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Geachte leden van de Participatieraad,
Hartelijk dank voor uw ongevraagd advies schoolverlaters scholen van
praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) dat wij 14 april
2016 van u ontvingen. Wij zijn blij dat u met ons meedenkt om het beleid voor deze
kwetsbare doelgroep jongeren zo goed mogelijk vorm te geven.
Wij bieden u onze excuses aan voor het late beantwoorden van uw advies.
Voordat wij ingaan op uw adviezen, zetten wij uiteen wat wij tot op heden voor
deze doelgroep doen als gemeente. Ons doel hierbij is hen zoveel mogelijk uit te
laten stromen richting betaald werk en arbeidsmatige dagbesteding en als dat (nog)
niet lukt hen een andere vorm van participeren aan te bieden.
Pilot schoolverlaters
Toen de Participatiewet 1 januari 2015 ingevoerd werd, realiseerden wij ons dat
gemeenten verantwoordelijk werden voor een aantal kwetsbare groepen en één van
deze groepen zijn de schoolverlaters van PRO en VSO.
Wij ontvingen toen ook verontruste signalen van scholen en van ouders en wij
deelden met hen de zorg dat de door u genoemde groep schoolverlaters mogelijk
tussen wal en schip zou raken.
Om dit te voorkomen, zijn Haarlem en Zandvoort de pilot schoolverlaters gestart en
deze wordt uitgevoerd door re-integratie partner Agros. Ook de overige gemeenten
van Zuid-Kennemerland hebben zich bij deze pilot aangesloten.
In het contract dat hiervoor is afgesloten, is opgenomen dat 35 schoolverlaters voor
Haarlem en 5 voor Zandvoort worden bemiddeld richting arbeid, arbeidsmatige
dagbesteding en/of een andere vorm van participatie. Het gaat hierbij om 16 en 17
jarige leerlingen die het Speciaal- en Praktijkonderwijs gevolgd hebben met de
indicatie arbeid. Agros verricht de volgende activiteiten:
• Intakegesprekken op school met leerlingen en hun ouders
• Bemiddelen, begeleiden en aanbieden van betaald werk voor leerlingen
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• Bemiddelen en aanbieden van dagbesteding als mogelijke opstap naar
betaald werk.
Óp dit moment (d.d. 15 juli 2016) is de stand van zaken voor deze leerlingen als
volgt:
• 59 intakegesprekken hebben plaatsgevonden, waarvan 48 kandidaten voor
een traject zijn aangemeld. 11 kandidaten zijn niet in traject genomen. Van
deze 48 kandidaten zijn:
• 17 kandidaten uitgestroomd naar betaald werk.
• Zeven kandidaten bezig met een proefplaatsing.
• Vijf kandidaten in bemiddeling.
• Vier kandidaten zijn verhuisd.
• 15 trajecten zijn afgesloten. De redenen hiervan zijn divers: uitstroom
Wajong uitkering, doorstroom richting arbeidsmatige dagbesteding en start
met een vervolgopleiding aan het NOVA college.
Het streven is om deze doelgroep een sluitende aanpak te bieden met het beleid dat
wij ingezet hebben. Jongeren die geen uitkering op de grond van de Participatiewet
aanvragen, de zogenaamde nuggers zijn en blijven echter niet altijd bij ons in beeld.
Om dit zoveel mogelijk te voorkomen worden op dit moment samen met Agros
presentaties gegeven op scholen over de mogelijkheden qua re-integratie en inzet
van re-integratie instrumenten.
Bypass bij aanvraag uitkering
Wanneer burgers van Zuid-Kennemerland een uitkering willen aanvragen, melden
zij zich digitaal op werk.nl. om vervolgens via het Poortmodel de route te
doorlopen. Vanuit de scholen en vanuit het UWV hoorden wij dat deze route lastig
is voor de groep schoolverlaters. Om deze reden is er voor hen een zogenaamde
“bypass” in het leven geroepen. Dat betekent dat indien zij zich op werk.nl melden
en aangeven dat zij jonger dan 27 jaar zijn, dan krijgen zij binnen vijf werkdagen
een gesprek met een klantmanager van het Jongerenteam.
Als de jongeren nog leerbaar zijn, krijgen zij in de zoekperiode van de uitkering een
gesprek met een medewerker van het Leerplein.
Netwerkbijeenkomsten
Regelmatig organiseren wij netwerkbijeenkomsten waarin vertegenwoordigers van
PRO- en VSO scholen, MEE en re-integratie partners vertegenwoordigd zijn. Het
afgelopen jaar heeft de gemeente presentaties gegeven over de aanpak bestrijding
Voortijdig Schoolverlaters (VSV), de Participatiewet, arbeidsmatige dagbesteding
en het Leerplein en hoe de jongere in aanmerking kan komen voor een uitkering
dan wel re-integratie of participatievoorziening.
Tot zover de beschrijving van de activiteiten die wij tot op heden gedaan voor deze
doelgroepen.
Puntsgewijs gaan wij nu in op uw adviezen en hieronder is uw advies steeds cursief
weergegeven waarna de reactie van het college volgt. Voor een compleet beeld van
de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.
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/. Breng in kaart wat de situatie is van schoolverlaters die thuis zitten.
Reactie:
We hebben een overzicht van alle leerlingen die thuiszitten op het Voortgezet
Onderwijs, inclusief PRO/VSO. Thuiszitten betekent dat deze leerlingen wel
ingeschreven staan, maar zij volgen geen onderwijs. In totaal zijn er op dit moment
23 Haarlemse leerlingen die (on)geoorloofd thuiszitten, waarvan 6 jongeren op
PRO/VSO scholen. In een aantal gevallen komt dit doordat er niet altijd een direct
passend scholingsaanbod is of een aanbod dat ook door de ouders wordt
geaccepteerd, of het gaat om leerlingen die langdurig ziek zijn. Deze leerlingen zijn
allen bij ons in beeld.
Daarnaast is er een aantal jongeren afkomstig van onder andere PRO en VSO
scholen, die niet meer ingeschreven staan op een school of een vervolgopleiding op
het MBO (Entree of niveau 2) doen en alsnog uitvallen, de zgn. voortijdig
schoolverlaters (vsv-ers).
Het Regionaal bureau Leerplein (Leerplicht/VSV) bekijkt wat de mogelijkheden
voor deze jongeren zijn en leidt hen toe naar het aanbod, als zij nog leerbaar zijn of
een beroepskwalificatie kunnen behalen.
Hierbij worden de jobcoaches van MBO/Leerplein ingezet als deze jongeren
kunnen worden toegeleid naar arbeid.
Vanuit de RMC regio is men in het kader van de aanpak bestrijding voortijdig
schoolverlaters nu bezig de hiaten vanuit de schoolsituatie te inventariseren en naar
een zoveel mogelijk sluitende aanpak voor jongeren in kwetsbare posities te werken
op alle domeinen.
Daarnaast hebben de scholen zelf ook een nazorgplicht voor leerlingen. Deze
uitvoering gebeurt in samenwerking met het Regionaal Bureau Leerplein.
Alle thuiszittende jongeren en vsv-ers zijn dus in beeld, indien zij gemeld zijn door
de scholen. Daarover zijn sluitende regionale afspraken gemaakt.
Informatie: www.leerplein-mzk.nl

2. Maak de regels voor het verkrijgen van een indicatie duidelijk en simpel. Zorg
dat de informatie makkelijk en snel te vinden is op de website van de gemeente.
Reactie:
De regels voor het verkrijgen kunnen inderdaad ingewikkeld zijn. Via de website
van de gemeente wordt de informatie over toegang tot de Wmo al beknopt
aangegeven.
Leeftijd
Wanneer leerlingen cq ouders een hulpvraag hebben, hangt het van de leeftijd van
de leerling af, waar zij zich moeten melden. Is een leerling nog geen 18 jaar, dan
valt hij of zij onder Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Boven de 18 jaar hangt
het van de hulpvraag af en of er via de Wmo of Participatiewet een oplossing wordt
geboden.
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Simpel en kort
Als gemeente hebben we ons ten doel gesteld om mensen uit deze doelgroep zoveel
als mogelijk uit te laten stromen richting betaald werk en arbeidsmatige
dagbesteding en als dat (nog) niet lukt hen een andere vorm van participeren aan te
bieden. We hebben in ons beleid hiermee rekening mee gehouden en onze
uitvoering aangepast, mede op basis van de ervaringen die we afgelopen maanden
hebben opgedaan.
Inwoners met een beperking kunnen zich met hun hulpvraag persoonlijk,
telefonisch, schriftelijk of per mail melden bij de gemeente. Na onderzoek wordt al
dan niet een beschikking afgegeven voor de Wmo. Wanneer er sprake is van
beperkingen waardoor een inwoner wordt belemmerd in diens zelfredzaamheid
en/of participatie, en er is geen andere voorziening mogelijk, dan is de gemeente
verplicht dit te compenseren. Bijvoorbeeld: mensen met een verstandelijke
handicap die niet in staat zijn tot regulier werk, komen in aanmerking voor een
beschikking dagbesteding.
Informatie makkelijk en snel te vinden
De informatie staat beknopt en helder op www.haarlem.nl/begeleiding. en ook op
www.lokethaarlem.nl kan diverse informatie worden gevonden.

3. Ontwerp een uniform aanvraagformulier dat ouders, professionals, en de
scholen kunnen gebruiken.
Reactie:
Op de website kan door via de knop ‘Wmo melding doorgeven’ een digitaal
aanvraagformulier ingestuurd worden en dit formulier kan door alle partijen worden
gebruikt. Na ontvangst, vindt altijd een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek
plaats Overigens hanteert de gemeente Haarlem het principe van ‘no wrong door’.
Een melding kan naast via het Wmo-loket ook via het sociaal wijkteam en de
gecontracteerde zorgaanbieders. En een melding kan ook heel kort zijn, bij wijze
van spreken ‘ik wil dagbesteding’. Vanwege de onderzoekplicht, zal de gemeente
vervolgens altijd de hulpvraag nader verkennen met de burger.
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4. Geef scholen duidelijkheid over de aanvraagprocedure voor een
indicatie dagbesteding.
Reactie:
Begin dit jaar hebben wij tijdens een netwerkbijeenkomst op de van
Voorthuysenschool een presentatie over dagbesteding ook de aanvraagprocedure
besproken. Bij deze presentatie waren de scholen van praktijkonderwijs (PRO) en
voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aanwezig. Deze presentatie zullen wij naar de
betrokken scholen sturen met daarbij een overzicht van de aanvraagprocedure zoals
hierboven.

5. Heroverweeg (de hoogte van) de eigen bijdrage voor deze doelgroep
Reactie:
Momenteel vindt in het kader van transformatie dagbesteding een heroverweging
plaats van de eigen bijdrage voor diverse vormen van dagbesteding. De uitkomst
hiervan is nog niet bekend.
Voor wat betreft de hoogte van de eigen bijdrage zoals deze nu geregeld is: de
hoogte is inkomensafhankelijk. Meer informatie staat ook op
www.haarlem.nl/begeleiding onder ‘eigen bijdrage’. Hier is ook een rekentool te
vinden om te berekenen wat de eigen bijdrage zou zijn. Dit valt in praktijk
regelmatig lager uit dan verwacht.
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NB: voor mensen met een minimuminkomen en zonder vermogen is de eigen
bijdrage maximaal €21,- per maand.
Wij vertrouwen erop uw vragen en adviezen voldoende te hebben beantwoord en
danken u nogmaals voor uw advies schoolverlaters ZMLK- en praktijkscholen.
We hopen dat we in deze brief hebben laten blijken dat wij in het beleid rekening
hebben gehouden met deze kwetsbare groep en de uitvoering hebben aangepast
waar dat voor deze groep nodig bleek te zijn.

Hoogachtend,

