
 

Programma Netwerkbijeenkomst ‘Van School naar Werk’ op 31 maart 2022 
 

Tijdstip  Inhoud 

14:50 – 15:05  Inloop 

15:05 – 15:25 Plenair In gesprek met mbo’ers: hoe is voor hen de 
overstap van school naar werk geweest?  

15:25 – 15:40  Plenair De transitie van school naar werk: een 
routekaart  

15:40 – 16:45 In 
subgroepen 

Themasessies  - met elkaar in gesprek over de 
diverse aspecten van de overstap van school 
naar werk (meer informatie onderstaand)  

16:45 – 17:00 Plenair  Afsluiting  

 
 
Themasessies 
Onderstaand vind je de beschrijvingen van de verschillende themasessies.  
De themasessies zijn geclusterd naar categorie en ook is beschreven voor wie iedere themasessie 
met name interessant is (maar iedereen is bij elke sessies welkom).  
 

Categorie Themasessie Met name interessant voor: 

Aanpak binnen het 
mbo 

Hoe zorg je voor één doorlopende 
LOB-lijn vanaf de start van de 
opleiding tot aan het doorstromen naar 
werk? Een voorbeeld van een 
werkende aanpak op school.  

Projectleiders, 
studieloopbaanbegeleiders en 
beleidsmakers van scholen 

Hoe richt je nazorg concreet in?  
REA College heeft 4 MBO scholen 
begeleidt bij de Transitieroute (extra 
begeleiding en nazorg) en deelt hun 
nazorgaanpak waarin de verschillende 
taken en verantwoordelijkheden op 
basis van een stroomschema 
beschreven zijn. Zowel de positieve als 
minder goede ervaringen worden 
besproken. 
 

Projectleiders en 
studieloopbaanbegeleiders en 
beleidsmakers van scholen 

De rol van de stage 
bij het vinden van 
de eerste baan 

‘Stagediscriminatie: een ode aan 
verbinding’ 
Een voorbeeld van een werkende 
aanpak op school. Aangevuld met 
beleid en ondersteuning vanuit de 
MBO Raad. 
  

Beleidsmakers, projectleiders en 
BPV-coördinatoren van scholen 

Voorbereiden van naadloze 
aansluiting BPV naar werk. 
Hoe kun je vanuit de BPV een 
naadloze overgang maken van 
opleiding naar werk en wat heb je 
hiervoor nodig?  In mei komt het 
handboek BPV voor studenten met 
extra ondersteuningsbehoefte uit 
waarin allerlei praktische tips over de 
begeleiding studenten tijdens de BPV 
die iets extra’s nodig hebben. 
 

Studieloopbaanbegeleiders, 
projectleiders, bpv-coördinatoren, 
bpv-begeleiders, begeleiders 
passend onderwijs 



Categorie Themasessie Met name interessant voor: 

Begeleiding van 
jongeren in de 
overgang van 
school naar werk 

Jobcoach in de school 
Ervaringen  uit de praktijk van een 
jobcoach over de inbedding en 
aanpak. 
 

Professionals die direct jongeren 
begeleiden (bv. 
studieloopbaanbegeleiders, 
jobcoaches) 

Praktische 
handvatten voor de 
begeleiding naar 
werk 

Matchingstafel 
Een aanpak in de Achterhoek waarbij 
er door Samenwerking tussen 
Gemeenten, WSP en de MBO 
instelling studenten gematcht worden 
op vacatures. 
 

Projectleiders van scholen en 
gemeenten 

Een oriëntatietraject om 
werkervaring op te doen. 
In Zoetermeer wordt 
een  Oriëntatietraject opgezet. Dit in 
samenwerking met de uitzendbureaus 
waarbij studenten werkervaring 
opdoen bij diverse werkgevers. 
 

Projectleiders van scholen en 
gemeenten 

Inzet van praktijkleren bij de eerste 
baan.  Werkenden zonder diploma 
kunnen in overleg met hun bedrijf hun 
werkervaring omzetten in een wettelijk 
erkend mbo-certificaat. Hoe slaag je 
erin jongeren hiervoor te interesseren?  
  

Projectleiders van scholen en 
gemeenten 

Samenwerking in 
de regio 

Samenwerking scholen, RMC en 
gemeenten in de regio 
Wat is een goede manier voor scholen, 
RMC en gemeenten om met elkaar 
samen te werken? Hoe is het beleid 
rondom de overgang naar werk 
rondom studenten met een 
ondersteuningsbehoefte ingericht in de 
regio?   
 

Beleidsmakers, projectleiders van 
scholen en gemeenten 

Eén gezamenlijke financiële aanpak 
van gemeenten en scholen. 
Hoe kan een regio tot één 
gezamenlijke aanpak komen die door 
zowel scholen als gemeenten wordt 
gefinancierd? 
 

Beleidsmakers, projectleiders en 
financials van scholen en 
gemeenten 

Hoe meet je de effecten van de 
regionale aanpak?  
Maatschappelijke kosten/baten van 
school naar werk. 
 

Beleidsmakers, projectleiders en 
financials van scholen en 
gemeenten 

 


