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INTRODUCTIE

Het  thema  “de  overgang  van  school  naar  arbeid”  is
geselecteerd  door  de  landen  betrokken  bij  het  European
Agency op grond van het belang van dit thema en de gedeelde
interesse in de problemen met training,  kwalificatie en arbeid
ervaren door jonge mensen met beperkingen.

Een van de belangrijkste  kenmerken van dit  document wordt
gevormd  door  de  directe  betrokkenheid  van  deskundigen
werkend in de praktijk. Meer dan 60 deskundigen uit 16 landen
hebben hun ervaringen uitgewisseld en daarmee bijgedragen
aan  een  kritische  reflectie  op  de  dagelijkse  praktijk.  De
bedoeling daarvan was tot een betere omschrijving te komen
van de bestaande problemen – het  wat en  waarom van het
overgangsproces – en tot het identificeren van de wijze waarop
de  praktijk  verbeterd  kan  worden  –  hoe  moet  de  overgang
verlopen?

In het najaar van 1999 heeft het European Agency in de vorm
van een review, de bestaande gegevens en informatie op zowel
Europees als Internationaal niveau met betrekking tot opleiding
en  arbeidsmarkt  voor  jonge  mensen  met  een  beperking
geanalyseerd.  Het  review leverde ook  de structuur  voor  een
analyse van de nationale informatie aangedragen door experts
op het terrein van de overgang van onderwijs naar arbeid. De
nationale informatie gaat  in op thema’s als:  bestaand beleid,
implementatie  van  overgangsprocessen,  problemen  en
resultaten.  De  experts  is  gevraagd  informatie  op  te  leveren
over: 

• Mogelijkheden voor  onderwijs  voor  jonge mensen met
beperkingen na de leerplichtige leeftijd; 

• Het bestaan van programma’s voor de overgang naar de
arbeidsmarkt; 

• De werkgelegenheid voor mensen met beperkingen; 
• Het  bestaan  van  wetgeving  en  beleidsmaatregelen

gericht op de overgang naar de arbeidsmarkt of op het
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verbeteren van de werkgelegenheid; 
• Zowel moeilijke als positieve elementen in het land.

Om de nationale informatie te completeren, zijn per land enkele
projecten of praktijkvoorbeelden geselecteerd. De projecten zijn
heel verschillend: van initiatieven in het voortgezet onderwijs tot
projecten  in  centra  voor  beroepsopleiding  of  vergelijkbare
onderwijsinstellingen waar studenten met beperkingen begeleid
worden.  Het  onderzoek  was  niet  gericht  op  een  bepaalde
doelgroep. Het doel was een brede beschrijving te krijgen van
de situatie in de verschillende landen, waarbij de prioriteiten in
activiteiten  en  doelgroep  in  de  betreffende  landen
gerespecteerd werd. Er werd verder ook geen selectie gemaakt
in de aard van de voorziening – regulier of speciaal. Voor elk
project  werd  een  korte  beschrijving  gemaakt  waarin  de
volgende thema’s aan de orde kwamen: 

(a) Doelen, inhoud, en werkwijze (processen); 
(b) Resultaten (opbrengsten). 

Gebruikmakend  van  alle  beschikbare  informatie  namen  de
experts  deel  aan  verschillende  studiebezoeken  en
werkbijeenkomsten  in  verschillende  landen.  Het  doel  was
overeenkomsten  en  verschillen  in  de  praktijk  vast  te  stellen.
Verder  werd  met  name in  de werkbijeenkomsten  een eerste
analyse  gemaakt  van  kernpunten  in  de  overgang  naar  de
arbeidsmarkt, die verder versterkt of aangepast zouden moeten
worden.  De  resultaten  van  de  studiebezoeken  en
werkbijeenkomsten zijn te vinden op de online database over
de  overgang  naar  arbeid  (aangeduid  met  “Transition”):
www.european-agency.org

Het  hoofddoel  van dit  document  is  het  presenteren  van een
overzicht van de kennelijk effectieve strategieën en processen,
het  leveren  van  een  algemene  analyse  van  relevante
karakteristieken  en  veel  aangehaalde  hindernissen  en,
tenslotte, het identificeren van de kernpunten in de overgang
naar de arbeidsmarkt. Het laatste hoofdstuk bevat een aantal
aanbevelingen voor  beleidsmakers en experts werkend in de
praktijk,  gericht op het verder verbeteren van het proces van
overgang van school naar arbeid.
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Dit overzicht presenteert een samenvatting van de belangrijkste
punten  besproken  door  de  deelnemende  experts  in  de
afgelopen twee jaren en is bedoeld aandachtspunten te leveren
voor verdere gedachtevorming en ontwikkeling op zowel politiek
als professioneel niveau.

Het is niet mogelijk in dit document een volledig beeld van alle
informatie  verzameld  in  dit  project  te  geven.  Degenen  die
geïnteresseerd  zijn  in  specifieke  informatie  over  bepaalde
landen  en/of  bepaalde  thema’s  verwijzen  we  graag  naar  de
online  database  over  “Transition”  op  de  website  van  het
European Agency: www.european-agency.org
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1 OVERGANG ONDERWIJS - ARBEID

De  overgang  van  onderwijs  naar  arbeid,  in  het  algemeen
aangeduid met ‘transition’, wordt in verschillende internationale
documenten enigszins verschillend gedefinieerd. Alle definities
bevatten echter drie hoofdpunten: 

1) Processen – van voorbereidende taken tot de tijd nodig
voor de overgang; 

2) Overgang –  naar  een  volgend  onderwijsniveau  of
levenssituatie; 

3) Verandering – zowel in persoonlijk als in professioneel
opzicht. 

Het  Salamanca  Framework  for  Action  (UNESCO  1994)  stelt
dat: 

jonge  mensen  met  beperkingen  gesteund  moeten
worden  bij  de  overgang  naar  de  arbeidsmarkt.  Het
onderwijs moet er op gericht zijn ze economisch actief te
maken,  ze  de  vaardigheden  te  leren  die  ze  in  het
dagelijks leven nodig hebben en ze vaardigheidstraining
aan  te  bieden  die  aansluit  bij  de  sociale  en
communicatieve  behoeften  en  verwachtingen  van
volwassenen (pagina 34).

De  overgang  onderwijs  –  arbeidsmarkt  is  in  andere
documenten – bijvoorbeeld Pellisé et al. (1996) – omschreven
als: 

een  voortgaand  proces  van  adaptatie,  waarin  veel
verschillende variabelen of factoren betrokken zijn. Het is
een proces dat in ieders’ leven voortdurend speelt, maar
dat een aantal kritische momenten kent, zoals de entree
in  het  onderwijs,  het  voltooien  van  het  verplichte
onderwijs of het verlaten van het onderwijs (pagina 4).

Het International Labour Office definieert het als: 
een proces van sociale oriëntatie met verandering van
status  en  rol  (bijvoorbeeld  van  student  naar  stagiaire,
van  stagiaire  naar  werknemer  en  van  afhankelijkheid
naar onafhankelijkheid), dat van centraal belang is voor
de integratie in de samenleving… De overgang naar de
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arbeidsmarkt vraagt een verandering in relaties, routines
en zelfbeeld.  Om de overgang van school naar arbeid
gemakkelijker  te  maken,  moeten  jonge  mensen  met
beperkingen doelen stellen en bepalen welke rol zij in de
samenleving willen hebben (pagina’s 5 en 6).

De OECD (2000) stelt, dat de overgang naar een arbeidsleven
maar  één  van  de  vele  overgangen  is,  die  op  weg  naar
volwassenheid gemaakt moeten worden. In het perspectief van
levenslang leren, wordt de overgang van voortgezet of hoger
onderwijs naar werk gezien als eenvoudigweg één van de vele
overgangen waar jonge mensen in hun leven mee te maken
krijgen.

Het Labour Force Survey (EC, 2000) stelt, dat de overgang van
school  naar  werk  niet  als  een  lineair  proces  gezien  mag
worden: het verlaten van het onderwijs wordt niet noodzakelijk
gevolgd  door  arbeid.  Het  is  veel  meer  een  gradueel  proces
waarin  jonge  mensen  afwisselende  perioden  met  studie  en
werk hebben.

De  verschillende  definities  zijn  gebruikt  om  een  kader  te
ontwikkelen  voor  het  werk  van  het  European  Agency  met
betrekking tot de overgang school – arbeid. Gebleken is dat de
overgang naar arbeid deel is van een lang en complex proces,
dat  alle  fasen in het  leven beslaat,  en dat  zo goed mogelijk
gestuurd moet worden. Het uiteindelijk doel van een succesvol
overgangsproces is een goede baan en een goed leven voor de
betrokken studenten. De aard en de organisatie van scholen of
andere onderwijsinstellingen zou niet remmend mogen werken
op de uitkomsten van het overgangsproces. De overgang van
school naar werk veronderstelt de voortdurende participatie van
de studenten,  betrokkenheid  van de families,  coördinatie  van
alle  deelnemende  onderwijsinstellingen  en  nauwe
samenwerking met werkgevers (European Agency, 2001).
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2 RESULTATEN VAN EERDER WERK

De eerste analyse van bestaande informatie op Europees en
internationaal niveau – gebaseerd op documenten gepubliceerd
tussen  1992  en  1999  in  tenminste  vier  landen  –  levert  een
aantal algemene vragen op:

- Hoe  kunnen  mensen  met  beperkingen  voorbereid
worden op volwassenheid en op volledige participatie in
de samenleving? (Pericas et al. 1999)

- Hoe kan verzekerd worden dat mensen met beperkingen
toegang hebben tot relevant onderwijs, dat ze helpt bij
het optimaliseren van de kansen om een onafhankelijk
bestaan op te bouwen? (Lauth et al. 1996)

- Hoe kan het aantal jonge mensen met beperkingen, die
het  onderwijs  verlaten  zonder  een  minimaal
kwalificatieniveau,  gereduceerd  worden?  (Joint
Employment Report, 1998).

Zorgvuldige  bestudering  van  de  documenten  over  zowel  de
sectoren onderwijs als arbeidsmarkt, laat zien dat de problemen
in  beide  sectoren  vergelijkbaar  zijn.  Ze  worden  weliswaar
beschreven  vanuit  verschillend  perspectief,  maar  kunnen
gezien  worden  als  twee  zijden  van  dezelfde  munt.  Dat
onderstreept nog eens de nauwe relatie tussen onderwijs  en
arbeidsmarkt op dit thema. Problemen hebben een intern effect
in de ene en een extern effect in de andere sector. 

De onderstaande tabel vat de in de verschillende documenten
genoemde  problemen  per  sector  samen  en  geeft  een  korte
ondersteunende referentie.  De verschillen  in  het  gebruik  van
bepaalde  begrippen  door  de  verschillende  auteurs  worden
vermeld. 

Onderwijs en Training Arbeid
• Hoog  percentage

uitvallers: 

Een  groot  aantal  studenten
begint  aan  voortgezet

• Hoog  percentage
werkeloosheid:

Mensen  met  beperkingen  zijn
benadeeld  als  het  gaat  om
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onderwijs maar maakt het niet
af.  Ondanks  het  gebrek  aan
precieze gegevens kan gesteld
worden,  dat  een  groot  aantal
studenten  met  beperkingen
vast  loopt  in  het  onderwijs
(OECD, 1997).

arbeidsdeelname.  De
werkeloosheid  onder  mensen
met  beperkingen  is  twee  tot
drie  keer  hoger  dan  onder
mensen  zonder  beperkingen:
(ILO, 1998).

• Toegang tot laag niveau
van  onderwijs  en
training: 

Europese gegevens laten zien
dat  mensen  met  beperkingen
een  achterstand  op  de
arbeidsmarkt  hebben,  niet
omdat  ze  op  grond  van  hun
beperking  minder  kunnen,
maar omdat ze alleen op laag
niveau  onderwijs  en  training
kunnen krijgen (ILO, 1998).

• Toegang  tot  laag
geschoold werk: 

Mensen  met  beperkingen
ervaren in het algemeen meer
problemen  bij  het  verwerven
van  een  baan  en  hebben
grotere  kans  langdurig
werkloos  te  blijven  (Lauth,
1996).

Beleid gericht op de specifieke
behoeften  van  mensen  met
beperkingen  lijkt  geïsoleerd
van andere beleidsterreinen, in
het bijzonder die gericht op het
voorkomen  van  langdurige
werkeloosheid  en  op  de
implementatie  van
voorwaarden  voor  deelname
aan arbeid (EC, 1998).

• Geen  of  beperkte
kwalificaties: 

Voor mensen met beperkingen
worden  een  laag
onderwijsniveau  en  gebrek
aan kwalificaties genoemd als
reden voor het geringe succes
op  de  arbeidsmarkt.  Uit

• Problemen  bij
veranderende
werkomstandigheden: 

De  werkomstandigheden
veranderen  langzaam.  Groei
van  werkgelegenheid  vereist
een  offensieve  strategie
gericht  op  een  groeiende
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recente  data  blijkt  dat  veel
mensen  met  beperkingen
onvoldoende  gekwalificeerd
zijn voor een baan (ILO, 1998).

behoefte,  eerder  dan  een
defensieve  strategie.  Dat
vereist  investeringen  in
productie  capaciteit,  human
resources,  kennis  en
vaardigheden (EC, 1996).

• Onderschatting  van
mogelijkheden:

Leerkrachten,  ouders  en  het
publiek  onderschatten  vaak
het vermogen van mensen met
beperkingen  om betaald  werk
te doen (UNESCO, 1994).

• Negatieve  houding  van
werkgevers: 

Werkgevers  laten  zich  nog
steeds  leiden  door  bestaande
stereotypen.  Vaak  hebben  ze
geen  goed  zicht  op  de
kwalificaties  en mogelijkheden
van mensen met  beperkingen
(ILO, 1998). 

• Beroepsopleiding is niet
steeds  gericht  op  de
praktijk van het werk: 

De  beroepsopleiding  moet
beter  inspelen  op  de  vraag
naar  vaardigheden  van
werkgevers. (EC, 1992).

• Beperkt of geen contact
met onderwijs:

Samenwerking  tussen
onderwijs  en  arbeid  wordt  in
veel  publicaties  als  zeer
beperkt of afwezig beschreven.

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de aard
van de problemen aangestipt in de verschillende documenten.

2.1 Belangrijkste problemen

De belangrijkste onderwerpen en problemen aangeduid in het
literatuuronderzoek  met  betrekking  tot  het  onderwerp
‘transition’,  kunnen  themagewijs  gegroepeerd  worden  in  de
volgende acht terreinen:

1. Gegevens

Er  zijn  niet  veel  gegevens  over  de  populatie  studenten  met
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beperkingen  beschikbaar  en  dat  maakt  vergelijkingen  tussen
landen moeilijk. Ondanks (of wellicht ook dankzij) de verschillen
in taalgebruik, bijvoorbeeld in de omschrijving van categorieën
studenten,  kan  de  populatie  studenten  met  beperkingen
geschat worden op 3 tot 20% van de mensen jonger dan 20
jaar (European Agency, 1998; Eurybase, 1999).

2. Afronden van opleiding 

In 1995 was het percentage jonge mensen (20 tot 29 jaar oud)
zonder  een  voortgezet  onderwijs  diploma  ongeveer  30%
(Eurostat).  Dit  percentage is  voor  de groep met beperkingen
hoger.  Het  is  moeilijk  vast  te  stellen  hoeveel  leerlingen  het
onderwijs direct na afloop van de leerplichtige periode verlaten,
maar zeker is dat velen nooit verder dan dat niveau komen. De
gegevens – ook al zijn ze niet erg nauwkeurig – laten zien dat
een  groot  aantal  studenten  met  beperkingen  wel  begint  aan
voortgezet onderwijs, maar het nooit afmaakt (OECD, 1997). In
een  aantal  landen  is  bijna  80%  van  de  volwassenen  met
beperkingen niet verder gekomen dan het basisonderwijsniveau
en kan als functioneel ongeletterd beschouwd worden (Lauth,
1996).

3. Toegang tot onderwijs en training

In  theorie  worden  studenten  met  beperkingen  dezelfde
onderwijskeuzen aangeboden als alle andere studenten, maar
in  de  praktijk  wordt  ze  vooral  programma’s  gericht  op  laag
betaald werk of op zinvolle dagbesteding aangeboden (OECD,
1997). Ze zijn niet altijd erg geïnteresseerd in de voorgelegde
keuzes en het onderwijs is ook niet altijd aangepast aan hun
interesses en behoeften. Daarmee komen ze in een ongunstige
positie op de arbeidsmarkt (ILO, 1998). Een aantal problemen
in de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt zou opgelost
kunnen worden door het onderwijs meer relevant te maken en
aan te passen aan de studenten (European Agency, 1999).

4. Beroepsvoorbereiding
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Beroepsvoorbereiding is niet altijd voldoende toegespitst op de
arbeidspraktijk; het wordt gesegregeerd van het arbeidsterrein
gegeven en is in het algemeen niet georiënteerd op complex
beroepen.  Mensen  met  beperkingen  verkrijgen  de
noodzakelijke  kwalificaties  voor  werk niet;  trainingsinitiatieven
moeten meer gericht worden op de actuele behoeften van de
arbeidsmarkt (ILO, 1998). 

5. Werkeloosheidscijfers

De werkeloosheid van mensen met beperkingen is twee tot drie
maal hoger dan bij de mensen zonder beperkingen (ILO, 1998).
In  de  nationale  landengegevens  worden alleen  de gegevens
van  geregistreerde  werkelozen  opgenomen,  maar  een  hoog
percentage van de mensen met  beperkingen wordt  helemaal
niet geregistreerd – ze hebben niet eens de kans een eerste
baan  te  verwerven  (Lauth,  1996).  Werkeloosheidsuitkeringen
voor  mensen  met  beperkingen  zijn  de  op  twee  na  hoogste
uitgaven in de sociale verzekeringen, na ouderdomspensioenen
en  gezondheidszorg  (EC  Employment,  1997).  Groei  van
werkgelegenheid vereist een offensieve strategie – een actief
beleid -  gericht  op het  bevorderen van de vraag, eerder dan
een  defensieve  strategie  –  of  passief  beleid.  Dat  vereist
investeringen in productie capaciteit, human resources, kennis
en vaardigheden. Zo gezien, zouden mensen met beperkingen
een  proactieve  rol  in  de  planning  van  hun  eigen  toekomst
moeten nemen (EC, 1998).

6. Verwachtingen en houdingen

Alle documenten onderstrepen dit punt. Leerkrachten, ouders,
werkgevers en het publiek onderschatten vaak het vermogen
van  mensen  met  beperkingen  om  betaald  werk  te  doen.
Samenwerking is erg belangrijk om een realistisch beeld van de
vaardigheden van een student te verkrijgen in alle sectoren van
het  onderwijs  en  in  de  overgang  naar  betaalde  arbeid
(European Agency, 1999). 

7. Toegankelijkheid van de werkplek

Er zijn nog altijd problemen gerelateerd aan de toegankelijkheid
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van de werkplek  en  de beschikbaarheid  van persoonlijke  en
technische  ondersteuning.  Informatie  en  ondersteuning  door
werkgevers is een hoofdpunt in veel publicaties.

8. Implementatie van bestaande wetgeving

In  een  aantal  landen  ontbreekt  een  wettelijk  kader  voor
maatregelen  ten  behoeve  van  de  overgang  naar  de
arbeidsmarkt.  Omgekeerd kunnen wettelijke  maatregelen ook
leiden tot  inflexibiliteit.  Het  voorschrijven van een percentage
werknemers met beperkingen in dienst van een organisatie of
bedrijf is niet altijd eenvoudig te controleren of af te dwingen.
De  meeste  landen  werken  met  een  combinatie  van
maatregelen,  die  tot  op  zekere  hoogte  als  effectief  worden
ervaren. Er bestaan geen voorbeelden van quota systemen, die
hun  doelen  geheel  bereiken.  De  supporters  van  dit  systeem
wijzen  er  echter  op,  dat  de  middelen  gegenereerd  door
contributies  of  boetes,  benut  kunnen  worden  voor  de
ontwikkeling van de werkgelegenheid. 

Anti-discriminatie  wetgeving  geeft  eveneens  de  nodige
problemen.  De  indruk  bestaat  dat  dit  type  regelgeving  meer
bedoeld is het standpunt  van de overheid duidelijk  te maken
voor  mensen  met  beperkingen  en  werkgevers,  dan  dat  het
effectieve hulpmiddelen zijn voor individueel gebruik (ECOTEC,
2000).

Alle hier aangehaalde documenten en informatie leverden een
solide basis op voor de discussies van de experts tijdens de
studiebezoeken  en  werkbijeenkomsten.  In  de  volgende
paragrafen wordt een overzicht van deze discussies gegeven.
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3 EUROPEAN AGENCY WERK

De  analyses  in  het  project  van  het  European  Agency  met
betrekking tot de overgang naar arbeid zijn bewust beperkt tot
het onderwijs met het idee, dat zo een meer gedetailleerd en
preciezer  beeld  verkregen  kan  worden.  De  problemen
gesignaleerd  door  werkgevers  en  de  rol  van  het  onderwijs
daarin  en  de  effecten  van  onderwijsmaatregelen  op  de
mogelijkheden  betaald  werk  te  vinden  door  studenten  met
beperkingen zijn belangrijk, maar opgemerkt moet worden dat
het  hier  niet  gaat  om  een  diepteanalyse  van
werkgelegenheidsbeleid  en  –maatregelen.  De  hier
gepresenteerde analyses van de overgang naar arbeid in de
verschillende  landen  hebben  vooral  betrekking  op  aspecten
gerelateerd aan het onderwijs.

Kernthema’s uit het eerste review werden gebruikt als startpunt
voor het verzamelen en updaten van nationale gegevens over
‘transition’. Het bestand is nu beschikbaar in de database van
het  European  Agency.  De  deelnemers  betrokken  bij  de
discussies over de overgang van onderwijs naar arbeid, wijzen
er op dat de stand van zaken aangaande de acht thema’s nog
steeds  zorgelijk  is.  Maar  tegelijkertijd  geven  de
vertegenwoordigers  van  de  16  landen  aan  dat  een  aantal
ontwikkelingen in gang gezet zijn, die de mogelijkheden voor
kwalificatie en de werkgelegenheidssituatie voor studenten met
beperkingen  verbeteren.  Deze  ontwikkelingen  doen  zich  met
name  voor  in  lokale  projecten  gericht  op  het  oplossen  van
bestaande problemen. 

Binnen het onderzoek van het European Agency zijn een aantal
uitwisselingen  van  experts  van  verschillende  landen
georganiseerd,  waarin  gesproken  werd  over  de  dagelijkse
praktijk. Als gevolg van deze uitwisselingen zijn zes terreinen
voor  nadere  analyse  geselecteerd.  Hieronder  worden  deze
verder uitgewerkt. 

• Betrokkenheid  van studenten in  het  ‘transition’  proces  :
hoe zou dit zo kunnen worden opgezet dat de student
centraal staat? Dit omvat onderwerpen als: 

a) Begeleiding en testen, 
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b) Ontwikkeling van handelingsplannen, 
c) Betrokkenheid van de familie. 

• Overgangsmodellen  :  typen  modellen  gebruikt  in
verschillende  landen  voor  de  implementatie  van  de
overgang van school naar werk. De kernthema’s zijn: 

a) Strategieën ontwikkeld en geïmplementeerd voor
de training van studenten in echte werk situaties, 

b) Strategieën  voor  het  leggen  van  contacten  met
werkgevers en bedrijven, 

c) Speciale  aandacht  voor  het  “duale  systeem”:
theoretisch  onderwijs  gecombineerd  met
praktische training op het werk.

• Accreditatie  :  typen  van  kwalificaties  en  diploma’s
toegekend aan studenten. Het gaat dan om: 

a) Inhoud  en  waarde  van  de  kwalificaties  en
diploma’s;  de  aard  van  het  antwoord  op
academische en beroepsvereisten, 

b) De rol van intermediare kwalificaties, 
c) Erkenning  van  diploma’s  (dit  betreft  vooral

studenten met  matige tot  ernstige verstandelijke
beperkingen).

• Ondersteuning  :  typen  ondersteuningsmaatregelen
aangeboden in de overgang van school naar werk. De
discussie gaat dan over: 

a) Doel en rol van de maatregelen, 
b) Identificatie van eventuele overlap en

verdubbeling van maatregelen.

• Netwerken  :  het soort diensten dat in aanvulling op het
onderwijs  beschikbaar  is;  de  relaties  tussen  deze
diensten en de effectiviteit van de samenwerking.

• Beleid  en  praktische  maatregelen  :  het  voorkomen van
“faciliterende”  maatregelen  in  de  landen  en  de  mate
waarin  deze  algemeen  geïmplementeerd  zijn.
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Belangrijke onderwerpen: 
a) Effect van maatregelen als quota systemen op de

werkgelegenheid van mensen met beperkingen, 
b) De redenen voor een eventueel beperkt effect van

deze maatregelen in landen, 
c) De  mate  waarin  sociale  maatregelen  kunnen

bijdragen aan het versterken van discriminatie.

Deze  onderwerpen  fungeerden  als  basis  voor  de  discussies
waarin vervolgens algemene aspecten en kernthema’s werden
aangewezen.  In  het  volgende  hoofdstuk  wordt  hierover
gerapporteerd  en  worden  praktijkvoorbeelden  uit  de
verschillende landen gegeven.
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4 RELEVANTE ASPECTEN EN FACTOREN

Dit  hoofdstuk  beschrijft  de  belangrijkste  aspecten  van  de
overgang van school naar werk, zoals die voortkomen uit het
werk van de verschillende experts betrokken bij het project. De
discussies werden gebaseerd op de zes terreinen beschreven
in het vorige hoofdstuk: 1) betrokkenheid van studenten in het
‘transition’  proces;  2)  overgangsmodellen;  3)  accreditatie;  4)
ondersteuning;  5)  netwerken;  6)  beleid  en  praktische
maatregelen.

De resultaten laten zien dat de overgang naar betaalde arbeid
een complex proces is en dat speciale aandacht gegeven moet
worden aan een aantal onderdelen van dit proces:

a) De implementatie van beleid en praktische maatregelen;
b) De  deelname  van  studenten  en  respect  voor  hun

persoonlijke keuzes;
c) De ontwikkeling van een geschikt handelingsplan;
d) De  directe  betrokkenheid  en  samenwerking  van  alle

betrokken actoren: familie, professionals en diensten;
e) De  behoefte  aan  een  nauwe  werkrelatie  tussen

onderwijs en werkgevers.

In de volgende paragrafen wordt elk aspect gepresenteerd met
een korte definitie en een beschrijving van de problemen en de
factoren die bijdragen aan een succesvol overgangsproces. De
beschrijving  van  de  factoren  wordt  geïllustreerd  met
voorbeelden uit de praktijkbeschrijvingen en de discussies van
de experts. De voorbeelden (cursief gezet) worden hier alleen
genoemd: voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we de
lezer graag naar Online Transition Database van het European
Agency (www.european-agency.org), de delen met: de praktijk,
publicaties en landen overzichten. 

4.1 De  implementatie  van  beleid  en  praktische
maatregelen
Om de implementatie van een succesvol overgangsproces te
realiseren,  is  wetgeving,  resulterend  in  beleid  en  praktische

20



maatregelen, nodig en moet het recht van jonge mensen om als
volwaardig lid van de samenleving te functioneren beschermd
worden.  De  verschillende  overheden  geven  daartoe
verschillende  mogelijkheden,  maar  de  implementatie  van  de
regels is vaak moeilijk. 

Hindernissen:
• Gebrek aan coördinatie  :  verschillende sectoren kunnen

maatregelen  implementeren  die  op  individueel  niveau
positief werken, maar in conflict zijn met bestaand beleid
of met maatregelen van andere sectoren. 

• Passief  beleid:   bepaalde  sociale  maatregelen  (zoals
sociale  zekerheid)  kunnen  initiatieven  gericht  op
autonomie en werkgelegenheid frustreren. Het is nodig
dat alles op alles gezet wordt om een baan te vinden,
voordat  als  gemakkelijke  oplossing  een  beroep  op
sociale zekerheid gedaan wordt.

Bevorderende factoren: 
• Implementatie  van  flexibel  beleid  gebaseerd  op  

wetgeving:  in  een  aantal  landen  is  het  beleid  tamelijk
flexibel  en  geeft  het  verschillende  mogelijkheden  het
overgangsproces  in  te  richten.  Wetgeving moet  echter
ingevoerd worden met  concrete acties en maatregelen
(zie de planning van transition in de praktijk in het United
Kingdom, UK1 East of England Region).

• Flexibele  maatregelen  :  er  bestaat  behoefte  aan  het
flexibel  kunnen  inzetten  van  maatregelen  zodanig  dat
een  optimaal  effect  behaald  kan  worden  in  elk
individueel geval. Het moet niet nodig zijn te tornen aan
gelijke rechten en mogelijkheden, noch in het voordeel,
noch in  het  nadeel  van mensen met  beperkingen  (zie
Publicatie  sectie,  Active  Employment  Policies  and
Labour Integration of Disabled People: Estimation of the
Net Benefit).

• Nationale regelingen  : er bestaat behoefte aan verplichte
gestelde  regels  omtrent  de  voorbereiding  van
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overgangsplannen voor alle jonge mensen. Dat is beter
dan  te  vertrouwen  op  individuele  scholen  en  lokale
initiatieven (zie Landen overzicht, Frankrijk).

• Lokale projecten  : het ondersteunen van lokale projecten
lijkt  betere  resultaten  op  te  leveren  dan  nationale
initiatieven gestuurd vanuit  het  nationale  beleid;  lokale
projecten  worden  minder  ingeperkt  door  het  beleid  en
staan  dichter  bij  de  realiteit  (voorbeelden  kunnen
gevonden worden in elk van de items opgenomen in de
sectie ‘praktijk’).

• Informatie  voor  werkgevers  :  werkgevers  moeten
geïnformeerd worden over de bestaande wetgeving en
het  beleid  –  en  de  mogelijke  voordelen  voor  hen  –
teneinde hun betrokkenheid verder uit te breiden en te
verbeteren (zie landen overzicht Zweden).

• Vrijwilligers  organisaties  :  vrijwilligers  organisaties  die
werken  voor  en  met  mensen  met  beperkingen  spelen
een belangrijke rol bij het promoten van hun belangen bij
beleidsmakers.  Er  moet  gewaakt  worden  voor  de
mogelijkheid  dat  bepaalde  groepen  jonge  mensen
buitengesloten  worden  omdat  niemand  voor  hun
belangen opkomt (zie Sectie Praktijk, Italië, IT2, La Lega
Del Filo D’Oro).

4.2 Deelname van studenten. Respect voor persoonlijke
keuzes
Participatie houdt onder meer in dat de student, de familie en
de  professionals  samen  werken  om  een  individueel
handelingsplan  op  te  stellen.  Dit  onderdeel  van  het  proces
omvat het onderhandelen over de inhoud van een plan, waarin
de persoonlijke keuzes van de student gerespecteerd worden
en  waarin  mogelijkheden  gecreëerd  eerder  dan  afgesloten
worden.  De  student  en  de  familie  moeten  ervaren  dat  ze
integraal  deel  uit  maken  van  planning  van  het
overgangsproces.
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Hindernissen:
• Over-bescherming   is één van de belangrijkste negatieve

elementen.  Het  raakt  alle  mensen  met  beperkingen,
maar  in  het  bijzonder  de  groep  met  verstandelijke
beperkingen. Vooral de professionals in de praktijk en de
families van studenten neigen naar over-bescherming. Al
gevolg  van  over-bescherming  worden  de  persoonlijke
keuzes van studenten ingeperkt.

Bevorderende factoren:
• Doelen en wensen van studenten  : het startpunt voor de

planning van de overgang naar werk zou moeten liggen
in  de  wensen  en  behoeften  van  studenten  zelf.  Die
moeten  aan  de  basis  liggen  van  de  planning  van  de
overgang. Daar hoort ook bij het opnieuw doordenken en
bespreken van onrealistische doelen (zie het onderdeel
‘Praktijk’, Noorwegen, NO2, Erik).

• Betrokkenheid van studenten en ouders  : vergaderingen
met  docenten  en  andere  professionals  moeten  zo
opgezet worden, dat de bijdrage van studenten en hun
ouders gehoord en gerespecteerd wordt. Jonge mensen
en hun families kunnen verder ondersteund worden door
zogenaamde  support  groepen  bij  het  ontwikkelen  van
toekomstplannen.  Deze  groepen  bestaan  uit  directe
familieleden,  vrienden  en  docenten  en  worden  geleid
door een ervaren coach. De groep kan regelmatig bij de
student  thuis  bij  elkaar  komen.  Wanneer  een  plan  is
ontwikkeld,  kunnen  de  student  en  de  ouders  het
presenteren  op  school.  Soms  helpen  deze  support
groepen jonge mensen bij het vinden van een baan (zie
sectie ‘praktijk’, Oostenrijk, AT8, Spagat).

• Duidelijke  onderwijs  strategieën:   moeten  ontwikkeld
worden door de school om de deelname van studenten
te  verzekeren.  Het  handelingsplan  moet  worden
ontwikkeld en uitgevoerd. De evaluatie moet zo worden
ingericht  dat  studenten  een  actieve  rol  krijgen  en
gestimuleerd worden zelf  beslissingen over de verdere

23



ontwikkeling te nemen. (voorbeelden kunnen gevonden
worden  in  elk  van  de  items  opgenomen  in  de  sectie
‘praktijk’).

• Competentieprofiel  : De kennis en vaardigheden van de
studenten  moet  goed  gedocumenteerd  worden.
Studenten  kunnen  daar  zelf  een  actieve  bijdrage  aan
leveren.  Het  helpt  studenten  inzicht  te  krijgen  in  hun
mogelijkheden, wanneer ze verschillende kansen krijgen
praktische  ervaring  op  te  doen  op  verschillende
werkterreinen.  Objectieve  diagnostische  instrumenten
kunnen eveneens relevante informatie aandragen (zie de
sectie ‘Praktijk’, Spanje, ES1, Perez Urruti).

• Open opties en duidelijke informatie  : studenten hebben
te  maken  met  meer  onderwerpen  dan  alleen  die
gerelateerd aan school en onderwijs: wonen, besteding
van vrije tijd, sociale relaties, werk, financiële situatie en
latere aanvullende opleidingen. Informatie daarover moet
op  een  duidelijke  en  gecoördineerde  manier  aan  de
studenten  en  hun  families  worden  aangeboden  om
keuzes metbetrekking tot de toekomst te kunnen nemen.
(zie de sectie ‘Praktijk’, Denemarken, DK1, Via).

4.3 Ontwikkeling van een adequaat handelingsplan
Het  is  belangrijk  een  handelingsplan  te  ontwikkelen  in
samenwerking  met  de  student  en  de  ouders.  Het  moet  niet
alleen ingaan op de beoogde ontwikkeling en vorderingen van
de  student,  maar  ook  op  de  aanpassingen  van  het
onderwijsaanbod. Landen benadrukken het verschil tussen een
individueel  handelingsplan,  wat  breder  en  meer  onderwijs
georiënteerd  is  en  een  overgangsplan –  meer  gericht  op  de
overgang  naar  werk  en  volwassenheid.  Beide  plannen  zijn
uiteraard nauw aan elkaar gerelateerd. 

Hindernissen:
• Inhoud  : Individuele handelingsplannen zijn vooral gericht

op het  verwerven van academische vaardigheden.  Als

24



ze  al  genoemd  worden,  spelen  de  persoonlijke  en
sociale ontwikkeling een bescheiden rol.

• Accreditatie  :  in  een  aantal  gevallen  worden  officiële
diploma’s  niet  uitgereikt  aan  studenten  en  dit  beperkt
hen in  hun mogelijkheden.  Het  is  duidelijk  dat  er  een
kloof  bestaat  tussen  de  verworven  kwalificaties  en  de
toegekende diploma’s.  Dat  maakt  het  moeilijk  om een
baan te vinden met een salaris vergelijkbaar met dat van
andere  werknemers.  De  kwalificaties  worden  vooral
gebaseerd op een evaluatie  van praktische,  algemene
en  sociale  vaardigheden  en  houdingen,  die  niet  altijd
overeenstemmen met het niveau vereist voor uitreiking
van een diploma. 

Bevorderende factoren:
• Individueel overgangsplan:   dit moet worden opgenomen

in een individueel handelingsplan en gebaseerd worden
op de motivatie en wensen van de betreffende student.
Verder omvat het ook: 

Te verwerven competenties – algemeen, specifiek
of individueel, 
Te behalen kwalificaties, 
Arbeidsmogelijkheden en perspectieven.

Het overgangsplan moet voorzien in de deelname van alle
betrokkenen  en  ingaan  op  de  verantwoordelijkheden  van
alle betrokkenen. Het levert verder: 

Een duidelijke analyse van de mogelijkheden van
de student en een carrière plan, 
Voorbereiding voor praktische werkervaringen en 
Een follow-up op de werkplek. 

Het  overgangsplan  moet  regelmatig  herzien  worden  en
veranderd worden in overeenstemming met de wensen en
behoeften van de student (zie de sectie ‘Praktijk’, Portugal,
PO3, Escola EB23 de Carteado Mena).

25



• Regelmatige  evaluatie:   het  individueel  handelingsplan
moet  regelmatig  geëvalueerd  worden.  Het  bestaat  uit
zelf-evaluatie door de student om deze te betrekken bij
het proces van overgang naar werk en evaluatie door de
betreffende docenten. Alle evaluatiebevindingen moeten
worden vastgelegd (zie de sectie ‘Praktijk, Finland, FI2,
Kurikka). 

• Multidisciplinaire  benadering:   de  ontwikkeling  van  het
individueel handelingsplan is het resultaat van teamwerk
van  alle  betrokken  actoren  (zie  de  sectie  ‘Praktijk,
Duitsland, DE4, AVJ).

• Ontwikkeling  van  een    portfolio  :  het  individueel
overgangsplan moet functioneren als een portfolio of als
een  agenda  gemanaged  door  de  student,  waarin  alle
voorstellen,  veranderingen  en  resultaten  zijn
opgenomen.  Het  moet  een weerspiegeling zijn van de
sterke  en  zwakke  punten  van  de  student.  Het  moet
worden  samengesteld  door  scholen,  families  en
werkgevers en bedrijven (zie de sectie ‘Praktijk,  België
(Frans), BF1, Amay).

• Diploma’s  :  moeten  een  weerspiegeling  zijn  van  de
vorderingen en kwalificaties van de studenten en zouden
algemeen erkend moeten worden. Dat stelt studenten in
staat betaald werk te krijgen en te veranderen van baan.
Niet  voor alle banen is een diploma vereist;  modulaire
trainingssystemen  met  deelcertificaten  erkend  door
werkgevers is ook een goede werkwijze (zie de sectie
‘Praktijk’, Nederland, NL1, NPO).

• Gelijke  kansen:   het  individuele  overgangsplan  zou
moeten bijdragen aan gelijke kansen voor elk individu,
ongeacht  sekse,  culturele  of  geografische  achtergrond
(zie  de  sectie  ‘Praktijk’,  Finland,  FI3,  Helsinki  City
College of Culinary, Fashion and Beauty).
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4.4 Directe  betrokkenheid  en  samenwerking  van  alle
partijen
De  samenwerking  tussen  alle  betrokken  partijen  –  familie,
scholen,  werkgevers,  vakbonden,  ondersteuningsinstellingen,
beroepsonderwijs  –  is  van  groot  belang.  Hun  rol  en
betrokkenheid zal wisselen afhankelijk van de levensfasen van
de studenten.
Hindernissen:

• Gebrek  aan  training  :  verschillende  actoren  zijn  niet
voorbereid  op  samenwerking  en  het  delen  van
verantwoordelijkheden. 

• Gebrek aan duidelijke  regels  :  ondanks de pogingen in
een aantal landen, lijken instellingen te aarzelen bij het
nemen van initiatieven; duidelijk regels ontbreken en dat
leidt er toe dat netwerken inefficiënt opereren. 

• Gebrek aan communicatie:   in een aantal gevallen wordt
de betrokkenheid van ouders als problematisch ervaren
omdat  hun  verwachtingen  kunnen  verschillen  met  die
van  de  student  en  de  school.  Het  is  noodzakelijk
efficiënte  wijzen  van  informatie  uitwisseling  en
communicatie te ontwikkelen.

• Gebrek aan een gemeenschappelijke taal en definities  :
verschillende instellingen gebruiken verschillende termen
en definities om te beschrijven wie in aanmerking komt
voor ondersteuning bij de overgang naar werk. 

Bevorderende factoren:
• Het bestaan van een ondersteuningsnetwerk  : verzekert

de  samenwerking  tussen  alle  betrokken  individuen,
organisaties  en  diensten  –  waar  ook  gevestigd.
Belangrijk  is  dat  één  van  de  instellingen  een
coördinerende rol op zich neemt (zie de sectie ‘Praktijk’,
Oostenrijk, AT1, The Social Network).

• Definitie van taken  : een omschrijving van de taken van
alle betrokken personen en diensten moet besproken en
vastgesteld worden. Er moet overeenstemming zijn over
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elke vorm van gezamenlijk  aangeboden ondersteuning
(zie  de  sectie  ‘Praktijk’,  België  (Vlaams),  BNL1,
Gemeentelijk Buso). 

• Versterken van de loopbaan begeleiding:   de rol  en de
middelen  beschikbaar  voor  de  loopbaan  begeleiding
moet  worden uitgebreid.  De loopbaan begeleiding  zou
vooral  gericht  moeten  zijn  op  de  problemen  van  de
studenten,  meer  dan  op  die  van  de  bedrijven.  Ook
advies  aan  de  familie  over  sociale  voorzieningen  of
andere relevante zaken zou tot  de taak moeten horen
(zie  de  sectie  ‘Praktijk’,  Oostenrijk,  AT2,  Alpha  Nova
Compass).

• Aanvullende  training  :  de  verschillende,  betrokken
partijen  moeten  voorbereid  worden  op  verdere,
toekomstige  samenwerking  en  het  delen  van
verantwoordelijkheden  (voorbeelden  kunnen  gevonden
worden  in  elk  van  de  items  opgenomen  in  de  sectie
‘praktijk’).

• Betrokkenheid  van  werkgevers  en  vakbonden  :
werkgevers  en  vakbonden  moeten  actiever
samenwerken om betere kansen op betaald werk voor
jonge  mensen  met  beperkingen  te  realiseren  (zie  de
sectie ‘Praktijk’, Duitsland, DE2,  Berufsausbildungswerk
Mittelfranken).

4.5 Nauwe  samenwerking  tussen  School  en
Arbeidsmarkt
Studenten  moeten  echte  werkomstandigheden  ervaren.  Het
belangrijkste doel daarvan is zelfvertrouwen en zelfstandigheid
te bevorderen, verwachtingen van de student over het werk te
toetsen  en  de  kans  op  werk  te  vergroten.  De  experts
benadrukten dat praktische training in bedrijven in de vorm van
een stage, de beste mogelijkheid is om studenten in contact te
brengen met ondernemingen en met de open arbeidsmarkt. Het
helpt studenten ook beslissingen te nemen over de bestaande
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mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Scholen  en  de  arbeidsmarkt  moeten  de  samenwerking  met
elkaar intensiveren. Voor het onderwijs geldt, dat het belangrijk
is  de  ontwikkelingen  en  veranderende  condities  op  de
arbeidsmarkt nauwlettend te volgen. 

Hindernissen:
• Gesloten  systemen  :  scholen  en  bedrijven  behoren  tot

verschillende “werelden”, hebben een andere taalgebruik
en  werkwijze  en  hebben  verschillende  doelen.  Beide
moeten elkaar beter leren kennen door informatie uit te
wisselen, elkaar te respecteren en begrip op te brengen
voor de verschillende uitgangspunten bij  het realiseren
van de gemeenschappelijke doelstelling.

• Onderwijs bepaalt de mogelijkheden voor werk  : het lijkt
er  soms  op  dat  het  onderwijs  studenten  vooral
voorbereid in  één opleiding:  die  voor een beschermde
werkplek.  Vooraf  bepaalde opties kunnen hindernissen
in  de  persoonlijke  en  professionele  ontwikkeling  van
studenten  worden.  Zo  gezien  hindert  de
beroepsopleiding  de  toegang  van  studenten  op  de
arbeidsmarkt  omdat  de  programma’s  onvoldoende
adaptief en individueel zijn.

Bevorderende factoren:
• Het bouwen van netwerken  : een effectieve manier om de

verbanden  tussen beide  sectoren  te  verbeteren is  het
opzetten van netwerken. Deze netwerken kunnen zowel
een  professionele,  als  een  meer  sociale  invalshoek
hebben, denk bijvoorbeeld aan ouderorganisaties (zie de
sectie ‘Praktijk’, Frankrijk, FR1, DJINH, Dispositif Jeunes
Insertion Handicap).

• Creatieve  maatregelen  :  gericht  op  het  vinden  van
werkwijzen en strategieën om de negatieve attitudes in
de arbeidsmarkt aan te pakken. Scholen moeten contact
leggen met ondernemingen om ze te laten zien hoe in
het  onderwijs  wordt  omgegaan  met  de  integratie  van
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studenten  met  beperkingen  (zie  de  sectie  ‘Praktijk’,
Portugal, PO1, Projecto PROACT, escola Basica 2/3 de
S. Pedro do Sul).

• Uitbreiding van het duale systeem:   het combineren van
een  meer  theoretische  opleiding  in  het  onderwijs  met
een  meer  praktische  training  in  bedrijven  (duaal
systeem) lijkt efficiënt en moet geïmplementeerd worden
voor  alle  studenten  (voorbeelden  kunnen  gevonden
worden  in  elk  van  de  items  opgenomen  in  de  sectie
‘praktijk’).

• De  introductie  van  flexibele  opleidingsmogelijkheden:  
bijvoorbeeld  het  opzetten  van  een  voorbereidend  jaar
(jaren)  voordat  on-the-job  training  gestart  wordt;  het
aanbieden  van  een  extra  beroepsvoorbereidend  jaar
voordat een baan gezocht wordt; het verlengen van de
beroepsopleiding zo lang als nodig is; aanbieden van de
beroepsopleiding  in  verschillende  modulen;  aanbieden
van  een  arbeidstraining  van  zes  maanden  voor  alle
studenten  als  integraal  onderdeel  van  een  driejarige
beroepsopleiding  (voorbeelden  kunnen  gevonden
worden  in  elk  van  de  items  opgenomen  in  de  sectie
‘praktijk’,  zie  Duitsland,  DE3,  BO10  -
Berufsorientierender  Lehrgang  in  Kooperation  mit
Betrieben der freien Wirtschaft).

• Verbeteren van de communicatie tussen sectoren  : door
mensen van de arbeidsmarkt in de school te halen en te
praten  over  mogelijkheden  voor  betaald  werk  met
studenten  en  docenten  (zie  de  sectie  ‘Praktijk’,
Noorwegen, NO3, Hordalandsmodellen). 

• Banen  databank  :  een  data  bank,  waarin  beschikbare
banen  zijn  opgeslagen  lijkt  het  voor  studenten
gemakkelijker  te maken beslissingen te nemen (zie de
sectie  ‘Praktijk’,  Noorwegen,  Aetat  Service,  NO3
Hordalandsmodellen).
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• Follow up  : het is belangrijk dat scholen de studenten ook
na  de  entree  op  de  arbeidsmarkt,  tenminste  tijdelijk
blijven  volgen  om  vast  te  stellen  hoe  de  studenten
functioneren. De follow-up kan gebruikt worden als een
evaluatie  instrument om de scholen en het  netwerk te
voorzien  van  informatie  over  eventueel  noodzakelijke
aanpassingen  in  het  programma.  Informatie  over  het
functioneren van studenten en de kwaliteit van het werk
kan ook  een reden  voor  de  werkgever  zijn  het  aantal
werkplekken  binnen  de  onderneming  te  houden  of  te
vergroten  (vermenigvuldigingseffect)  (zie  de  sectie
‘Praktijk’, Nederland, NL1, NPO – A Job for Every Pupil).

• Ondersteuning  :  persoonlijke en materiele,  financiële en
technische  middelen  zijn  niet  alleen  nodig  om
werknemers te ondersteunen, maar dat geldt net zo voor
de werkgevers (zie de sectie ‘Praktijk’, Griekenland, EL1,
Margarita).

4.6 De overgang naar werk als deel van een lang proces 
Elk individu heeft te maken met verschillende overgangsfasen
in het leven. De overgang van school naar arbeid is één van die
kritieke  perioden.  De  voorbereiding  van  jonge  mensen  op
volwassenheid en deelname aan arbeid is onderdeel van een
complex  proces,  dat  helder  en  transparant  opgezet  moet
worden  om  studenten  in  staat  te  stellen  de  problemen  en
hindernissen bij de overstap naar betaald werk te overkomen. 

Hindernissen: 
• Rigide  structuren  en/of  procedures  in  het  onderwijs  :

rigide  toetsingsprocedures,  slecht  gecoördineerde
overgangen  tussen  scholen  en  naar  betaald  werk
hinderen een vlot overgangsproces.

• Structurele  hindernissen:   verschillende financierings en
administratieve  procedures  in  het  onderwijs  en
competitie  en  gebrek  aan  samenwerking  tussen
instellingen leveren vaak problemen op.
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• Wettelijke  hindernissen  :  verschillende  wetgeving  in  het
onderwijs  of  zelfs  tegenstrijdige  wetgeving  voor
verschillende  instellingen  hinderen  een  succesvolle
overgang naar de arbeidsmarkt. 

Bevorderende factoren:
• Vroeg  starten:   scholen  moeten  zo  vroeg  mogelijk

beginnen met het voorbereiden van de studenten op de
overgang naar werk en volwassenheid. Starten aan het
einde van de leerplichtige periode is te laat (zie de sectie
‘Praktijk’, Zweden, SE1, The Employability Institute).

• Adequate  begeleiding  :  een  goed
begeleidingsprogramma  moet  voorhanden  zijn  tijdens
het  proces  van  overgang  naar  de  arbeidsmarkt
(voorbeelden  kunnen  gevonden  worden  in  elk  van  de
items opgenomen in de sectie ‘Praktijk’).

• Flexibele  ondersteuning  :  de  ondersteuning  voor  de
student moet voldoende flexibel zijn om in te spelen op
individuele  situaties  en  behoeften  en  zou  ook  na  de
schooltijd  beschikbaar  moeten  zijn  (zie  de  sectie
‘Praktijk’, Engeland, UK2, Oaklands College). 

• “Advocaat”  of  aanspreekpunt  :  één  van  de  betrokken
professionals moet de coördinatie bewaken en optreden
als  aanspreekpunt  en  begeleider  gedurende  de
overgang  van  school  naar  arbeid.  Dat  kan  het  best
gedaan worden door één van de docenten die ook direct
betrokken was bij het ontwikkelen van het overgangsplan
voor de student (zie de sectie ‘Praktijk’, Luxemburg, LU2,
LTC - Lycée Technique du Centre).

• Follow up  :  voor een succesvol overgangsproces is het
belangrijk dat scholen de studenten ook na het vertrek
van  school  en  de  entree  op  de  arbeidsmarkt  blijven
volgen  (zie  de  sectie  ‘Praktijk’,  Nederland,  NL2,  NW-
Veluwe).
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Hoewel de verschillende factoren beschreven in dit verslag als
aparte punten genoemd zijn, is dit in de werkelijkheid natuurlijk
niet het geval. De factoren hangen onderling vaak nauw samen
en is het soms moeilijk ze los van elkaar te zien. 

In het  algemeen kunnen de factoren beschreven worden als
eenvoudig  en complex.  Eenvoudige  factoren  kunnen  goed
gedefinieerd  worden  zonder  dat  er  risico  bestaat  ze  te
verwarren met andere factoren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
factor gelijke kansen als een gewenste situatie bij de overgang
van onderwijs naar arbeid. 

De meeste factoren zijn echter  complex. Daarbinnen zijn weer
twee  typen  te  onderscheiden:  reversibele  –  bijvoorbeeld
wanneer een positieve situatie in een negatieve kan veranderen
en omgekeerd – en  gecombineerde factoren – wanneer twee
factoren  slechts  met  moeite  los  van  elkaar  te  zien  zijn.
“Flexibele ondersteuning” is een voorbeeld van een reversibele
factor, omdat het een positieve situatie beschrijft die echter ook
negatief  kan  uitwerken,  als  flexibiliteit  ontbreekt  of  verkeerd
benut  wordt.  Het  individuele  overgangsplan  is  een  goed
voorbeeld  van een gecombineerde factor,  omdat  het  moeilijk
los  te  zien  is  van  andere  factoren  zoals  bijvoorbeeld
“regelmatige evaluatie”. 
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5 SAMENVATTING VAN RESULTATEN

In  dit  verslag  is  aandacht  geschonken  aan  drie
aandachtspunten:

1) Belangrijke  problemen van  studenten  met
beperkingen, hun families en professionals op het gebied
van de overgang van school naar werk. Deze vraag is
aangepakt  door  het  bestuderen  van  de  bestaande
documentatie op Europees en Internationaal niveau. De
problemen,  genoemd vanuit  de  sectoren  onderwijs  en
arbeid  zijn  tamelijk  consistent  en  onderling
samenhangend.  De  door  beide  sectoren  aangedragen
hoofdvragen zijn: 

- Hoe moet het hoge aantal voortijdig schoolverlaters
en werkloze jonge mensen verminderd en voorkomen
worden; 

- Hoe moet de toegang tot goed onderwijs en training
verbeterd worden; 

- Hoe bereiken we dat  studenten kwalificaties  halen,
die  passen  bij  hun  mogelijkheden  en  ze  toerusten
voor werk en volwassenheid; 

- Hoe moeten contacten en wederzijds begrip tussen
onderwijs en arbeidsgevers gestimuleerd worden?

2) Kernpunten die, gelet op de bestaande problematiek, bij
de  overgang  van  onderwijs  naar  arbeid  aan  de  orde
komen.  Dit  aandachtspunt  werd  onderzocht  door
discussie en analyse van de documentatie aangeleverd
door  de  verschillende  experts  van  de  16  landen
betrokken  bij  het  project.  Zes  kernpunten  kwamen
daarbij naar voren:

a) Overgang naar arbeid is een proces dat ondersteund
moet worden vanuit wetgeving en beleid.

b) Overgang  naar  arbeid  kan  niet  zonder  de  actieve
deelname  van  de  student  en  moet  de  persoonlijk
keuzes van de student respecteren. De student, de
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familie  en  de  professionals  moeten  samen  werken
om een individueel overgangsplan op te stellen.

c) Overgang naar arbeid moet gebaseerd worden op de
ontwikkeling  van  een  individueel  handelingsplan
gericht  op  de  vorderingen  van  de  student  en  op
veranderingen in het onderwijsaanbod.

d) Overgang  naar  arbeid  vereist  de  directe
betrokkenheid en samenwerking van alle  betrokken
partijen.

e) Overgang  naar  arbeid  impliceert  een  nauwe
samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt om
studenten reële werkervaring te laten opdoen.

f) Overgang naar arbeid is onderdeel van een lang en
complex  proces  waarin  jonge  mensen  voorbereid
worden op werk en volwassenheid. 

3) Belangrijke  factoren die  op  uitvoeringsniveau  de
implementatie van een succesvolle overgang naar arbeid
ofwel  bevorderen,  dan wel  verhinderen.  Deze factoren
werden geïdentificeerd op basis van de beschrijvingen
van  de  lokale  praktijk,  geselecteerd  door  de
verschillende  experts.  De  beschreven  situaties  gaven
inzicht in een brede range aan factoren, die een meer
gedetailleerde beschrijving van de hiervoor beschreven
zes  kernpunten  mogelijk  maakten.  Daarin  zijn  zowel
hindernissen  als  bevorderende  elementen  in  een
succesvolle overgang aan te wijzen. De beschrijving van
de  factoren  laat  zien  dat  er  maar  weinig  eenvoudige
factoren  een  rol  spelen.  Het  gaat  doorgaans  om  de
onderling samenhangende, meer complexe factoren.

De analyse van de hier beschreven drie aandachtspunten heeft
geresulteerd  in  een  aantal  aanbevelingen  voor  de  toekomst.
Deze worden gepresenteerd in het volgende hoofdstuk. Ze zijn
bedoeld  voor  beleidsmakers  en  professionals  en  geven
suggesties voor de verdere ontwikkeling en implementatie van
de overgang naar de arbeidsmarkt. 
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6 AANBEVELINGEN

De  hieronder  opgesomde  aanbevelingen  zijn  bedoeld  voor
beleidsmakers  en  professionals  werkend  in  de  praktijk.  De
aanbevelingen voor beleidsmakers kunnen beschouwd worden
als  richtlijnen,  die  ingevoerd  kunnen  worden  op  nationaal,
regionaal en lokaal niveau binnen de deelnemende landen. 

De  aanbevelingen  zijn  gebaseerd  op  de  onderwerpen  en
factoren  besproken  in  de  voorgaande  hoofdstukken.  Ze
verwijzen naar maatregelen, die in de praktijk kunnen worden
ingevoerd  om  de  overgang  van  onderwijs  naar  arbeid  voor
jonge mensen met beperkingen te vergemakkelijken.

Het  bestaan  en  de  implementatie  van  beleids-  en
praktische maatregelen

Aanbevelingen op beleidsniveau
Beleidsmakers zouden:

• moeten bevorderen dat  samenhangend beleid voor  de
verschillende betrokken instellingen ontwikkeld wordt en
dat  vermeden  wordt  dat  nieuwe  wetgeving  ontwikkeld
wordt,  die  conflicteert  of  overlapt  met  bestaande
wetgeving.

• zorg  moeten  dragen  voor  concrete  maatregelen  voor
effectieve  implementatie  van wetgeving  om verschillen
en/of  discriminatie  als  gevolg  van  ongelijk  verdeelde
middelen te voorkomen.

• zich systematisch op de hoogte moeten stellen van de
ontwikkelingen  in  de  praktijk,  daarbij  de  ideeën  van
vrijwilligersorganisaties  werkend  met  en  voor  mensen
met beperkingen respecterend.

• moeten zoeken naar  beleid  gericht  op versterking van
persoonlijk  autonomie  en  werkgelegenheid  en  de
invoering daarvan bevorderen.

• moeten  letten  op  de  controle  en  evaluatie  van  elke
“bevorderende”  maatregel  voor  mensen  met
beperkingen, zoals quota systemen, belastingvoordelen,
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etc. en op het effectief functioneren van instellingen op
nationaal, regionaal en lokaal niveau.

• moeten  zorgen  voor  de  beschikbaarheid  van  goede
informatie  over  wettelijke  of  beleidsmaatregelen  voor
werkgevers.

• moeten streven naar het opzetten van lokale netwerken
waarin  alle  partners  betrokken  worden  om  de
implementatie van nationaal beleid te organiseren.

Aanbevelingen op praktijkniveau
Professionals werkend in de praktijk zouden:

• alle  noodzakelijke  informatie,  strategieën  en
vaardigheden  om  bestaande  wetgeving  te
implementeren moeten hebben en moeten zorgen voor
een adequate invoeringsmethodologie.

• regelmatig  lokale  vernieuwende  projecten  moeten
evalueren en de bevindingen verspreiden – “facilitator”
effect.

• lokale netwerken moeten opzetten waarin alle partners
(werkgevers,  sociale  diensten,  onderwijs  en  families)
vertegenwoordigd  zijn  om  het  nationale  beleid  te
bespreken, plannen en implementeren.

• geschikte  methoden  moeten  hebben  om in  overleg  te
treden met bestuurders wanneer er nieuwe maatregelen
ingevoerd worden.

Participatie  van  studenten.  Respect  voor  persoonlijke
keuzes.

Aanbevelingen op beleidsniveau
Beleidsmakers zouden:

• de scholen de noodzakelijke middelen (tijd en geld) ter
beschikking moeten stellen om het werk met studenten
en hun families te doen.

• zeker moeten stellen dat de middelen effectief gebruikt
worden.

Aanbevelingen op praktijkniveau
Professionals werkend in de praktijk zouden:

• tijd  moeten  kunnen  besteden  met  de  student  en  hun
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familie om hun wensen en behoeften beter in kaart  te
kunnen brengen.

• zo  vroeg  mogelijk  een  geschreven  overgangsplan
moeten ontwikkelen  voor de student,  de familie  en de
professionals werkend in de praktijk binnen en buiten de
school.

• in  samenwerking  met  de  student  het  overgangsplan
moeten aanpassen zo vaak als dat nodig is.

• de student moeten stimuleren zo veel mogelijk zijn eigen
vaardigheden en mogelijkheden te verkennen.

• de  studenten  en  hun  families  de  informatie  moeten
geven die ze nodig hebben of ze verwijzen naar andere
relevante instellingen.

• moeten zorgen voor een toegankelijk  formaat voor het
individuele  handelingsplan  en  het  individuele
overgangsplan voor studenten met bijvoorbeeld beperkte
leesvaardigheid.

Ontwikkeling van een individueel handelingsplan

Aanbevelingen op beleidsniveau
Beleidsmakers zouden:

• scholen  de  noodzakelijke  middelen  ter  beschikking
moeten  stellen  om  individuele  handelingsplannen  te
ontwikkelen.  Vooral  docenten  zouden  voldoende  tijd
moeten hebben en ondersteuning bij deze taak moeten
kunnen ontvangen.

• moeten bevorderen dat het overgangsplan als onderdeel
van een individueel handelingsplan wordt gezien.

• kwaliteitsnormen  voor  individuele  handelingsplannen
moeten ontwikkelen.

• er voor moeten zorgen dat de kwalificaties behaald door
studenten vermeld worden in de diploma’s en dat enige
vorm van discriminatie wordt vermeden.

Aanbevelingen op praktijkniveau
Professionals werkend in de praktijk zouden:

• de student  centraal  in het  proces van handelings -  en
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overgangs -planontwikkeling moeten positioneren.
• hulp moeten krijgen om een individueel handelingsplan

als teamactiviteit te ontwikkelen.
• het  individueel  handelingsplan,  als  een  geschreven

document, regelmatig moeten evalueren met de student,
de familie en de binnen en buiten de school betrokken
professionals.

• vanaf  de  start  een  “portfolio”  of  een  vergelijkbaar
instrument ontwikkelen om op één plaats het individueel
handelingsplan en een verslag van alle veranderingen te
bewaren.

• de  portfolio  zou  een  toetsing  van  attitudes,  kennis,
ervaring  en  de  belangrijkste  vaardigheden  van  de
student  (bijv.  academische,  praktische,  dagelijkse,
vrijetijds-,  onafhankelijkheid  en  communicatie)  moeten
omvatten.

Directe betrokkenheid en samenwerking van alle betrokken
partijen

Aanbevelingen op beleidsniveau
Beleidsmakers zouden:

• praktische  maatregelen  gericht  op  samenwerking  van
alle  instellingen en de evaluatie van de samenwerking
moeten verzekeren.

• een  duidelijke  verdeling  van  verantwoordelijkheden
moeten nastreven teneinde effectieve samenwerking te
realiseren.

• moeten vaststellen of alle instellingen hun verplichtingen
nakomen en deelnemen in de samenwerking.

• werkgevers en vakbonden er bij moeten betrekken met
gerichte maatregelen.

• de  samenwerking  en  coördinatie  tussen  alle
departementen op nationaal niveau moeten bevorderen.

Aanbevelingen op praktijkniveau
Professionals werkend in de praktijk zouden:

• een  efficiënt  ondersteunend  netwerk  moeten  hebben
waaraan andere professionals vragen voor informatie en
ondersteuning kunnen richten.
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• in  staat  gesteld  moeten  worden  (in  termen  van  een
budget  of  tenminste  in  tijd)  coördinerende  taken
aangevraagd door andere instellingen uit te voeren.

• een aanvullende opleiding moeten kunnen krijgen gericht
op  coördinerende  taken  en  het  delen  van
verantwoordelijkheden.

Nauwe relaties tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Aanbevelingen op beleidsniveau
Beleidsmakers zouden:

• er voor moeten zorgen dat alle studenten middels een
stage kennis maken met echte werkomstandigheden.

• moeten  garanderen  dat  alle  studenten  een  praktische
training krijgen waarbij rekening gehouden wordt met de
aard van de beperkingen.

• flexibele  trainingen,  bijvoorbeeld  voor  de voorbereiding
van on-the-job training, moeten aanbieden.

• moeten bevorderen dat formele en informele beloningen
voor  bedrijven  (bijvoorbeeld  belastingvoordelen,
erkenning,  enz.)  beschikbaar  komen  om  ze  aan  te
moedigen werk-/leerplaatsen voor jonge mensen op te
zetten.

• door middel van een evaluatie van goede werkwijzen bij
de  overgang  naar  arbeid  de  wederzijdse  voordelen
moeten laten zien.

• in  samenwerking  met  vakbonden  en  de
arbeidsbemiddeling  werkgevers  met
informatiecampagnes  bij  dit  type  initiatieven  moeten
betrekken.

• de behoefte aan formele samenwerking tussen onderwijs
en arbeidsbemiddeling moeten erkennen.

• middelen  beschikbaar  moeten  stellen  voor  de
professionele ontwikkeling van docenten.

Aanbevelingen op praktijkniveau
Professionals werkend in de praktijk zouden:

• goed geïnformeerd moeten zijn over de mogelijkheden
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op de arbeidsmarkt.
• tijd  moeten  nemen  om  bedrijven  te  bezoeken,

bijeenkomsten  met  bedrijven  en  andere  relevante
instellingen  te  organiseren  en  middelen  beschikbaar
moeten stellen voor seminars voor docenten om die op
de hoogte te houden van recente ontwikkelingen in de
bedrijven.

• de  vaardigheden  van  de  school  voor  het  leggen  van
contacten  en  maken  van  afspraken  met  bedrijven
moeten optimaliseren.

• werknemers  van  bedrijven  moeten  uitnodigen  in  de
school om studenten en staff te ontmoeten.

• de  follow-up  voor  studenten  na  het  verlaten  van  de
school moeten organiseren.

De overgang naar arbeid is deel van een lang proces

Aanbevelingen op beleidsniveau
Beleidsmakers zouden:

• alle  noodzakelijke  maatregelen  voor  een  succesvolle
overgang naar arbeid moeten nemen en de hindernissen
en  problemen  in  dat  proces  moeten  identificeren  en
aanpakken.

• rigide  onderwijs  procedures  (bijvoorbeeld  toetsing)
moeten vermijden.

• de samenwerking tussen en binnen instellingen moeten
bevorderen en onderkennen dat tijd voor samenwerking
en coördinatie taken nodig is.

• er  naar  moeten  streven  dat  overgangsplannen  in  een
vroege  fase  gemaakt  worden  en  dat  daarmee  niet
gewacht wordt tot het einde van de leerplichtige periode.

• één van de betrokken professionals de coördinatie laten
bewaken en optreden als aanspreekpunt en begeleider
gedurende de overgang van school naar arbeid.

Aanbevelingen op praktijkniveau
Professionals werkend in de praktijk zouden:

• efficiënte  werkwijzen  moeten  gebruiken  in  het
overgangsproces  (bijvoorbeeld  adequate  begeleiding,
flexibele ondersteuning, goede coördinatie, enz.); de tijd
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voor die taken moet beschikbaar gesteld worden.

Professionals  in  de  praktijk,  beleidsmakers  en
vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden betrokken
bij dit project kwamen tot de conclusie dat de implementatie van
de  aanbevelingen  de  overgang  naar  arbeid  zeker  zou
verbeteren en dat de problemen die studenten nu ervaren bij
hun entree op de arbeidsmarkt zouden verminderen.
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