 

 

RAAT Midden-Brabant 

Met het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) bundelen werkgevers binnen zorg en 

welzijn, onderwijs, werkgeverservicepunten, gemeenten en zorginkopers hun krachten ter 

bestrijding van het personeelstekort. Dit gebeurt via diverse actielijnen, waaronder het 

waarborgen van genoeg stageplaatsen voor studenten en een goede begeleiding voor nieuwe 

werknemers. Het RAAT voor de regio Midden-Brabant is ontwikkeld op basis van het 

actieprogramma Zonder Zorg 2020. 

 

Meerdere projecten: 

  

A) Het SWV VO De Langstraat is een stichting opgericht door de besturen van de 
scholen in De Langstraat en het Land van Heusden en Altena en de besturen voor 
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te Tilburg en 's-Hertogenbosch. 

B) Jongerenpunt Midden-Brabant; projecten: 
o Individuele jobcoaching Calder Werkt 
o Jobhunting+ Calder Werkt 
o Stichting Het Anker 
o Prospects@work 
o Motorcycle Support Nederland 
o Verdien je ticket 
o Coaching Malou Vercammen 

https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/paginas/September2018/Sectorraad%20Pro%20-%20Strategische%20visie%20-%2002B_web1.pdf
https://www.praktijkonderwijs.nl/storage/paginas/September2018/Sectorraad%20Pro%20-%20Strategische%20visie%20-%2002B_web1.pdf


C) Stimuleringspremie gemeente Tilburg; Voor werkzoekenden met 
een bijstandsuitkering is er een tegemoetkoming in de loonkosten mogelijk 
Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant; Met het fonds worden bedrijven in 
de regio Midden-Brabant gestimuleerd om werkgelegenheid te creëren voor 
kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. 

 

NOORDOOST-BRABANT 

A) Het netwerk praktijkonderwijs (NPO) wordt gevormd door vijf scholen voor 

praktijkonderwijs die op verschillende gebieden samenwerken in Noordoost 

Brabant. 

 

Op 24 september 2019 is er bij Tausch een bijeenkomst geweest tussen de NPO-
scholen, VSO-scholen en het MBO. Er ligt nu een samenwerkingsdocument tussen 
VSO, PrO en ‘meters maken op lerend werken’. 

 

De Leijgraaf en het Netwerk Praktijkonderwijs Noordoost-Brabant (NPO) hebben 
vandaag bij Het Hooghuis in Oss een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de 
periode 2019-2022. Met deze samenwerking willen ze de doorstroom van leerlingen 
van het praktijkonderwijs naar de Entree-opleiding van De Leijgraaf bevorderen. 
Speerpunt hierbij is de nieuwe doorlopende leerlijn Pro-Entree. 

 

B) Binnen arbeidsmarktprogramma ‘VSV en kwetsbare jongeren’ 
Doel: 
Alle jongeren die uitstromen uit VSO, PRO, VMBO, entreeopleiding en uitvallers 
vanuit MBO 2 in de regio NOB gaan naar vervolgonderwijs, hebben een duurzame 
werkplek, een passende dagbesteding of zitten in een toeleidingstraject. 
 
Focus: 
- Overgangen tussen onderwijsinstellingen 
- Overbelaste jongeren (plusvoorzieningen) 
- Alle jongeren in beeld 
- Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren 

 
C) Samenwerkingsverband VO – de Meijerij 

Op overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) van het voortgezet onderwijs 
Focus:  
- Passend onderwijs naar een startkwalificatie voor alle leerlingen 
- Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en jeugdhulp 
- Plusvoorzieningen VO en MBO 
- Arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren. 

 
D) Samenwerkingsverband VO 

Passend onderwijs naar een startkwalificatie voor alle leerlingen 
Focus: 
- Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en jeugdhulp 



- Plusvoorzieningen VO en mbo 
 

 

WEST-BRABANT 

Agenda beroepsonderwijs West-Brabant ‘Beroepsonderwijs dat werkt’ (november 2018). 
Samenwerking mbo met praktijkonderwijs (praktijkschool Breda) --> project talentcoaching 

https://rblwest-brabant.nl/wp-content/uploads/2017/04/0244_16-Regioanalyse-VSV-
internet.pdf 

 

ZUIDOOST-BRABANT 

 

Onderzoek ter ondersteuning van het actieplan Loopbaanbegeleiding voor 

het versterken van de sluitende aanpak https://naardejuisteplek.nl/wp-

content/uploads/2019/04/Onderzoek-CINOP-Loopbaanbegeleiding-voor-

jongeren-in-een-kwetsbare-positie.pdf 
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