
StappenAanbod van activiteiten 
voor kwetsbare jongeren 
binnen het 
Praktijkonderwijs

Er zijn jongeren die de wind in de zeilen hebben, bij wie ogenschijnlijk alles lukt.
Er zijn ook veel jongeren die gevoelig zijn voor zijwind en soms de wind tegen hebben.
Ze staan aan de zijlijn van arbeidstoetreding, of van een gezonde financiële situatie.
Vooral voor kwetsbare jongeren zijn er echter mogelijkheden om hen een stevige basis mee te geven.
Investeren in hun begeleiding levert hen en de maatschappij in de toekomst meer profijt op  
en minder problemen. 

Netwerk PraktijkOnderwijs, NPO, heeft een aantal solide methodes ontwikkeld op grond van  
ervaring. NPO kan de gemeenten oplossingen bieden voor kwetsbare jongeren die vastgelopen zijn 
en zich melden voor ondersteuning. Deze brochure geeft informatie over deze trajecten. 
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Concept Stappen

De begeleiding naar arbeid 
of vervolgonderwijs

Omdat het hier kwetsbare jongeren betreft mag, mede vanwege hun zijwindgevoe-
ligheid, het belang van begeleiding niet worden onderschat. Dit is een belangrijke 
succesfactor voor het welslagen. De ervaring heeft geleerd dat continuïteit in deze 
begeleiding vele voordelen heeft, vooral als deze door ervaren en deskundige bege-
leiders geschiedt. Het NPO kan deze begeleiding bieden. 
De begeleiding geschiedt op maat en bestaat in hoofdzaak uit het kiezen en mede 
uitlijnen van het traject, een frequente periodieke evaluatie van de voortgang en een 
ondersteuning van de jongere waar nodig. De begeleiding eindigt als regel gelijk met 
de beëindiging van het afgesproken traject. Adequate communicatie met de doel-
groep is een specifieke expertise van het NPO. De kostenindicatie van de activiteiten is 
afhankelijk van de te investeren tijd.

Kwetsbare jongeren die via de gemeente alsnog op zoek gaan naar activiteiten die 
arbeidstoeleidend zijn vinden een succesvolle ondersteuning binnen het NPO.
Het NPO, een vereniging van 5 scholen voor Praktijkonderwijs in de regio Noordoost 
Brabant, biedt activiteiten aan voor alle gemeentes uit die regio die op zoek zijn voor 
hun kwetsbare jongeren.

• Elde College, Praktijkonderwijs Schijndel
• Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel
• De Rijzert, School voor Praktijkonderwijs Den Bosch
• Het Hooghuis, De Singel Praktijkonderwijs Oss
• Baanderherencollege, Praktijkonderwijs Boxtel
(Verdere gegevens staan achter op deze informatiebrochure) 

De intake of verlengde intake 
(assessment)

In bijna alle gevallen zal er een intake nodig zijn. Dan wordt op een van de scholen 
een intakegesprek gearrangeerd. De kern van de intake omvat het in beeld brengen 
van de schoolloopbaan van de jongere van de afgelopen drie jaar. De onderliggen-
de documenten moeten beschikbaar zijn: (indicatie, plaatsing, schoolgegevens en 
stagegegevens). Na de intake wordt binnen twee weken bepaald of de jongere een 
scholingsaanbod, een werkervaringsaanbod of een combinatie van beide krijgt aan-
geboden. (Kostenindicatie € 500,-) 
Moet er een assessment plaatsvinden omdat de intake onvoldoende informatie geeft, 
dan zal de school met de opdrachtgever hierover communiceren en dit opnemen in 
haar advies.

Begeleiding Traject 1
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Traject 3

Een passend Entree-traject
Het Entree-traject wordt uitgevoerd door of onder regie van het PrO. Het 
is een kans voor een jongere om een landelijk erkend Niveau1-traject te 
doorlopen en af te sluiten. Het programma wordt samen met het MBO 
vorm gegeven en vastgelegd. Het PrO laat zich leiden door voortschrijdend 
inzicht. Dat wil zeggen ”ruimte laten maar wel snel een helder doel stellen 
met een duidelijke verdeling van verantwoordelijk heden t.a.v. onderwijs, 
begeleiding en examinering”. Naast de opleiding wordt een stageplaats 
verzorgd op basis van een helder profiel.

Enkele randvoorwaarden, rollen en taken van de actoren:
• De partners zetten – gericht op jongeren – hun capaciteit en netwerken 

in en benutten daarbij elkaars kennis en kunde.
• Het MBO wordt nadrukkelijk betrokken bij de kwalificatie en er wordt op 

alle niveaus samengewerkt. Ook hier moet de extra gevraagde begelei-
ding van het MBO door het PrO kunnen worden betaald.

• Het PrO zorgt voor instroom in het bedrijf en schrijft de jongere in als 
gast leerling. De school zorgt op basis van een stagecontract dat alle 
randvoorwaarden juridisch verantwoord zijn. 

(Kostenindicatie aanvullend budget € 5.000,-)

ConceptTraject 2

Bedrijfsgericht kwalificeren
Het verlengen van de scholing is een optie waardoor de jongere een extra mogelijk-
heid krijgt zich beter te kwalificeren. Hierdoor wordt de kans op aansluiting aan de 
arbeidsmarkt vergroot. Door kleinschalig bedrijfsgericht onderwijs kan de jongere 
langer een opleidingstraject volgen, waardoor hij beter is voorbereid op een toekom-
stige werkplek. De kans op een baan wordt hierdoor verstevigd. 
Er wordt samen met de jongere, de school en het bedrijf een bedrijfsgerichte kwalifi-
catie afgesproken. Dit wordt gerealiseerd met hulp van MKB-bedrijven. Bedrijven die 
op dit moment moeite hebben met een bedrijfsgerichte kwalificatie, dienen hierbij 
extra ondersteund te worden. 

Enkele randvoorwaarden, rollen en taken van de actoren:
• De jongere en zijn netwerk zorgen dat hij daadwerkelijk de gemaakte afspraken 

nakomt.
• De school zorgt voor instroom bij het bedrijf en schrijft de jongere in als gast leer-

ling. De school zorgt ervoor dat op basis van een stagecontract alle randvoorwaar-
den juridisch verantwoord zijn.

• De positie van de jongere wordt verstevigd door scholen in de gelegenheid te 
stellen extra gevraagde begeleiding in het bedrijf te realiseren.

• Het MBO wordt, voor zover relevant, betrokken bij de kwalificatie en er wordt een 
beschrijving gemaakt van het bedrijfsgerichte certificaat mede tot optimale (h)
erkenbaarheid. Daarnaast wordt er voor arbeidscompetenties een doorlopende lijn 
geconstrueerd van schoolcertificaten via branchecertificaten naar beroepskwali-
ficaties. De extra gevraagde begeleiding van het MBO moet door het PrO kunnen 
worden betaald. (Kostenindicatie € 5.000,-)
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Traject 4

Deelname aan praktijkgerichte 
cursussen, een concreet voorbeeld

De jongere gaat een jaar lang 4 uur per week scholing volgen in een pas-
sende cursus binnen “Maak er werk van”. Het bureau biedt cursussen aan 
waarin de jongere een vak leert dat hij motiverend vindt en dat goed bij de 
jongere past. De cursussen zijn speciaal bedoeld voor leerlingen van het 
PrO. Aan het eind van de cursus krijgt de jongere een certificaat of diplo-
ma. Het bureau heeft veel contacten met bedrijven in de regio en spant 
zich ervoor in dat de jongere na school aan het werk zou kunnen gaan. 
Dan wordt er een combinatie gemaakt met onderdelen uit traject 3.

Enkele randvoorwaarden, rollen en taken van de actoren:
• De jongere en zijn netwerk zorgen er voor dat de jongere daadwerkelijk 

de gemaakte afspraken nakomt, m.n. de verplichte aanwezigheid bij 
de cursus. De school zorgt voor de instroom bij het bedrijf indien een 
combinatie met onderdelen uit traject 3 gewenst is.

• Indien er zo’n combinatie wordt gemaakt, dan schijft de school de leer-
ling in als gast leerling en zorgt op basis van een stagecontract dat alle 
randvoorwaarden juridisch verantwoord zijn.

• De positie van de jongere wordt verstevigd door scholen in de gelegen-
heid te stellen extra begeleiding in het bedrijf te realiseren. 

• Het MBO wordt nadrukkelijk betrokken bij de kwalificatie en er wordt 
een beschrijving gemaakt van het bedrijfsgerichte certificaat dat mede 
leidend is tot een optimale (h)erkenbaarheid.

• Er wordt ook voor arbeidscompetenties een doorlopende lijn gecon-
strueerd van schoolcertificaten via branchecertificaten naar beroeps-
kwalificaties. Ook hier moet de gevraagde extra begeleiding van het 
MBO door het PrO kunnen worden betaald. 

(Kosten indicatie aanvullend budget € 5.000.-).

Jobcoaching

Jobcoaching kan alleen geleverd worden als de betreffende school  
over gecertificeerde jobcoaches beschikt.  
(Kostenindicatie € 7.000,-) 
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Meer informatie kan worden opgevraagd bij de genoemde scholen voor  
Praktijkonderwijs en de hieronder vermelde contactpersonen.

• Elde College, Praktijkonderwijs Schijndel 
 (Contactpersoon email)

• Fioretti College, Praktijkonderwijs Veghel 
 (Contactpersoon email)

• De Rijzert, School voor Praktijkonderwijs Den Bosch 
 (Contactpersoon email)

• Het Hooghuis, De Singel Praktijkonderwijs Oss 
 (Contactpersoon email)

• Baanderherencollege, Praktijkonderwijs Boxtel 
 (Contactpersoon email)

Colofon  

Opdrachtgever: Netwerk Praktijk Onderwijs NPO

 Noordoost-Brabant

Vormgeving: Studio Wittenberg, Schijndel

Uitgave: december 2016


