
Kennisplein van Opleiding naar 
Werk
• 5-10% van alle mbo jongeren heeft moeite met de overgang 

van opleiding naar werk 

• Urgentie is bekend, en veel ondersteuning is beschikbaar

• Voor duurzaam resultaat is integraal denken en domein 
overstijgend handelen gewenst

• Daarom initiatief om verzamelde kennis en ervaring in de 
aanpak van opleiding naar werk bijeen te brengen op één 
plek:

• Input van onder meer: REA College, Ingrado, ECIO, KBA, Graafschap 
college, FNO, etc. 

• www.vanopleidingnaarwerk.nl

http://www.vanopleidingnaarwerk.nl/


Kwaliteitscriteria in 8 dimensies

1. Jongeren centraal 

Focus op loopbaanontwikkeling tijdens kritische 
overgangsmomenten:

2. Op school
3. Tijdens stage
4. Bij de overgang
5. Naar duurzaam werk

6. Effectieve inzet van mensen en middelen
7. Bestuurlijke borging
8. Regionale samenwerking



Jongeren centraal

• Inclusief onderwijs geldt voor iedereen 

• Behoefte aan ondersteuning komt voor op alle 
niveaus en alle sectoren

• Focus daarom op kwaliteiten in plaats van op 
beperkingen

• Praat met jongeren, niet over jongeren

• Betrek jongeren bij beleid en uitvoering



Doorlopende 
loopbaanondersteuning

• Noodzaak tot doorlopende begeleiding en 
ondersteuning 

• Focus op arbeidsmarktkansen en niet alleen op 
een diploma

• Per fase in de overgang van opleiding naar werk:
• Op school

• Rondom de stage

• Rondom de afronding en overgang

• Op weg naar duurzaam werk



Borging in scholen, bij 
gemeenten en bedrijven

• Borging in beleid
• Van projectgelden naar structurele aanpak

• Mensen en middelen
• Integrale mindset op loopbaanbeleid

• Verbreding aanpak

• Meer jongeren in beeld

• Regionale samenwerking
• Verdere ontschotting en gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Nazorg mbo

• Preventie vanuit gemeentelijk perspectief

• Inclusief ondernemerschap bij bedrijven



Kennisplein van Opleiding naar 
Werk

• Uitgangspunten en kwaliteitscriteria voor een integrale, 

domein overstijgende aanpak 

• Voorbeelden

• Verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden

• Scan van opleiding naar werk
• Zelf aan de slag met je ambitie

• Wat gaat al goed?

• Wat kan nog beter?



Scan van Opleiding naar Werk



Aanbevelingen 

• Stel jongeren en hun talenten centraal

• Maak gebruik van beschikbare steun en voorbeelden

• Deel je successen en verhalen

• Werk aan een structurele domein overstijgende aanpak
• In je gemeente (preventie) en je school (nazorg)

• In je regio (verbreding naar een aanpak voor álle jongeren)

• Landelijk (politiek en ministeries)


