
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
Nieuw onderwijs aanbod voor kwetsbare jongeren in Maastricht-Heuvelland en de 
Westelijke Mijnstreek 
 
Het voortgezet (speciaal) onderwijs (VSO, Praktijkschool, VMBO), de Nieuwe 
Entreeopleiding in het MBO en de ketenpartners (gemeenten, sociale werkvoorziening) in de 
regio Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek hebben samen een nieuw 
onderwijsaanbod ontwikkeld om de participatie van kwetsbare jongeren in het onderwijs en 
op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zij werken samen in een netwerkorganisatie ‘Leren naar 
vermogen’ waarmee ze zich voorbereiden op de Wet passend Onderwijs, die deel uitmaakt 
van de decentralisatie van jeugd- en participatietaken naar gemeenten. 
 
VOORdeel 
 
De samenwerkende partijen hebben een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld voor 
leerlingen van 15 jaar of ouder die geen basisberoepsgericht VMBO-diploma kunnen 
behalen en dus niet kunnen doorstromen naar een MBO opleiding op niveau 2. Het 
programma is gebaseerd op (niveau 1 van) de Entreeopleidingen, met een gecertificeerde 
uitstroommogelijkheid (Het Voordeel) en een gediplomeerde uitstroommogelijkheid (De 
Entreeopleiding). Stage en vorming in de beroepspraktijk vormen een belangrijk onderdeel 
van het programma. Binnen ‘VOORdeel’ wordt op school én bij de aangesloten bedrijven in 
Leren@Werkcentra gewerkt. Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden staat daarbij 
centraal. Het onderwijsprogramma bestaat verder uit (vak)lessen, coaching, keuzedelen met 
certificeringen en individuele leerlingbegeleiding. Het onderwijs wordt verzorgd door 
getrainde docenten. VOORdeel is een waardevol aanvullend onderwijsaanbod voor VO/VSO 
en PRO leerlingen. 
 
Samenwerking 
 
In het voorjaar van 2012 zijn de eerste stappen gezet naar een integrale samenwerking 
tussen verschillende partijen (onderwijs, gemeenten en sociale werkvoorziening) in de regio 
Maastricht-Heuvelland en de Westelijke Mijnstreek om vanuit een gezamenlijke visie en 
opgave de positie van kwetsbare jongeren in de samenleving duurzaam te verbeteren.  
 
De bestuurders in Zuid-Limburg zijn zich bewust van hun opdracht om doelgerichte 
samenwerking te realiseren. Daarvoor is samenhang met andere dossiers binnen het sociaal 
domein essentieel. Wijzigingen in de AWBZ (zorg), de WMO (maatschappelijke 
ondersteuning), de invoering van de Participatiewet, de Wet Jeugdzorg en de wet Passend 
Onderwijs, de wet kwaliteit Voortgezet (speciaal) onderwijs en Focus op Vakmanschap MBO, 
raken veelal dezelfde groepen in de samenleving.  
 
Om hun ambities en opgaven te kunnen realiseren, hebben gemeenten, onderwijs en sociale 
werkvoorziening voor een lerende projectaanpak gekozen. De organisatiestructuur is 
opgebouwd rond een stuurcommissie, een beleidsgroep, een innovatiegroep en 
opdrachtgroepen. 
 
	  


