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22 november 2022



Doel informatieavond



 Wat weten jullie al ? Quiz 

 In 3 groepen uit elkaar in carrousel vorm 3x 30 min

- Arbeidsmatige dagbesteding

- Werk (onder begeleiding of beschut)

- Leren (met werk of stage)

* 21.00 uur start: 18 jaar? en wat nu? voorlichting

Inhoud informatieavond



 Pak jullie telefoon erbij en ga naar 

 Kahoot.it en vul de Pin in. 

Quiz



MAATWERK / Nazorg/ Route 
Arbeid+/ Switchen



Folder als naslagwerk

Powerpoints komen op website

Graag strookje eind van de avond bij

met feedback

Inleveren. 

Veel plezier! 

Carrousel



Werken & Ontwikkelen

• Ook met uitstroom ‘Werk’ ben je aan het 
leren/doorontwikkelen.

• Welke vormen van werk? 
• Mate van begeleiding?
• Ontwikkelen



 Beschut werk is voor leerlingen die alleen in een 
‘beschutte’ omgeving onder aangepaste 
omstandigheden kunnen werken. Bijvoorbeeld met 
extra begeleiding of een aanpassing van de werkplek. 
Een beschutte werkplek is een baan, met salaris.

Gemeente verantwoordelijk: nu voornamelijk bij SW 
bedrijven zoals WNK, Prowerk, Werksaam

Beschut werk



De kans op een baan wordt vergroot!

Vangnet voor de leerling

Leerling merkt er in salaris niets van.

Doelgroepenregister
(indicatie banenafspraak)



Praktijkverklaring / 3e leerweg MBO

 De leerling krijgt een praktijkopleiding op maat, 
waarbij in de praktijk van het bedrijf delen 
(werkprocessen) uit mbo-opleidingen worden 
geleerd op basis van de mogelijkheden van de 
kandidaat en het bedrijf. De praktijkverklaring 
vermeldt welke werkprocessen in het bedrijf zijn 
geleerd en maakt deel uit van de mbo-verklaring. Als 
aanvullende lessen of examens zijn behaald, krijgen 
die ook een plek in de mbo-verklaring.

Praktijkleren met MBO Praktijkcertificaten 
(ook bij beschut)



 Leerling heeft of kan een baan krijgen. 

 Leerling wil graag!! Is gemotiveerd 

 Bedrijf wil meewerken aan de praktijkleren 
certificaten. 

 Bedrijf is een erkend leerbedrijf 

 Leerling en bedrijf willen alle werkprocessen met 
elkaar doornemen. 

Wat heb je daar voor nodig?



 Niet elke uitstroom staat vast. 

 Wat is passend bij de leerling op dit moment?

Simpel Switchen



 Arbeidsmarkt liggen kansen maar ook beperkingen

 Wat zijn je competenties v.s. diploma?

 Basis werknemersvaardigheden zijn cruciaal

 Welke richting ben je naar op zoek? Wat is er
mogelijk?

 Samenwerken Leerling / ouders/ bedrijf/ School 

Wat is nu belangrijk?



Vragen?


