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De weg naar werk 

• Sterke toename jongeren met beperking in 
mbo 

– Meer LGF 

– Maar ook zonder indicatie, zonder rugzak 

– Stijging instroom Wajong vanuit mbo 

• De weg naar werk loopt via het mbo 

• Wat is er aan de hand? 

 



 

 

 

Verandering 

• Traditioneel beeld 

– Praktijkonderwijs, VSO, arbeidstoeleiding, 
Wajong 

• Nieuwe beeld 

– Andere kenmerken doelgroep (stoornissen) 

– Van speciaal naar regulier 

– Ouders en kinderen zelf 

– Doorstroom naar mbo 



 

 

 

Met beperking in het mbo 

• Is er een probleem? 

• Ja, veel jongeren met beperking hebben het 
moeilijk in het mbo 

– Instroom op alle niveaus mbo 

– Groot deel zonder diploma vmbo 

– Cijfers 10 ROC’s:  

 bijna 60% valt uit zonder diploma 

– Na uitval geen alternatief 

 



 

 

 

Uival zonder diploma 

• Wat gaat er mis? 

– Verschillende typen, geen één oplossing 

– Verborgen problematiek: geen indicatie/diagnose 

– Concentratie bij bepaalde opleidingen 

– Problemen in de stage 

• Afgebroken beroepsvorming 

– Meer dan geen diploma 

– Arbeidshandicap in de maak 



 

 

 

Ontwikkelingen 

• Focus op vakmanschap 

– Beperking instroomrecht 

– Beperking opleidingen met weinig werkkansen 

• Passend onderwijs 

– Verdwijnen van indicatie 

– Samenwerking PO/VO en MBO 

• Transitie Jeugdzorg 

• Participatiewet 

– Wajong verdwijnt voor deze groep 

– Grotere rol gemeente: VSV – Werk & Inkomen 



 

 

 

Kansen en risico’s 

• Kernpunt is samenwerking 

• Complexe verandering, maar regionale regie! 

– Zelf arrangementen bepalen 

– Budgetten inzetbaar 

– Gemeente heeft grote rol 

– Gemeente en regio 

• Preventieve inzet 

– Sneller signaleren, eerder handelen 



 

 

 

Aanpakken 

• Passend beroepsonderwijs 

– Overdracht, intake en toelating 

– Arrangementen voor ondersteuning 

– Stage richten op overgang naar werk 

• Wat als het toch niet lukt? 

– Alternatieve wegen naar werk 

• Overgang van opleiding naar werk 

– Bewaakte overgang: partijen samen 

– Niet te snel loslaten 

 



 

 

 

Praktijk 

• Maarten Boon (REA College) 

– Hoe zorgen we voor een goede overgang van 
opleiding naar werk? 

– Samenwerking ROC Nijmegen, REA College, 
gemeente en UWV 

• Joop Wikkerink (gemeente Hengelo) 

– Wat komt er op ons af als gemeente? 

– Samenwerking in op regionaal niveau in Twente 

 


