
Overgang opleiding naar werk, 
ervaringen bij jonggehandicapte ict-

studenten  

Jonggehandicapten kunnen zoveel 
meer! 



m.b.t. de student 

• Perspectief op werk is geen item; het gaat om 
het behalen van een diploma; 

• Onvoldoende gebruik maken van de BPV; 
–  gebrekkige match tussen student en BPV-bedrijf> 

slechte beginsituatie 

– Onvoldoende begeleiding; 

– Weinig aandacht voor BPV als springplank naar 
werk 

• Geen aandacht voor overdracht naar werk 

 

 

 



(geen) sluitende aanpak naar werk 

• Beperkt zicht op arbeidsmarkt doelgroep/ 
weinig aandacht voor aangepaste 
arbeidsmogelijkheden; 

• Na diplomering houdt het (abrupt) op; 

• Weinig zicht op arbeidsmarktresultaten; 

• Het “zomerlek” 

• Administratieve processen belemmeren 



Toeleiding naar werk van mbo-ers met 
een beperking 

• UWV: aandacht voor niveau 1 
(scholennetwerken) en vsv-ers indien er 
sprake is van een wajong-aanvraag; 

• Jongerenloket: vooral aandacht voor vsv-ers, 
niet voor gediplomeerden 

 

• Als je uitvalt krijg je aandacht 



Passend Leren & Werken 

• Gemeente/Jongerenloket, UWV, ROC-
Nijmegen en REA College gaan voor transitie 
naar werk van MBO-ers met een beperking; 

• Merendeel op niveau 2 of hoger 

 



Aanpak  

• Partijen organiseren sluitende overgang van 
opleiding naar werk door vroegtijdige 
signalering, kwalitatieve overdracht en tijdige 
inzet van instrumenten; 

• Onderzoek op studentniveau naar succes- en 
faalfactoren; 

• Perspectief op passend werk moet leidend 
worden 

 



Cijfers 

• Aantal studenten met LGF (rugzakje) ca 140; 

• (Aantal studenten met vergelijkbaar profiel: ca 350) 

• Aantal uitstromers 2012: 31 (met diploma); 41 

(ongediplomeerd); 9 (anders) 

• Aantal gediplomeerde uitstromers 2013 (verwacht): ca 

44 

• Aantal wajongers: 11 (nwajong); 5 (owajong); 4 anders 

 

 



Ervaringen 

• Merendeel van studenten op niveau 2 en 3; 

• Gediplomeerde uistroom en vsv liggen soms dicht bij elkaar; 

• Logistieke operatie: wie stroomt wanneer uit; hoe bereik je de 

student; wat is het juiste moment. 

• Expertisefunctie: overdrachtsdossier met focus op werk 

• Gemeente is belanghebber  en trekker; 

• Verdieping samenwerking UWV en Jongerenloket 

• Transitie kost tijd; na vertrek uit ROC verdwijnt student uit beeld (als 

je geen specifieke acties onderneemt) 

• UWV: we hebben de wajongers die uitstromen nu veel eerder in 

beeld 


