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Voorwoord

De regeling Doorontwikkeling Praktijkonderwijs heeft onder 
meer tot doel schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs makke-
lijker aan een baan te helpen. Dit handboek past in het kader 
van deze regeling. Het gaat namelijk over de mogelijkheden om 
de doorstroming van leerlingen uit het Praktijkonderwijs naar 
(vast) werk te bevorderen. Het staat stil bij belangrijke passages 
op de weg die leerlingen bewandelen van onderwijs naar werk. 
Op weg naar werk is gemaakt op initiatief van de projectgroep 
Work@Work. We zijn als projectgroep veel dank verschuldigd 
aan de partners en de scholen die hun tijd investeerden in de 
voorbereiding van dit handboek. Er zijn verschillende experts 
geraadpleegd en het is aan scholen voorgelegd.
Sjaak Verwer heeft een zéér handzaam en bruikbaar boekje ge-
maakt. Je kunt het niet alleen gebruiken bij het dagelijkse werk 
als stagedocent maar er staan in het boekje ook veel aankno-
pingspunten voor het doorontwikkelen van het stagebeleids-
plan. De scholen krijgen het gratis aangeboden.  

 
Harrie van den Brand
Projectleider Work@Work
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Inleiding

Dit handboek is bedoeld als naslagwerk voor leerlingenbegeleiders 
in het Praktijkonderwijs. Het is handig, helder en overzichtelijk. Zij 
kunnen er snel informatie – en mogelijk inspiratie – in vinden over 
stageplaatsen, de overstap naar werk en de nodige nazorg. 

In deel 1 gaan wij in op:
− uitgangspunten die tijdens het traject van Praktijkonderwijs 

naar werk gelden: 
• de leerling1,  
• zijn wensen en mogelijkheden
• planmatig werken

− mogelijkheden die leerlingen uit het Praktijkonderwijs op 
de arbeidsmarkt hebben

− ontwikkeling van arbeidsvaardigheden
− vormen van samenwerking met derden, die zich in de laat-

ste fase van het Praktijkonderwijs voordoen

Waar nodig verwijzen wij naar websites waarop aanvullende in-
formatie is te vinden. Bijvoorbeeld over diverse trainingsvormen 
die zijn ontwikkeld, met name in het kader van Praktijknet.

Deel 2 spitst zich toe op de overgang van school naar werk en 
de stappen die leerlingen en hun begeleiders dan maken.

1 ) Waar ‘leerling’ staat wordt tevens ‘leerlinge’ bedoeld.
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DEEL 1

Uitgangspunten

Vraaggerichte ondersteuning

De leerling zelf vormt het uitgangspunt van het onderwijs en 
uiteraard van de begeleiding naar werk. Zijn (te ontwikkelen) 
mogelijkheden en wensen staan dan ook centraal. Dat lijkt van-
zelfsprekend. Maar in de praktijk blijkt dat het lang niet altijd 
het geval is, getuige het volgende voorbeeld.

Het stageteam bepaalt met elkaar wat voor welke leer-
ling verder een goede weg zou zijn. Dit wordt in de vorm 
van advies in een gesprek aan de leerling/ouders verteld 
en gemotiveerd. De leerling/ouders kunnen daar des-
gewenst een andere keuze tegenover stellen, welke in 
principe door de school wordt gerespecteerd.

In dit voorbeeld maakt de school een keuze en legt die als ad-
vies voor aan de leerling/ouders. Het is maar de vraag of de leer-
ling/ouders daar hun eigen keuze tegenover (durven of kun-
nen) stellen. Doen zij dat niet, dan blijft onbekend wat zij zelf 
eigenlijk willen. In zulke gevallen is er geen sprake van vraag-
gericht werken.
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Wanneer een leerling – al of niet in samenspraak met zijn ou-
ders – wel zelf kiest en in die keuze wordt gesteund, is hij gemo-
tiveerder dan bij een opgelegde keuze (ook al heeft die ‘slechts‘ 
de vorm van een advies). Hij2 zal zich bij zijn eigen keuze ook 
meer inzetten om het doel te bereiken dat hij voor ogen heeft. 

Uiteraard komt het voor dat zo’n doel onhaalbaar is. In dat ge-
val kunt u zoeken naar realistische tussenstappen in de richting 
van dat – in uw ogen onbereikbaar – doel. De leerling loopt 
dan tegen zijn eigen grenzen aan. Wanneer hij bij dergelijke 
confrontaties voldoende steun en begeleiding krijgt, komt hij 
er als vanzelf achter wat voor hem wel en niet mogelijk is (een 
zogenaamde grenservaring). Door die bewustwording staat hij 
ook open voor alternatieven, omdat hij zich begint af te vragen: 
“Als dit niet lukt, wat dan wel?”. 

Wanneer hij een meer realistische keuze vooraf – zonder con-
frontaties met de grenzen van zijn kunnen – krijgt aangeboden, 
is die naar zijn gevoel opgelegd. Hij blijft dan zitten met on-
vervulde wensen. Dat geldt ook als hij bij zijn eigen (misschien 
onrealistische) keuze onvoldoende ondersteuning krijgt en 
daardoor niet het gevoel heeft gekregen en het echt te heb-
ben geprobeerd. Gevolg is dat hij ook dan – vaak ook onbewust 
– blijft zitten met een onvervulde werkwens. Een opgelegde 
keuze en onvoldoende ondersteuning bij de realisatie van de 
eigen keuze, werkt daardoor meestal demotiverend.

2 ) Telkens wanneer ‘hij’ staat vermeld wordt tevens ‘zij’ bedoeld.
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Daarbij speelt ook een rol dat leraren, ouders, werkgevers en 
de samenleving als geheel, de mogelijkheden van mensen met 
beperkingen vaak onderschatten. Dat blijkt uit de verschillende 
studies op dit terrein3. Een sterk gemotiveerde leerling is tot 
meer in staat dan menigeen denkt. 
 
Planmatig werken

Wie weet waarvoor hij leert, heeft een duidelijk doel voor ogen 
en werkt daar bewust naartoe. Wie moeilijk leert, volgt het 
liefst een uitgestippelde route. Daardoor houdt hij onderweg 
steeds het gevoel dat hij op de goede weg is. Zeker leerlingen in 
het Praktijkonderwijs hebben doelgerichtheid en structuur no-
dig om optimaal te kunnen leren en werken. Planmatig werken 
staat in dat onderwijs dan ook centraal, want dat is doelgericht 
en biedt leerlingen en docenten de nodige houvast en struc-
tuur.

Voor het Praktijkonderwijs zijn diverse instrumenten ontwik-
keld en methodes beschreven voor het planmatig werken; bij-
voorbeeld in projecten als Praktijkonderwijs in de steigers, Prak-
tijkonderwijs werkt door… en Praktijknet. Op de internetsite 
www.praktijkonderwijs.nl vindt u een schat aan informatie over 
diverse vormen van planmatig werken.

3 ) Individuele Transitieplannen “Begeleiding bij de Overstap van School naar Werk”
 Uitgegeven door European, Agency for Development in special Needs Education, 

1999.
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Er wordt ook een instrument ontwikkeld om planmatig te wer-
ken tijdens de overgang van school naar werk. Dit Individueel 
Transitieplan (ITP)  komt voort uit het project Work@Work. Het 
ITP sluit aan op het Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) of het 
Individueel Handelingsplan (IHP) tijdens het voorafgaand on-
derwijs.

De arbeidsmarkt voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs

Scholen voor Praktijkonderwijs leiden hun leerlingen op voor 
een plaats op de arbeidsmarkt. Zij dienen daar dus alvast op te 
anticiperen. Om erop in te kunnen spelen, moeten zij weten wat 
er speelt. Dat wil zeggen dat er op scholen voor Praktijkonder-
wijs kennis aanwezig moet zijn van de arbeidsmarkt voor hun 
leerlingen en van de actuele ontwikkelingen die daar gaande 
zijn. De scholen kunnen hun onderwijsprogramma daar dan op 
afstemmen. Zij zijn daardoor ook in staat ouders en leerlingen 
adequaat voorlichting te geven.

Vanuit het project Work@Work wordt ook een zogenaamde ar-
beidsmarktmonitor4 ontwikkeld. Die geeft een mogelijkheid om 
de stand van zaken op de regionale arbeidsmarkt voor de leer-
lingen van scholen voor Praktijkonderwijs te kunnen volgen. 

4 ) Wanneer het ITP en de arbeidsmarktmonitor beschikbaar komen  
zal dit kenbaar worden gemaakt op www.praktijkonderwijs.nl  
onder de knop work@Work.
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De al langer beschikbare uitstroommonitor5 geeft een actueel 
overzicht van de daadwerkelijke uitstroom van leerlingen uit 
het Praktijkonderwijs.

Posities op de arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt zijn verschillende geledingen te onderschei-
den. Zo is er een stabiel segment met specialistisch, kennisinten-
sief werk, waarin de werknemers een uitermate sterke positie 
hebben. Maar is ook een labiel segment met ongespecificeerd 
werk op een laag kennisniveau. De werknemers daarin hebben 
in het algemeen een uiterst zwakke positie.

Leerlingen uit het Praktijkonderwijs komen bij het betreden 
van de arbeidsmarkt terecht in dat laatste segment. Zij hebben 
geen beroepskwalificatie en zijn daardoor aangewezen op on-
geschoolde arbeid. Zij komen in aanmerking voor ongespecifi-
ceerd werk; dat wil zeggen werk waar geen specifieke kennis 
of vaardigheden voor nodig zijn. Wie dat soort werk doet is 
gemakkelijk uitwisselbaar en heeft dan ook meer kans op een 
tijdelijk contract of werk via uitzendbureaus dan degenen die in 
andere segmenten werken.

Ondanks deze labiele positie op de arbeidsmarkt, zijn er ook 

5 ) - “Uitstroom Praktijkonderwijs vergleken over de jaren 2001-2002 met 2004-2005”
    Dr.ir. Quinta Kools, Hans Mariën, IVA Tilburg september 2006.
 - “Uitstroom Praktijkonderwijs 2006-2006”
      Dr.ir. Quinta Kools, Hans Mariën, IVA Tilburg maart 2007.
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positieve kanten. Ongeschoold werk is niet specifiek en komt 
dus voor in alle sectoren van de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen 
dat er een brede vraag is. 

Verder verwerven ongeschoolde werknemers dikwijls een sta-
bielere positie door in de praktijk specifieke kennis op te doen 
of bepaalde vaardigheden te ontwikkelen. Zij verwerven die 
kennis in branchegerichte cursussen; bijvoorbeeld voor het hef-
truckbewijs. Bij het ontwikkelen van vaardigheden gaat het 
meestal om het aanleren van eenvoudige, bedrijfsspecifieke 
taken. Dergelijke competenties kunnen worden vastgelegd in 
zogenaamde EVC’s (Erkenning van Verworven Competenties). 
Zie www.kenniscentrumevc.nl. Ook een EVC versterkt de positie 
van de ongeschoolde werknemer op de arbeidsmarkt.
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Kansen op de arbeidsmarkt 

De werkloosheid onder laaggeschoolden (met alleen basison-
derwijs) is tweemaal zo hoog als die onder hoogopgeleiden. In 
tijden van laagconjunctuur kan de werkloosheid onder laagge-
schoolden oplopen tot tien tot vijftien procent. Onder onge-
schoolde allochtone jongeren kan dit in sommige regio’s zelfs 
stijgen naar veertig tot vijftig procent. 

Wanneer laaggeschoolden erin slagen een beroepskwalificatie 
(MBO niveau 2) te behalen neemt de kans op werkloosheid der-
tig tot vijftig procent af. Ook hier blijkt dus: hoe meer kennis en 
vaardigheden iemand heeft opgedaan, des te groter de kans op 
(behoud van) werk6.

Bij dergelijke werkloosheidscijfers blijft een belangrijk aspect 
buiten beschouwing, namelijk de sociale vaardigheid. Die is 
moeilijk te meten en komt dan ook niet in de cijfers tot uit-
drukking. De praktijk wijst echter uit dat sociale vaardigheden 
vooral bij laaggeschoolden bijzonder bepalend zijn voor het 
verkrijgen en behouden van werk.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt valt een onderscheid te maken tussen ont-
wikkelingen op korte termijn als gevolg van conjunctuurschom-

6 ) “De arbeidsmarkt op”, RUG 2005, Dirk Minnema.
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melingen en ontwikkelingen op lange termijn door structurele 
veranderingen.

Wanneer de conjunctuur daalt – en daarmee de vraag naar ar-
beid afneemt – stijgt de werkloosheid onder laaggeschoolden 
sneller dan die van hoger opgeleiden. Wanneer de conjunctuur 
stijgt – en de vraag naar arbeid toeneemt – daalt de werkloos-
heid van laaggeschoolden langzamer. Dit betekent dus dat de 
werkloosheid van laaggeschoolden conjunctuurgevoeliger is 
dan die van hoger opgeleiden. 

Sommige structurele veranderingen op de arbeidsmarkt bieden 
kansen en andere vormen bedreigingen voor de ontwikkelin-
gen op langere termijn. De vergrijzing en de toenemende wel-
vaart zijn positieve ontwikkelingen voor laaggeschoolden. Door 
de vergrijzing ontstaan er vacatures en groeit de vraag naar 
laaggeschoold personeel in de zorg en recreatie. Toenemende 
welvaart zorgt voor meer behoefte aan persoonlijke dienstver-
lening en recreatieve en culturele attracties. 

De kans dat er (nog) meer eenvoudig werk naar lage lonen lan-
den verdwijnt, vormt echter een regelrechte bedreiging, even-
als de toestroom van goedkope arbeidskrachten uit pas toege-
treden EU-landen. 

Naar verwachting zal het aanbod van laag opgeleide arbeids-
krachten de vraag op termijn overstijgen. Dat wil dus zeggen 
dat het voor hen op den duur vermoedelijk nog moeilijker 
wordt werk te vinden.
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Ontwikkeling van arbeidsvaardigheden

In het kader van Praktijknet heeft een groot aantal scholen voor 
Praktijkonderwijs in 2004 en 2005 met elkaar gewerkt aan de 
ontwikkeling van nieuw of competentiegericht leren op de ter-
reinen werken, wonen en vrije tijd. In dit type leren staat het 
verwerven van kennis en kunde tijdens een praktijkgerichte 
vorming centraal. Het is gebaseerd op het aloude beginsel ‘al-
doende leert men’. En het gaat uit van de wensen en mogelijk-
heden van de leerlingen zelf. 

De leerlingen werken tijdens hun persoonlijk ontwikkelingstra-
ject doelmatig en planmatig, gecoacht door de leerlingenbege-
leiders. De weg die zij volgen, moet uiteindelijk leiden naar een 
plek op de arbeidsmarkt en/of in het vervolgonderwijs.

De resultaten van Praktijknet staan vermeld in twee eindversla-
gen: Netwerken voor je leerling (over 2004) en Competentiege-
richt Praktijkonderwijs (over 2005). Beide eindverslagen zijn te 
vinden op www.praktijkonderwijs.nl onder de knop Praktijknet. 
Daar staan ook veel andere documenten en instrumenten die 
tijdens het project zijn ontwikkeld.

Het IVA7 heeft in 2005 onderzocht welke competenties voor 
startende werknemers onmisbaar zijn en welke wenselijk. Daar-
bij is ook gekeken naar de voorwaarden voor competentiege-

2 ) Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek en advies, verbonden aan de 
Universiteit van Tilburg.
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richt leren; onder meer naar de eisen waaraan lesmateriaal en 
docenten moeten voldoen8. Het onderzoek is te downloaden 
op www.iva.nl onder de knop publicaties en vervolgens onder 
onderwijsbeleid en schoolontwikkeling.

Samenwerking 

Het komt niet vaak voor dat leerlingen vanuit het Praktijkon-
derwijs zonder verdere ondersteuning duurzaam – dus voor 
lange tijd – werk vinden. In het algemeen verloopt het traject 
naar een arbeidsplaats optimaal als alle betrokken partijen on-
derweg samenwerken. Dat wil zeggen dat zij openhartig tegen-
over elkaar moeten zijn en elkaar moeten (durven te) vertrou-
wen. Alleen dan ontstaat er een uitwisseling van informatie en 
middelen die een meerwaarde heeft. Kennis kun je nu eenmaal 
beter vermenigvuldigen door deze te delen. 

Regionale samenwerking van Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs werkt in het hele land samen in regionale 
werkverbanden. In de regio’s kunnen scholen voor Praktijkon-
derwijs met elkaar afspraken maken over activiteiten die één 
school niet of nauwelijks kan realiseren. 

8 ) “Aan het werk met startcompetenties na het Praktijkonderwijs”,  
IVA Tilburg, mei 2005.

 Dr.ir Quinta Kools m.m.v.  Maartje v.d. Boogaard en Crista Teurlings (IVA),  
Gijs van Beek (KPC Groep).
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Zo zijn er afspraken tussen scholen voor Praktijkonderwijs om 
gezamenlijk arbeidstrainingscentra op te zetten, om samenwer-
king met MBO-instellingen tot stand te brengen en om (meer) 
gebruik te maken van externe middelen die de intreding en her-
intreding van hun leerlingen op de arbeidsmarkt bevorderen. 

In Noord-Holland hebben scholen voor Praktijkonderwijs de ver-
eniging PrO-Werk opgericht om de middelen voor re-integratie 
op de arbeidsmarkt optimaal in te kunnen zetten. In Groningen 
werken de scholen voor Praktijkonderwijs samen met REC9-scho-
len om gezamenlijk afspraken te maken met MBO-instellingen 
en om meer gebruik te kunnen maken van verschillende subsi-
diemogelijkheden. 

Regionaal overleg over arbeidstoeleiding

In vrijwel elke regio is er een samenwerking ontstaan van de 
meest betrokken partijen bij de arbeidstoeleiding van leerlin-
gen van scholen voor Praktijkonderwijs. De samenwerking in 
dat netwerk van partijen komt tot uitdrukking in regelmatig 
overleg, dat meestal is vastgelegd in een convenant. Het Prak-
tijkonderwijs voert in elk geval overleg met de Uitvoeringsinsti-
tuut Werknemersverzekeringen (UWV) en MEE10. Meestal zitten 
ook de MBO-instellingen aan tafel. In veel regio’s nemen verder 

9 ) Regionaal Expertisecentrum (REC) Hierin werken scholen voor speciaal onderwijs 
met elkaar samen.

10 ) MEE: onafhankelijke organisatie met deskundigen die iedereen met een beperking 
adviseert, ondersteunt en de weg wijst.
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re-integratiebedrijven, jobcoachorganisaties, REC- scholen en 
gemeentes er aan deel.

Het overleg kan op twee niveaus plaatsvinden, namelijk op be-
leidsniveau en op leerlingniveau. De meest ideale vorm is een 
netwerk waarin op beide niveaus wordt samengewerkt.

De betrokken partijen maken op beleidsniveau afspraken over 
de vorm van samenwerking, de wijze van informatieoverdracht 
en de ontwikkeling van instrumenten, waarvoor zij hun moge-
lijkheden en middelen gezamenlijk inzetten. 

Op leerlingniveau bespreken zij de wensen en mogelijkheden 
van de leerlingen en maken zij concrete afspraken over indi-
viduele leerlingen. Zij besluiten dan wanneer en wat een be-
paalde organisatie doet voor de leerling in kwestie.

Samenwerking met MBO-instellingen

Veel leerlingen uit het Praktijkonderwijs stromen door naar 
MBO-opleidingen op assistent niveau (niveau 1). Leerlingen die 
dat niveau (en daarna mogelijk zelfs niveau 2) aankunnen heb-
ben echt belang bij zo’n doorstroming. Met een opleiding op 
MBO-niveau, neemt hun kans op werkloosheid aanmerkelijk af. 
(zie ook: Kansen op de arbeidsmarkt). 

Leerlingen uit het Praktijkonderwijs komen in het algemeen 
makkelijker aan werk dan leerlingen vanuit een voltijds Be-
roeps Opleidende Leerweg (BOL) op een MBO-instelling. Scho-
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len voor praktijkonderwijs kunnen namelijk meer stagebegelei-
ding bieden dan MBO-instellingen. Bovendien zijn leerlingen 
uit het Praktijkonderwijs jonger en daardoor goedkoper voor 
een werkgever. Daar komt bij dat leerlingen met een BOL-op-
leiding vaak ook hogere eisen stellen aan toekomstig werk. Het 
is daarom raadzaam om leerlingen uit het Praktijkonderwijs die 
doorstromen naar het MBO, geen Beroeps Opleidende Leerweg 
(BOL) te laten volgen, maar zo veel als mogelijk door te laten 
stromen naar BBL trajecten.

Hoe dan ook, voor de meeste leerlingen van een School voor 
Praktijkonderwijs is de overgang naar een MBO-instelling een 
grote stap. Zij zijn gebaat bij een doorlopende leerlijn die hen 
zoveel mogelijk houvast en doelgerichtheid geeft. Daarom is 
samenwerking en afstemming tussen scholen voor Praktijkon-
derwijs en MBO-instellingen van zeer groot belang. 

De mogelijkheden voor samenwerking met MBO-instellingen 
zijn de afgelopen jaren steeds verder verruimd. De MBO-Raad 
heeft in samenwerking met het Landelijk Werkverband Prak-
tijkonderwijs eind 2006 een handboek samengesteld waarin 
voorbeelden, mogelijkheden, aanbevelingen en verschillende 
samenwerkingsvormen staan beschreven. Dit handboek is te 
vinden op www.praktijkonderwijs.nl onder de knop nieuws on-
der meer info op de datum 31-12-2006 en op www.mboraad.nl 
onder Publicaties.
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DEEL 2

Eind schoolperiode cruciaal voor leerlingen 
uit het Praktijkonderwijs

Leerlingen in het Praktijkonderwijs maken aan het eind van 
hun schooltijd een belangrijke stap. Een aantal stroomt door 
naar een sociale werkvoorziening of naar een dagactiviteiten-
centrum. Een heleboel anderen staan te trappelen om bij een 
bedrijf of instelling aan het werk te gaan. Maar hoe komen zij 
aan een baan? 

Voor hen is de laatste periode van hun schooltijd van cruciaal 
belang. Dan maken zij de meeste kans om aan werk te komen. 
Immers, bij het maken van de overstap kunnen zij rekenen op 
de hulp van hun stagebegeleiders11. Die kennen hen door en 
door en weten wat zij in hun mars hebben. Die weten ook als 
geen ander welk werk bij hen past. 

Stagebegeleiders ook begeleiders naar werk

De kennis over de capaciteiten van de leerlingen is van onschat-
bare waarde bij het begeleiden van de overstap van school naar 
werk. Om daar optimaal gebruik van te kunnen maken, moeten 

11 ) Met Stagebegeleiders worden alle functionarissen bedoeld die direct betrokken zijn 
bij de voorbereiding van en de overstap naar de arbeidsmarkt.
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de stagebegeleiders echter ook op de hoogte zijn van de wet-
ten en regels die voor hun leerlingen van toepassing zijn. Verder 
moeten zij allerlei begrippen en instanties kennen, waar de leer-
lingen onderweg mee te maken krijgen. Bovendien moeten zij 
helder zien te krijgen welke mogelijkheden hun leerlingen heb-
ben op de arbeidsmarkt. Voorwaar geen eenvoudige opgave.

Uitgangspositie leerling

De schoolverlaters uit het Praktijkonderwijs zijn moeilijklerend 
en kunnen op grond daarvan een indicatie krijgen voor een pre-
miekorting en een no-risk polis. Deze indicatie krijgt iedereen 
die door ziekte of gebrek structureel gehinderd wordt bij het 
verkrijgen of verrichten van betaald werk. De indicatie is een 
voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de meeste re-
gelingen die in dit handboek staan vermeld.

Een leerling heeft de indicatie voor premiekorting en no-risk 
polis indien hij:
• een arbeidsongeschiktheidsuitkering12 heeft, of in de afge-

lopen vijf jaar heeft gehad

12 ) Er zijn twee verschillende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, namelijk de: 
• Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (Wajong). 

Voor jongeren die arbeidsongeschikt zijn geworden voordat zij zijn gaan werken. 
De uitkering gaat in nadat degene een jaar arbeidsongeschikt is geweest, op zijn 
vroegst op 18–jarige leeftijd. De hoogte van de uitkering hangt af van de mate 
van arbeidsongeschiktheid en is maximaal 70% van het minimumloon.

• Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor werkenden die 
arbeidsongeschikt zijn geworden. De hoogte van de uitkering hangt af van de 
mate van arbeidsongeschiktheid en van het laatst verdiende loon.
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• een voorziening van het UWV nodig heeft (of had) om on-
derwijs te kunnen volgen

• een indicatie heeft voor werk in het kader van de WSW (Wet 
Sociale Werkvoorziening) of in afgelopen vijf jaar heeft gehad

• of als zodanig aangemerkt wordt door het UWV (als de leer-
ling jonger is dan 18 jaar of er recht bestaat op een WW 
(Werkloosheids Wet) uitkering)

• of als zodanig wordt aangemerkt door zijn gemeente (als de 
leerling een WWB (Wet Werk en Bijstand)-uitkering heeft of 
ouder is dan 18 jaar en geen uitkering heeft). 

In twee, drie of vier stappen van school naar werk

De overstap van school naar werk loopt bij elke leerling weer 
anders. Meestal kan het begeleidingstraject in drie stappen wor-
den afgelegd: gesprek met ouders en leerling (stap 1), gesprek 
met een potentiële werkgever (stap 2) en nazorg wanneer de 
leerling aan het werk is (stap 3) De tweede stap kan echter ook 
leiden tot werk in het kader van de WSW (stap 2a) of tot werk 
als dagactiviteit in het kader van de AWBZ (stap 2 b). 

Verder komt het voor dat het – ondanks 
alle inspanningen vanuit school – niet 
meteen lukt een leerling aan werk te 
helpen. Dan kan via het UWV een re-
integratiebedrijf worden ingescha-
keld of een eigen arbeidsintegratie-
plan van de school met de leerling 
worden uitgevoerd (stap 4).
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Stap 1

Gesprek met ouders en leerling

In de laatste periode op school bespreekt de stagebegeleider 
met ouders en leerling de keuzes die er zijn bij de overstap van 
school naar werk13. De wensen, behoeften en mogelijkheden 
van de leerling vormen daarbij het uitgangpunt. De school on-
dersteunt de leerling (en zijn ouders) bij het maken van de keu-
ze door verheldering van zijn wensen en behoeften en goede 
voorlichting over zijn mogelijkheden.

Uitgangspunt: werk loont altijd 

De leerling gaat er financieel nooit op achteruit als hij aan het 
werk gaat. Het kan zijn dat de Wajong uitkering – vanwege de 
inkomsten uit werk – wordt verminderd of stopgezet. In dat ge-
val houdt de leerling toch altijd meer over dan met de uitkering 
alleen. Bovendien kan hij gewoon weer een beroep doen op de 
oude uitkeringsrechten als de arbeidsrelatie – om wat voor re-
den dan ook – wordt beëindigd. Naast het werk kan hij ook blij-
ven doorleren. Bijvoorbeeld door een deeltijdstudie te volgen 
aan een ROC (Regionaal Opleidingscentrum) of AOC (Agrarisch 
Opleidingscentrum).

13 ) Uiteraard wordt er al in een veel eerder stadium gewerkt aan oriëntatie op de 
arbeidsmarkt. Het hier bedoelde gesprek heeft betrekking op wat er nog gedaan 
moet worden om de laatste stappen naar werk te zetten.



24

Keuzemogelijkheden

De leerling staat voor een driesprong. De volgende stap kan lei-
den naar regulier werk (stap 2), naar werk in het kader van de 
WSW (stap 2a) of naar werk als dagactiviteit in het kader de 
AWBZ (stap 2b): 
• Regulier werk, zo nodig met lager loon, aangevuld met een 

Wajong uitkering en/of ondersteuning door een jobcoach. 
Zie verder stap 2, gevolgd door stap 3 en soms 4.

• Werk in het kader van de WSW (Wet Sociale Werkvoorzie-
ning) bij een Sociale Werkvoorziening (SW) of – met bege-
leiding en subsidies – bij een regulier bedrijf. Zie verder stap 
2a. 

• Werk als dagactiviteit in het kader van de AWBZ (Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten). Zie verder stap 2b.

 
Stap 2

Gesprek met potentiële werkgever

De stagebegeleider heeft in het gesprek over een dienstverband 
sterke troeven in handen. Want de arbeidsprestatie van leerlin-
gen die van een School voor Praktijkonderwijs afkomen, zijn – in 
verhouding tot de kosten die eraan verbonden zijn – meestal 
hoger dan die van een doorsnee werknemer. Dat heeft te maken 
met hun arbeidsinzet en arbeidsproductiviteit en met allerlei re-
gelingen waarvan gebruik kan worden gemaakt. De stagebege-
leider dient echter wel een realistisch beeld te schetsen van een 
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leerling om te hoge verwachtingen – en te vermijden teleurstel-
lingen – bij de werkgever en de leerling te voorkomen. 

Voordelen van leerlingen uit het Praktijkonderwijs

Het is van belang in het gesprek met de potentiële werkgever 
te benadrukken dat het in dienst nemen van een leerling van 
een School voor Praktijkonderwijs grote voordelen heeft ten 
opzichte van het dienstverband van een doorsnee werknemer: 
een sterkere arbeidsinzet, meer arbeidsproductiviteit en geen 
enkel financieel risico!

Arbeidsinzet

De inzet van moeilijk lerende jongeren tijdens het werkproces is 
over het algemeen groter dan die van leeftijdsgenoten die mak-
kelijker leren. Generaliserend kan worden opgemerkt: zij zijn 
meestal sterker gemotiveerd, sneller tevreden en doorgaans 
weinig eisend, trouw, loyaal, leergierig en stipt op tijd. Boven-
dien komen zij in de regel hun afspraken plichtsgetrouw na. 

Het is raadzaam in het gesprek met de potentiële werkgever 
expliciet aandacht te besteden aan de positieve kenmerken; al-
thans voor zover deze daadwerkelijk aan de orde zijn. Ook hier-
bij geldt: wek geen valse verwachtingen, want die keren zich op 
den duur tegen de jongere in kwestie. 

Niettemin, leerlingen uit het Praktijkonderwijs zijn over het al-
gemeen opmerkelijk:
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• Gemotiveerd
 Jongeren met leerproblemen worden vaak geconfronteerd 

met wat ze niet kunnen. Daardoor hebben zij een sterke 
drang te laten zien wat zij juist wel kunnen. Voor hen is niet 
zozeer de inhoud van het werk van belang, maar het feit 
dat zij werk hebben. Een leerling met een Wajonguitkering 
hoeft eigenlijk helemaal niet te werken. Maar die wil meest-
al dolgraag. 

• Tevreden
 Zij zijn voldaan met het werk dat hen wordt opgedragen, 

ook al is het een simpele klus die een ander niet ziet zitten. 
Zij voelen zich erbij betrokken en ervoor verantwoordelijk.

• Weinig eisend
 Aangezien het werk op zich belangrijker is dan de inhoud, 

stellen zij weinig eisen. Zij beseffen heel goed dat hun mo-
gelijkheden beperkt zijn en dat zij in de problemen komen 
als zij werk willen dat teveel van hen vraagt. 

• Trouw
 Aangezien zij beseffen dat hun mogelijkheden beperkt zijn, 

waarderen zij het des te meer dat iemand werk biedt dat bij 
hen past. En dat laten zij blijken ook. 

• Loyaal
 Zij gaan er helemaal voor. Zij 

identificeren zich graag met hun 
werk en werkgever. Zij slapen 
bijvoorbeeld in een t-shirt met 
het logo van ‘hun’ bedrijf of in-
stelling. 
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• Leergierig
 Wie moeilijk leert, wil het werk dat hij aankan maar wat 

graag onder de knie krijgen. Die doet dan ook zijn uiterste 
best om iets te leren wat binnen zijn vermogen ligt. En die is 
beretrots als dat lukt!

• Stipt 
 Vanwege hun inzet en loyaliteit zijn zij altijd op tijd en ko-

men hun afspraken accuraat na.

Uiteraard gelden deze positieve kenmerken niet voor alle jon-
geren die van een School voor Praktijkonderwijs afkomen. Soms 
is problematisch gedrag juist hun grootste handicap. Maar ook 
op zo´n bijzonder potje past meestal wel een deksel. Dan blijkt 
er toch een werkplek te zijn waar ‘zo’n geval apart’ helemaal in 
zijn element is.

Arbeidsproductiviteit

Een werkgever mag van een jongere die van een School voor 
Praktijkonderwijs afkomt, niet hetzelfde verwachten als van 
een doorsnee werknemer. Hij betaalt er dan ook beduidend 
minder voor. De arbeidsproductiviteit valt daardoor per saldo 
hoger uit, want:

• Een jongere met structurele functionele beperkingen kost 
nooit meer dan hij presteert

 Sterker, de werkgever houdt er altijd geld aan over. Want 
de mindere arbeidsprestatie wordt ruimschoots gecompen-
seerd. Extra subsidie maakt van een jonggehandicapte een 
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goedkope arbeidskracht. Daar komt nog een ander voor-
deel bij:

• De werkgever loopt geen enkel financieel risico bij uitval 
 Voor regulier werk van deze jongeren gelden namelijk al-

lerlei regelingen die de lasten van de werkgever aanzienlijk 
verlichten en de risico’s wegnemen. In het gesprek met een 
potentiële werkgever komen al deze regelingen uiteraard 
ter sprake. De stagebegeleider legt uit van welke regelin-
gen in een specifiek geval optimaal gebruik kan worden 
gemaakt. Hij rekent verder voor wat het gebruik van deze 
regelingen in financiële zin betekent. Bovendien helpt hij 
de werkgever een beroep te doen op de regelingen, waarop 
deze aanspraak kan maken. 

Regelingen voor jongeren met een indicatie voor premiekor-
ting en no-risk polis

• Plaatsing op proef
 De schoolverlater werkt maximaal drie maanden op proef 

zonder loon, maar met behoud van zijn arbeidsongeschikt-
heidsuitkering. Voorwaarde is dat de werkgever een verkla-
ring ondertekent, waarin hij toezegt deze werknemer bij 
gebleken geschiktheid minstens een half jaar in dienst te 
nemen voor minimaal hetzelfde aantal uren. 

• Premiekorting
 De werkgever kan op zijn aangifte loonheffing bij de be-

lastingdienst maandelijks een bedrag van € 283,50 (€ 3.402 
per jaar) in mindering brengen op de door hem te betalen 
WW/WIA premie. Bij deeltijd is de korting niet lager. Alleen 
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wanneer het loon minder is dan de helft van het minimum-
loon, bedraagt de totale premiekorting € 151,17 per maand 
(€ 1.814 per jaar). De premiekorting wordt maximaal drie 
jaar verleend.

• Afdrachtvermindering bij praktijkleerovereenkomst
 De werkgever kan op zijn aangifte loonheffing bij de be-

lastingdienst maandelijks een bedrag van € 208,33 (€ 2.500 
per jaar) in mindering brengen op de door hem af te dra-
gen loonbelasting. Bij deeltijd is deze afdrachtvermindering 
evenredig lager. Voorwaarde is dat de werknemer in kwes-
tie een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgt. Hij dient 
naast een normale arbeidsovereenkomst te beschikken over 
een praktijkleerovereenkomst met een erkend leerbedrijf. 

• Gratis no-risk polis
 Het UWV betaalt het loon bij uitval door ziekte, ongeacht 

de aard ervan. De werkgever dient de uitval binnen drie da-
gen bij het UWV te melden. Als de leerling (meer) arbeids-
ongeschikt wordt, betaalt de werkgever geen een hogere 
premie WAO of WIA. De no-risk polis geldt voor vijf jaar (bij 
recht op Wajong is de geldigheid onbeperkt).

• Loondispensatie
 Wanneer de jonge werknemer vanwege zijn handicap 

minder presteert, kan zijn werkgever van het UWV het 
recht krijgen hem minder loon uit te betalen dan het 
minimum(jeugd)loon. In dat geval vult het UWV – via de 
Wajong – het loon aan tot het functieloon (met een maxi-
mum van maximaal 120% van het minimum(jeugd)loon). De 
hoogte van de loondispensatie hangt af van de mate waarin 
er minder wordt gepresteerd. 
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• Vergoeding meerkosten bij noodzakelijke voorzieningen 
 Wanneer een bedrijf of instelling meer dan € 6.000 uittrekt 

voor de aanschaf van de nodige hulpmiddelen of voor het 
aanbrengen van speciale aanpassingen ten behoeve van de 
leerling, vergoedt het UWV de meerkosten. Wanneer het 
een leerling betreft die minder verdient dan 50% van het 
minimumloon, vergoedt het UWV de meerkosten boven  
€ 1.350.

Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst wordt meestal schriftelijk vastgelegd. 
Maar ook een mondelinge overeenkomst heeft een wettige 
geldigheid. De proeftijd bedraagt maximaal een maand (bij be-
paalde CAO’s maximaal twee maanden). 

Voor bepaalde of onbepaalde tijd

Wanneer een werknemer drie keer voor een bepaalde tijd bij 
dezelfde werkgever heeft gewerkt, is er – bij voortzetting van 
het werk – sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd. Heeft hij al met al 36 maanden bij dezelfde baas 
gewerkt, dan is er daarna ook sprake van een arbeidsovereen-
komst voor onbepaalde tijd.

Beëindiging

Een arbeidsovereenkomst eindigt na het verstrijken van de af-
gesproken contractperiode. Tussentijds kan deze overeenkomst 
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worden beëindigd, wanneer het Centrum voor Werk en Inko-
men (CWI) of de kantonrechter daarmee instemt. Dan geldt een 
opzegtermijn en wordt eventueel ook een ontslagvergoeding 
vastgesteld. Een derde mogelijkheid is ontslag op staande voet. 
Dan geldt uiteraard geen opzegtermijn.

 
Stap 2a

Werk in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening 
(WSW)

Wie vanwege zijn arbeidshandicap is aangewezen op aange-
past werk in een beschutte werksfeer, kan een beroep doen op 
de WSW. De gemeente voert de WSW uit. 

Indicatie door Centrum voor Werk en Inkomen (CWI)

Eerst moet worden vastgesteld of iemand tot deze doelgroep 
behoord, in welke mate hij beperkt is en voor welk werk hij 
in aanmerking komt. De leerling vraagt daarvoor een indicatie 
aan bij het CWI. De school kan hem daarbij ondersteunen.

Bijzondere indicatie voor begeleid werken of scholing 

De CWI kan een bijzondere indicatie geven voor
• begeleid werken 
 De leerling komt in dienst bij een werkgever met persoonlij-

ke ondersteuning vanuit de WSW. De werkgever ontvangt, 
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ook vanuit de WSW, subsidie ter compensatie van de min-
dere loonwaarde.

• scholing 
 De leerling krijgt verdere scholing om passend werk te kun-

nen verrichten in het kader van de WSW. Het kan gaan om 
werk bij een bedrijf van de Sociale Werkvoorziening (een 
SW-bedrijf) of daarbuiten (detachering of begeleid wer-
ken).

Passende werkplek bij of via een SW-bedrijf

Wanneer de indicatie is vastgesteld, zorgt de Sociale Werk-
voorziening voor een passende werkplek bij een SW-bedrijf of 
daarbuiten (detachering of begeleid werken). Wie werkt in het 
kader van de WSW kan geen beroep doen op de regelingen 
die in dit handboek worden genoemd. Immers, dan zou een 
SW-bedrijf een beroep kunnen doen op subsidies, die bedoeld 
zijn om jongeren die (structureel) functioneel beperkt zijn, aan 
regulier werk te helpen.

 
Stap 2b

Werk als dagactiviteit in het kader van de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Degenen die geen indicatie verkrijgen voor werk in het kader 
van de WSW, kunnen in aanmerking komen voor dagactivitei-
ten, betaald vanuit de AWBZ.
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Indicatie door Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Het CIZ geeft de indicatie voor deze dagactiviteiten af. Voor-
waarde is dat er duidelijkheid bestaat over de zorgvraag. Daar-
om is het verstandig de leerling eerst aan te melden voor dagbe-
steding bij MEE, de onafhankelijke organisatie met deskundigen 
die iedereen met een beperking adviseert, ondersteunt en de 
weg wijst. De zorgconsulent van MEE zal vervolgens in samen-
spraak met de schoolverlater de zorgvraag verduidelijken en 
daarna een indicatie aanvragen.

Vormen van dagactiviteiten

Zorginstellingen hebben de laatste jaren steeds meer werkvor-
men ontwikkeld die zij aanbieden als dagbesteding in het kader 
van de AWBZ. De schoolverlaters in kwestie werken er onder 
voortdurende begeleiding in dagactiviteitencentra, zorgboer-
derijen, in eigen winkels en ateliers van zorginstellingen of bij 
bedrijven.

AWBZ dagactiviteiten als tussenstap

Degenen die zich verder kunnen en willen ontwikkelen, hebben 
de mogelijkheid dagactiviteiten in het kader van de AWBZ te 
benutten als een noodzakelijke tussenstap op weg naar werk. 
Dan gaat het om toekomstig werk in het kader van de WSW of 
– met loondispensatie en begeleiding – bij een reguliere werk-
gever. 
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Stap 3

Nazorg voor leerlingen

Het Praktijkonderwijs heeft een beperkte verantwoordelijk-
heid voor de nazorg van leerlingen. Deze verantwoordelijkheid 
geldt voor alle ex-leerlingen, dus niet alleen voor werkende, 
doorstromers, maar ook voor eventuele thuiszitters. De nazorg 
bestaat vooral uit raadpleging, advisering en verwijzing van de 
werkgever, de MBO-instelling en/of de leerling. Voor deze na-
zorg kan de school subsidie aanvragen bij het Europees Sociaal 
Fonds (ESF). Soms is het zinvol voor nazorg ook een beroep te 
doen op de consulent arbeid van MEE, de onafhankelijke orga-
nisatie met deskundigen die iedereen met een beperking advi-
seert, ondersteunt en de weg wijst.

Verder is het verstandig om de leerling en de ouders te informe-
ren waar zij zo nodig terecht kunnen voor ondersteuning na de 
periode van nazorg14. De consulent arbeid van MEE is daarvoor 
doorgaans de meest geschikte functionaris. Deze kan dan zelf 
enige ondersteuning bieden en zonodig doorverwijzen naar 
andere organisaties.

Jobcoaching

Is intensieve nazorg nodig voor een werkende (ex)leerling, dan 
kan hiervoor een jobcoach van een jobcoachorganisatie worden 

14 ) Om (zo goed mogelijk) te voorkomen dat de informatie over ondersteuning na de 
periode van nazorg verloren gaat, is het raadzaam deze op papier te zetten.
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ingeschakeld. Maar het is ook mogelijk voor deze extra nazorg 
de stagebegeleider in te zetten via een jobcoachorganisatie (als 
deze organisatie bereid is de school daarvoor te betalen). Het 
UWV vergoedt voor jobcoaching in het eerste halfjaar maxi-
maal vijftien procent van de door de ex-leerling gewerkte uren. 
Daarna is de vergoeding lager (afhankelijk van de ervaringen 
die in het eerste half jaar zijn opgedaan).
 
 
Stap 4

Arbeidsintegratie met behulp van een re-integratiebedrijf 

Niet iedere schoolverlater zal met de beperkte begeleidings-
mogelijkheden van de School voor Praktijkonderwijs aan werk 
geholpen kunnen worden. Ondanks alle inspanningen van  
zijn stagebegeleider, lukt 
het soms niet de overstap 
van school naar werk te 
maken. Er zijn dan ex-
tra activiteiten nodig om 
deze leerling alsnog aan 
werk te helpen. Als in het 
laatste half jaar op school 
blijkt dat hij zonder werk 
van school dreigt te gaan, 
kan al een begin worden 
gemaakt met deze additi-
onele activiteiten. 
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Inschakeling re-integratiebedrijf

Bij dreigende werkloosheid doet de school – namens de leerling 
– een beroep op het UWV of de gemeente om een re-integratie-
bedrijf in te schakelen. Zo’n bedrijf gaat vervolgens aan de slag 
om de leerling in kwestie alsnog aan werk te helpen.

Arbeidsintegratieplan van leerling en school

De school kan ook – eveneens namens de leerling – het verzoek 
doen aan het UWV of de gemeente om een eigen arbeidsin-
tegratieplan uit te laten voeren. Dan kiezen school en leerling 
zelf het re-integratiebedrijf uit. Het UWV of de gemeente sluit 
vervolgens met dat re-integratiebedrijf een Individuele Re-in-
tegratieovereenkomst (IRO). Wanneer het re-integratiebedrijf 
bereid is daarvoor te betalen, is het mogelijk als school zelf ex-
tra activiteiten uit te voeren om de leerling alsnog aan werk te 
helpen15.  

UWV of gemeente verantwoordelijk?

De organisatie die de uitkering verstrekt – het UWV of de ge-
meente – is verantwoordelijk voor de financiering van de uit-
voering van een arbeidsintegratieplan. 

15 ) PrO-Werk is onder andere opgericht om deze extra begeleiding vanuit school  
mogelijk te maken
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Het UWV is verantwoordelijk voor
• jongeren met structurele functionele beperkingen tot 18 

jaar en
• degenen met WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering en 
• werkenden met (structurele) functionele beperkingen die 

met ontslag worden bedreigd.

De gemeente is verantwoordelijke voor
• degenen met een uitkering in het kader van de Wet Werk 

en Bijstand (WWB) of de 
• Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en
• arbeidsgehandicapten zonder werk die geen uitkering heb-

ben en ouder zijn dan 18 jaar, de zogenaamde NUG-ers.
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Praktijkvoorbeelden

1 Dienstverband veel goedkoper dan stage!

Shira, een 18-jarige leerlinge in het Praktijkonderwijs met een 
Wajong-uitkering, volgt de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) 
Horeca Assistent niveau 116. In het tweede jaar wil zij graag de 
overstap maken naar de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). 
Maar dan moet zij eerst aan werk zien te komen bij een erkend 
leerbedrijf. Op de lijst van erkende leerbedrijven ziet zij een zor-
ginstelling met een eigen keuken staan, die aan de leervoor-
waarden voldoet. De instelling wil wel met haar praten over een 
stage, maar niet over werk. Daar is namelijk geen budget voor.

Shira’s stagebegeleider rekent deze werkgever vervolgens voor 
wat de exacte loonkosten zijn, rekening houdend met loon-
dispensatie op basis van 70% loonwaarde. En wat blijkt? Een 
dienstverband, waarbij zij 4 dagen per week werkt en 1 dag 
de BBL-opleiding volgt, is veel goedkoper dan een stagevergoe-
ding. 

Loonkostenberekening

Per maand bedragen de loonkosten voor het minimumloon17: 
€ 599,25 x 1,08 (vakantiegeld) x 1,2 (werkgeverslasten) x 80% 

16 ) Voor een opleiding als deze heeft de School voor Praktijkonderwijs waar Shira 
vandaan komt, een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een ROC. Zie ook 
het praktijkvoorbeeld Door samenwerking optimaal gebruik van regelingen.
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(deeltijdfactor) = € 621,30. Met een loonwaarde van 70% is 
dat € 621,30 x 70/100 = € 434,91. De werkgever krijgt de vol-
ledige premiekorting van het UWV; te weten € 3.402,- x 1/12 =  
€ 283,50. Dat betekent dat de werkgever per maand € 151,41 
aan Shira kwijt is. De stagevergoeding komt beduidend hoger 
uit: € 200,- per maand. 

In dit rekensommetje is nog niet eens rekening gehouden met 
de afdrachtvermindering loonheffing in verband met scholing. 
Die bedraagt € 2.500,- x 80% x 1/12 = € 166,67 per maand. 

Dat wil zeggen dat de werkgever eigenlijk € 15,26 per maand 
op Shira overhoudt. Wanneer dat tot hem doordringt, gaat hij 
overstag. Prompt is zij aangenomen!

N.B.
Wanneer er geen sprake is van loondispensatie (omdat Shira 
een redelijke arbeidsprestatie levert) is het dienstverband toch 
nog goedkoper dan de stagevergoeding.

Totale loonkosten bij 4 dagen per week   € 621,30
Premiekorting (n.b. niet lager vanwege deeltijd)    € 283,50

Blijft over     € 337,80
Afdrachtvermindering scholing (80%)    € 166,67

Werkgever betaalt per maand   € 171,13 

17 ) Minimum(jeugd)loon per 01-07-2007.
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2 De combinatie werken en leren is juist bij een  
arbeidshandicap financieel voordelig 

Rohald is een VSO/ZMOK-leerling18 van zestien met een proble-
matische thuissituatie. Mede daardoor is hij op school altijd veel 
gepest. Rohald wil graag de opleiding dierverzorging aan het 
AOC te volgen. De school ondersteunt zijn plan. Het gaat om 
een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Dat betekent dat hij 
werk nodig heeft bij een erkend leerbedrijf. 

Rohald’s stagebegeleidster informeert bij het UWV of hij een 
indicatie kan krijgen voor premiekorting en de no-riskpolis. Zij 
helpt hem ook een sollicitatiebrief op te stellen, die hij onder 
meer naar een dierenspeciaalzaak stuurt. Dat bedrijf wil wel 
met hem praten.

Loonkostenberekening

De stagebegeleidster informeert de bedrijfsleider over Ronald’s 
problemen en beperkingen en over de subsidiemogelijkheden 
die er voor hem zijn. 

Zij berekent vervolgens de loonkosten, uitgaande van vier da-
gen werk per week: € 454,35 (min. loon19) x 1,08 (vt) x 1,2 (werk-
geverslasten) x 80% (deeltijdfactor) = € 471,07. Daar gaat nog 
een premiekorting van het UWV af: € 3.402,- x 1/12  € 283,50.

18 ) VSO/ZMOK: Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen.
19 ) Minimum(jeugd)loon per 01-07-2007.



41

Dat betekent dat de loonkosten per maand uitkomen op  
€ 187,57. Vervolgens wordt ook nog de afdrachtvermindering 
loonbelasting meegerekend: € 2.500 x 80% x 1/12 = € 166,67 
per maand. 

Dat betekent dat de reële loonkosten voor de werkgever slechts 
€ 20,90 per maand bedragen. Voor dat luttele gedrag kan Ro-
hald blijven leren en werken, precies zoals hij dat zelf het liefste 
wil. Zijn stagebegeleidster heeft optimaal gebruik gemaakt van 
de subsidiemogelijkheden. 
 
3 Met de kennis en contacten van school  

toch aan het werk

De zeventienjarige Michel is op de School voor Praktijkonder-
wijs geen sterke leerling. Tijdens zijn stages functioneert hij wel 
redelijk. Wanneer hij aan het eind van zijn schoolperiode de 
overstap wil maken naar een ROC met een Beroeps Begeleiden-
de Leerweg (BBL) Mobiliteitsbranche, kan hij niet meteen aan 
werk komen. 

De School voor Praktijkonderwijs ziet echter nog wel mogelijk-
heden om hem na de vakantie toch aan werk te helpen. Namens 
Michel vraagt de school daarom aan het UWV een Individuele 
Re-integratieovereenkomst (IRO) af te sluiten met PrO-Werk. 
Dankzij deze IRO kan Michels voormalige stagebegeleidster 
hem alsnog aan werk helpen. PrO-Werk betaalt de school daar-
voor.
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Michel start in augustus met een stage bij een autobedrijf, waar 
hij op termijn wellicht in dienst zou kunnen treden. In oktober 
kan hij er inderdaad terecht voor drie dagen per week. Daar-
naast kan hij zijn BBL-opleiding volgen.

Loonkostenberekening

De loonkosten voor Michel zijn: € 520,20 (min. loon) x 1,08 (vt) 
x 1,2 (werkgeverslasten) x 60% (deeltijdfactor) = € 404,51. Daar 
gaat een premiekorting van het UWV vanaf: € 3.402,- x 1/12 = 
€ 283,50. Dat betekent dat de kosten per maand € 121,01 be-
dragen. Bovendien wordt nog de afdrachtvermindering loon-
belasting meegerekend: €2.500 x 60% x 1/12 = € 125,-. Daarmee 
overstijgen de subsidies de loonkosten. 

De werkgever houdt er per maand € 3,99 aan over! Geen won-
der dat Michel direct is aangenomen. 
 
4 Door regionale samenwerking optimaal gebruik maken 

van regelingen

Veel leerlingen die van Scholen voor Praktijkonderwijs doorstro-
men naar een ROC, verlaten deze opleiding weer voortijdig. 

In een bepaalde regio heeft de School voor Praktijkonderwijs 
daarom de mogelijkheden onderzocht om deze overgang te 
verbeteren. De school ontdekte dat er bij de overstap veel te 
regelen valt door samen te werken met het ROC en andere in-
stanties. 
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De School voor Praktijkonderwijs heeft vervolgens, samen met 
de andere scholen voor Praktijkonderwijs in de regio, een sa-
menwerkingsovereenkomst afgesloten met het ROC. Daardoor 
is het mogelijk dat leerlingen in het praktijkonderwijs tegelijker-
tijd onderwijs volgen op het ROC. Bovendien kunnen deze leer-
lingen ook al werk verrichten in zogenoemde duale trajecten.

De week van deze leerlingen ziet er als volgt uit:
• drie dagen werk op basis van een regulier dienstverband bij 

een werkgever (zo mogelijk een erkend leerbedrijf)
• één dag onderwijs op het ROC (BBL-opleiding op assistent-

niveau)
• één dag onderwijs op de School voor Praktijkonderwijs

Voor de leerlingen die op hun werk begeleiding en ondersteu-
ning nodig hebben die de nazorg van de school (maximaal een 
half uur per week) overstijgt, wordt jobcoaching aangevraagd. 
Met de jobcoachorganisatie is afgesproken de stagebegeleiders 
van de School voor Praktijkonderwijs in te zetten en te betalen 
als jobcoaches.

Op deze wijze maken de werkgevers waar deze leerlingen te-
recht komen, gebruik van zeer goedkope arbeidskrachten. Bij 
erkende leerbedrijven zijn deze in veel gevallen vrijwel gratis. 
Bovendien komen er door de samenwerking aanzienlijk meer 
middelen beschikbaar voor onderwijs. De leerling van de School 
voor Praktijkonderwijs heeft niet alleen werk. Hij heeft tevens 
de mogelijkheid, door inschrijving op de MBO-instelling als ex-
traneus, een MBO-diploma niveau 1 te halen. 
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Lijst met afkortingen

ANW Algemene Nabestaanden Wet
AOC Agrarisch Opleidingscentrum
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBL Beroeps begeleidende Leerweg
BOL Beroeps Opleidende Leerweg
CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
ESF Europees Sociaal Fonds
EVC Erkenning Verworven Competenties
IHP Individueel Handelingsplan
IOP Individueel Ontwikkelingsplan
IRO Individuele Re-integratie Overeenkomst
ITP Individueel Transitieplan
IVA Instituut voor sociaal-wetenschappelijk beleidson-

derzoek en advies in Tilburg
MEE Onafhankelijke organisatie met deskundigen die 

iedereen met een beperking adviseert, onder-
steunt en de weg wijst.

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs
REC Regionaal Expertisecentrum. Hierin werken scho-

len voor speciaal onderwijs met elkaar samen 
ROC Regionaal Opleidingscentrum
SW-bedrijf Bedrijf van de Sociale Werkvoorziening
UWV Uitvoeringsinstituut voor Werknemersverzekerin-

gen
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs
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VO Voortgezet Onderwijs
VSO Voortgezet Speciaal Onderwijs
Wajong Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jongge-

handicapten
WIA Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
WSW Wet Sociale Werkvoorziening
WW Werkloosheids Wet
WWB Wet Werk en Bijstand
ZW Ziektewet
 
Lijst belangrijkste internetadressen

Internetadres Informatie over

praktijkonderwijs.nl Planmatig, vraaggericht, 
 en competentiegericht onderwijs
uwv.nl Indicatie premiekorting en no-risk-  
 polis, vinden van werk m.b.v. 
 re-integratiemiddelen, proefplaat  
 sing/proeftijd, jobcoaching, 
 loondispensatie, doorbetaling loon   
 bij ziekte, vergoeding werk    
 en vervoersvoorzieningen
belastingdienst.nl Premiekorting en afdrachtvermin-  
 dering onderwijs
werk.nl (site van het CWI) Indicatie premiekorting en no-risk-po-
 lis voor leerlingen die onder gemeen-
 telijke re-integratie verantwoordelijk-
 heid vallen, vacatures en solliciteren
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mboraad.nl ROC’s, AOC’s en samenwerking met   
 deze instellingen
liesa.n Arbeidstoeleiding en o.a. een 
 kennisbank
kenniscentrumevc.nl Erkenning verworven competenties
werknemerinopleiding.nl ESF subsidie en o.a. netwerken
szw.nl Actuele minimum(jeugd)lonen, 
 arbeidstijden, WWB etc.
minocw.nl Onderwijsregelgeving etc.
cfi.nl Onderwijsregelgeving o.a. samen-  
 werking VO-MBO
ingrado.nl Leerplicht en voortijdig school-
 verlaten (RMC’s)
stagemarkt.nl Aanbod van stageplaatsen
kenwerk.nl Erkende leerbedrijven
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