
 

 

Mijn doel:  Uw leerlingen met een afstand tot de arbeidsmarkt toeleiden naar duurzame arbeid! 

Hoe?  Door het onderwijs in te richten op de kansrijke sectoren. Dit kan in 6 stappen! 

  stap 1 Visie op arbeidstoeleiding

  stap 2 Opbouw en fasering van het onderwijs: instroom, doorstroom en uitstroom 

  stap 3 Opbouw en inhoud van de kernvakken

  stap 4 Kansrijke sectoren in beeld

  stap 5 Competentielijn arbeids- of werknemersvaardigheden

  Stap 6 Inhoud van het praktijkaanbod

  Uitstroom uit school en instroom in een kansrijke sector

  Arbeidstoeleiding binnen het vso en pro

 

stap 1 Visie op arbeidstoeleiding 

De wereld van de arbeidstoeleiding verandert. Leerlingen krijgen na het verlaten van de school mogelijk geen Wajong en 

geen indicatie voor dagbesteding als zij 18 jaar of ouder zijn. De invoering van de Participatiewet die sinds januari 2015 

van kracht is, heeft gevolgen voor het toekennen van de leerlingen aan een leerweg/uitstroomprofiel. Door de 

eindtermen van de mbo entree opleiding vast te stellen op referentieniveau 2F, zullen minder leerlingen uitstromen naar 

het mbo op assistent niveau. Wanneer leerlingen het 2F niveau kunnen beheersen, zullen de meeste hiervan onderwijs 

volgen op een leerweg binnen het vmbo, omdat dit gelijk staat aan het eindniveau van vmbo basis. Deze ontwikkelingen 

buiten de school, hebben invloed op de inrichting van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs 

(pro). Minder leerlingen komen in aanmerking voor vervolgopleiding door de drempels binnen het mbo. Minder 

leerlingen zullen een dagbestedingsindicatie en of een Wajong uitkering krijgen door de Participatiewet. Meer leerlingen 

dienen uit te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Wat is uw visie op arbeidstoeleiding? Hoe gaat u de leerlingen 

toeleiden naar de reguliere arbeidsmarkt? Hoe ziet de reguliere arbeidsmarkt er in uw regio uit? Hiervoor is kennis nodig 

van de arbeidsmarkt in de regio van de school en de wereld van de gemeente die uitvoering geeft aan de Participatiewet. 

De Onderwijsadviseur kan u hierbij helpen. 

stap 2 Opbouw en fasering van het onderwijs: instroom, doorstroom en uitstroom  

Hoe bouwt u het onderwijs op zodat dit past bij de leerlingen en zij optimaal toegerust worden voor participatie in de 

samenleving? Welke uitstroomprofielen biedt u aan als school op basis van de leerlingenpopulatie? Welke criteria 

gebruikt u om leerlingen toe te wijzen aan een bepaald uitstroomprofiel? Wat zijn de criteria om door te stromen naar 

een volgend leerjaar of een volgende onderwijsfase? Draait het binnen het onderwijs dat toeleidt naar arbeid om 

cognitieve kennis of juist om arbeidsvaardigheden? Op welk moment kunnen leerlingen op- en afstromen binnen het 

onderwijs? Hoeveel jaar duurt het onderwijs en uit welke fases bestaat dit? Wat belangrijk is binnen arbeidstoeleiding, 

is dat leerlingen voldoende in staat worden gesteld om te leren in de praktijk. Doordat deze leerlingen geen volledig 

vmbo kunnen behalen, hebben zij een programma nodig dat hen opleidt tot goede werknemers. Praktijkvakken zijn 

belangrijk en stages zijn cruciaal. Hoe geeft u hier vorm en inhoud aan? Wat zijn binnen de kansrijke sectoren branche 

vereisten om aan de slag te kunnen? VCA, HACCP, Sociale hygiëne? Dit zou bijvoorbeeld in de midden- en bovenbouw 

getraind kunnen worden in en buiten de school in samenwerking met partners (andere scholen of het bedrijfsleven). 



 

 

stap 3 Opbouw en inhoud van de kernvakken 

De kernvakken zijn Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels. Voor het vmbo en hoger zijn er diverse goede methodes 

die binnen het regulier onderwijs worden gebruikt en prima toepasbaar zijn in het vso/pro. Maar voor een profiel of 

leerweg dat toeleidt naar de arbeidsmarkt, zijn goede methodes lastig te vinden. Toch moeten leerlingen in principe 

toewerken naar referentieniveau 1F. Wat zijn dan goede methodes die enerzijds aansluiten bij de onderwijsbehoefte van 

de leerling (vaak op basisschoolniveau) en anderzijds de belevingswereld van de leerlingen (op puberniveau)? Hoe maakt 

u de vorderingen met methode gebonden en methode onafhankelijke toetsen inzichtelijk? Zijn de resultaten op cognitief 

gebied van invloed op de doorstroom binnen het onderwijs dat toeleidt naar de arbeidsmarkt? 

stap 4 Kansrijke sectoren in beeld 

Kent u de kansrijke sectoren rondom de school? Wat zijn beroepen die leerlingen op of onder assistent niveau zouden 

uit kunnen voeren? Welke bedrijven bieden dit aan en wat zijn de instroomeisen van deze beroepen? Hoe zorgt u ervoor 

dat deze leerlingen kans maken op deze beroepen? Om hier antwoord op te kunnen geven, is kennis nodig van de 

kansrijke sectoren op de regionale arbeidsmarkt en welke competenties de leerlingen moeten beheersen om in te kunnen 

stromen in deze sectoren. 

stap 5 Competentielijn arbeidsvaardigheden/werknemersvaardigheden 

Welke competenties dienen de leerlingen te beheersen om een goed werknemer te zijn en welke competenties dienen 

zij te beheersen om in te stromen in een kansrijke sector? Hoe zorgt u ervoor dat dit aansluit bij de onderwijswereld (vso, 

pro en mbo entree), de wereld van de arbeidsmarkt en de Participatiewet? Welke taal dient u als school te spreken zodat 

iedereen die betrokken is om de leerling dit begrijpt? Hoe zorgt u ervoor dat u geen lange lijsten heeft die de leerkrachten 

in moeten vullen en de werkdruk nog meer verhoogt? Welke competenties en indicatoren maken inzichtelijk of iemand 

een goede werknemer is en sluit dit aan bij de ‘bril’ die de gemeente en het UWV gebruiken als zij de loonwaarde in kaart 

brengen? 

Stap 6 Inhoud van het praktijkaanbod 

Wat zijn de sectoren die de school aanbiedt zodat leerlingen in een contextrijke omgeving geprikkeld worden tot leren? 

Welke praktijkvormen biedt u aan en met welke materialen? Wat is de civiele waarde hiervan? Anders gezegd, is dit 

materiaal herkenbaar op de reguliere arbeidsmarkt of is het een certificaat die alleen waarde heeft binnen de school of 

het onderwijs? Hoe meet u de vorderingen op de praktijkvakken en tijdens de stages? Welke gevolgen heeft dit voor 

doorstroom binnen het onderwijs dat toeleidt naar de arbeidsmarkt? Wie begeleidt de leerlingen tijdens de diverse 

stagevormen? Hoe groot is de case load van de stagebegeleider? Wie doet acquisitie onder (stage)bedrijven? Is 

stagebegeleiding een taak of een functie? Hoe motiveert de school de leerling wanneer er een verschil is tussen het ‘wens 

beroep’ van de leerling en het ‘kans beroep’? Hoe zet de school ouders in en hoe worden zij betrokken bij de 

arbeidstoeleiding van hun kind? 

Dit zijn vragen waar ik dagelijks met scholen en andere betrokkenen antwoorden op formuleer. Met als doel: leerlingen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt zo goed mogelijk toerusten voor participatie in de samenleving! 

Mocht u hierover door willen spreken, neem gerust contact met mij op. Wellicht tot ziens! 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Mouris Boer 

06 – 23 03 81 82 

mouris@deonderwijsadviseur.nl 

www.deonderwijsadviseur.nl  

mailto:mouris@deonderwijsadviseur.nl
http://www.deonderwijsadviseur.nl/

