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Moet mijn zoon/dochter na het vierde 
jaar de school verlaten?

Nee, uiteraard niet, niets moet:

Een leerling verlaat pas de school 
als hij/zij eraan toe is.

Een leerling mag tot het einde van 
het schooljaar, waarin hij/zij 18 
jaar wordt, op school blijven. 

(verlenging kan, maar moet aangevraagd worden bij de 
schoolinspectie en is mogelijk tot max 20 jaar)

Ik b lijf !



Een leerling is schoolverlater  als hij/zij:

 De leeftijd heeft om de school 
te verlaten.

 Een baan heeft of kan krijgen.

 Met voldoende bagage aan een 
vervolgopleiding kan beginnen.

 Het diploma Praktijkonderwijs 
heeft behaald



Welke uitstroom mogelijkheden zijn er?

 Arbeidsmatige dagbesteding

 Arbeid ( beschut of regulier) evt. bij regulier in combinatie met 
interne entree opleiding

 Arbeid en leren (BOL ) evt. in combinatie met werk ( BBL 
opleiding) 

 Hoe komen we tot dit advies??????



Topdossier: ontwikkelingsperspectief 
(OOP) plan /  gesprek 2022

 Dit jaar schoolverlater ja/nee.

 Werkmogelijkheden.

 Scholing bij een ROC.

 Aan welke punten moet nog 
verder gewerkt worden.



 In dezelfde sectorklas

 Of naar een andere sectorklas

• Duaal traject ( werken/school)

• Uitstroom kan ook halverwege het schooljaar 

Het vijfde leerjaar op De Viaan 



 Als het niet lukt op een reguliere stageplek, overleg 
met mentor, zorgcoördinator, J&G coach, stage 
coördinator

 Opstellen transitieplan met alle betrokken

 1 dag in de week proberen op een dagbestedingsplek

 Beschikking aanvragen gemeente J&G / WMO

 Transitie van school naar dagbesteding inzetten

Dagbesteding 



 Meestal wordt de stageplek omgezet in een 
werkplek. 

 De stagebegeleider en mentor begeleiden de leerling 
bij het zoeken en bemiddelen naar werk. 

 Er zijn veel soorten werk.
Dit is afhankelijk van je mogelijkheden. 
Tijdens je stages worden deze duidelijk! 

 Maatwerk!

Als je gaat werken 



 Assistent logistiek

 Assistent verkoop/retail

 Assistent dienstverlening & zorg

 Assistent bouwen, wonen & onderhoud

 Assistent mobiliteitsbranche

 Assistent installatie- & constructietechniek

 Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

 Assistent plant en (groene) leefomgeving (Clusius College)

Interne entree opleiding 
met 8 profielen



 De leerling heeft:
 Zijn/haar PRO-diploma
 Zijn/haar branche-certificaat (aanbeveling)
 Heeft uitstroomprofiel arbeid (geen beschut werk) of arbeid en leren
 Weet zijn/haar uitstroomrichting en loopt bij voorkeur het hele leerjaar 

stage bedrijf 1 (erkend leer-)bedrijf
 Min. Leeftijd 16 jaar 
 Rondt stages met voldoende resultaat af
 gaat passend gedrag zien (verantwoordelijkheid, aan afspraken/regels 

houden, gemotiveerd, inzet, initiatief, kan omgaan met tegenslag/tijdsdruk)
 Kan huiswerk plannen en maken (of begeleiding vanuit thuis daar bij 

hebben)
 AVO (Nederlands en Rekenen) zoveel mogelijk richting 1F

Eisen voor de interne Entree



 Horizon College 

 Clusius College

* Opleidingsbedrijven: (in samenwerking met ROC)

 Espeq (bouw en hout)

 Tetrix (metaal)

 SPG (grond- weg- en waterbouw)

Entree Opleidingen bij ROC



 Gemeente waar je woont is verantwoordelijk voor

 - inkomen ( bijstand)

 - toeleiding naar werk (warme overdracht in vroeg stadium), incl. 
beschutte werkplekken

 - ondersteuning in werk

 Iedere gemeente mag zelf bepalen hoe zij dit doet.

*   UWV Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen

 1. indicatie banenafspraak ( voor een baan uit de banenafspraak) 

 2.indicatie beschut werk ( alleen werken met begeleiding en aanpassingen 
op een werkplek die een gewone werkgever niet kan bieden)

 3. Wajong uitkering ( geen loonvormende arbeid nu en in de toekomst)

Wet- en regelgeving
inkomen en ondersteuning 



 Samenwerking tussen scholen uit deze regio

 Doel: alle leerlingen begeleiden naar de juiste 
vervolgstap in arbeid, vervolgonderwijs of 
dagbesteding

 Door samenwerking afspraken met gemeenten en 
bundeling van werkgevers

arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren regio Alkmaar

Expertise Centrum Arbeid (ECA)



 Kortom; Dit schooljaar zal er samengewerkt moeten worden 
naar een juiste uitstroom.

Nazorg; 

 2 jaar na het schoolverlaten zal de leerling door ons worden 
gevolgd. 

 Met als doel:  De leerling te volgen in zijn verdere loopbaan, en 
advies te geven waar mogelijk.

Maatwerk/ Nazorg



 Geen school, geen werk?

 Jongerenpunt Check-In kan helpen.

 Stadskantoor van Alkmaar (Mallegatsplein 10)

 Open van maandag t/m vrijdag 

 Check bij ons in: Je kunt bij ons terecht met al je 
vragen. Gratis!

 Jongerenadviseur: Sandra van Etten 0610394249

Check-IN



 Voor vragen, opmerkingen etc. kunt u altijd terecht bij 
de mentor of de stagecoördinator ( Titia de Haan)

 Zie ook informatiefolder Schoolverlaters op de 
website

 Op de website staat ook nog informatie over 18 jaar 
en dan? 

Schoolverlaters de Viaan


