Arbeidstoeleiding:
de poort tot duurzame arbeid
De Wet kwaliteit VSO richt zich op het verbeteren van het toekomstperspectief van leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Vanaf 1 augustus 2013 wordt het vergroten van de opbrengstgerichtheid,
bijvoorbeeld in de vorm van arbeidstoeleiding, een belangrijk streven.
Arbeidstoeleiding vraagt om vaardige docenten, een contextrijke
leeromgeving in de beroepspraktijk en effectieve samenwerking met
het bedrijfsleven.
KPC Groep draagt hieraan onder meer bij door het adviseren over de inrichting van het onderwijs gericht op
de uitstroomprofielen; het dekkende aanbod waarin de kerndoelen aan bod komen en bijvoorbeeld branchegerichte cursussen een plek hebben; het volgen van de ontwikkeling van de leerling met een portfolio;
de professionalisering van docenten en het ondersteunen van de netwerkvorming met het bedrijfsleven.
We weten wat nodig is om alle activiteiten integraal te verbinden en arbeidstoeleiding in lijn te brengen
met het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen. Het doel is en blijft de duurzame productieve
inzetbaarheid van jongeren.

Certiﬁcering door
Scholing Voor Arbeid (SVA)
SVA-cursussen maken het mogelijk leerlingen binnen het VSO te certificeren voor vaardigheden
die zij nodig om werkprocessen op de arbeidsmarkt uit te voeren. De cursussen zijn ontwikkeld
in samenwerking met scholen, kenniscentra en/of brancheorganisaties. Ze sluiten wat betreft
niveau en inhoud goed aan bij de doelgroep. Voor vrijwel elke cursus is passend lesmateriaal
beschikbaar. Scholing van docenten maakt onderdeel uit van het pakket. Leerlingen doen
examen na het volgen van de branchegerichte opleidingen van SVA en behalen een door het
kenniscentrum of de brancheorganisatie erkend certificaat.

Overzicht cursussen
SVA 1: arbeidsvoorbereiding
Werken in de keuken
Beheren schoolmagazijn
Ontvangstbalie
Winkelmedewerker
Schoonmaken
Werken in de metaal
Werken met dieren
Werken met bloemen
Werken in de plantenteelt
Werken in het groen

SVA 2: arbeidstoeleiding
Keukenmedewerker
Ontvangst en opslag
Orderverzamelaar
Winkelmedewerker
Vliegtuig- en bungalowreiniging
Werken in de kinderopvang
Werken in de zorg
Houtbewerking en banktimmeren
Werken met dieren
Werken met bloemen
Werken in het groen
Werken in de plantenteelt

> Kijk voor meer informatie over de branchegerichte SVA-cursussen op
www.scholingvoorarbeid.nl

Hoe doen collegascholen
het in de praktijk?
Kijk voor inspirerende praktijkvoorbeelden
arbeidstoeleiding op
www.werknemerinopleiding.nl/praktijk.htm

Arbeidstoeleiding
en de docent
Wat betekent arbeidstoeleiding voor de inrichting
van het onderwijs? Hoe legt u contacten met het
bedrijfsleven? Hoe beoordeelt u de prestaties van
leerlingen met het oog op arbeidsparticipatie?
Arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding vragen
specifieke vaardigheden van professionals binnen
het VSO. KPC Groep ondersteunt scholen bij de
professionalisering van docenten. We doen dit met
oog voor de specifieke context van de school, maar
ook altijd in aansluiting op maatschappelijke
ontwikkelingen.
> Meer weten over hoe we arbeidstoeleiding
samen met scholen vormgeven,
kijk op www.kpcgroep.nl/Speciaal-onderwijs/
Arbeidstoeleiding.aspx

‘De baan die bij me past’

Baanoriëntatie VSO:

’De baan die bij me past’ biedt scholen voor (v)so een
draaiboek waarmee leerlingen zich op een persoonlijke
wijze kunnen oriënteren op een baan. Het stappenplan
biedt zowel de jongere als de begeleider een cyclische en
gefaseerde aanpak waarin ze samen doelgericht werken
aan identiteitsontwikkeling (fase 1), ervaringsleren
(fase 2) en besluitvorming over perspectieven (fase 3).
> www.debaandiebijmepast.nl
“Een aantal leerlingen van groep 2B van de
Bernardusschool liep het afgelopen jaar een aantal
weken een try-out stage in het kader van het project:
‘De baan die bij me past’. Onze zoon Thomas deed dit
bij bibliotheek Benoordenhout. De leerlingen hebben
hierover, ieder op hun eigen wijze, een presentatie
gehouden en ik als moeder en toeschouwer heb genoten
van hun verhalen.” Moeder van Thomas

Checklist

arbeidstoeleiding

Waar werken we mee?
Waar werken we voor?
•
•
•
•
•

VSO-scholen
Zorginstellingen (Philadelphia)
Ondernemers in de verschillende sectoren (HAGO-zorg)
Sociale werkvoorziening en arbeidstrainingscentra (ATC’s)
Landelijke en regionale overheden; brancheverenigingen en
kenniscentra; (belangen-)organisaties zoals LECSO en
uitgeverijen.

Samen arbeidsgerichte cursus
ontwikkelen
De Herman Broerenschool Delft-Westland heeft samen met
KPC Groep en regionale ondernemers trajecten van de grond getild
voor duurzame productieve inzetbaarheid van de VSO-leerlingen.
Zo is de opleiding ‘Werken in de plantenkunde’ ontwikkeld met
daarin helder omschreven werkprocessen die door de leerlingen
uitgevoerd moeten kunnen worden. Op school en tijdens stages
ontwikkelen leerlingen de benodigde vakvaardigheden en
arbeidscompetenties en worden ze opgeleid voor een baan in de
regionale tuinbouw. De trajecten worden afgesloten met een
examen met externe deskundige observanten en als het goed gaat
wordt een door de branche erkend certificaat uitgereikt. KPC Groep
is verantwoordelijk voor de docentenscholing, examinering
en rapportage.

Weten hoe uw school ervoor staat als het gaat
om arbeidstoeleiding?
Kijk op www.kpcgroep.nl/checklistarbeidstoeleiding

Case: subsidie vragen
en subsidie krijgen

Voor de komende tranche van ESF is door onder andere LECSO en de ministeries
van SZW en OCW een Menukaart ESF opgesteld. Daarin worden de activiteiten
benoemd die met ESF bekostigd zouden kunnen worden. Door de centrumgemeente van uw arbeidsmarktregio kan u worden uitgenodigd, voorgelicht
én meegenomen in het ESF traject. Ook kan u zelf initiatief nemen richting
deze gemeente. Adviseurs van KPC Groep kunnen u ondersteunen bij het
benoemen en omschrijven van de met ESF-middelen te bekostigen activiteiten.
> Lees de menukaart op www.lecso.nl/file/51841

Meer informatie
Voor meer informatie of een vrijblijvend
gesprek kunt u contact opnemen met:
Suzanne Beek
M. 06-51572053
E. s.beek@kpcgroep.nl
Wout Schafrat
M. 06-51227516
E. w.schafrat@kpcgroep.nl

VOx-leermiddelen
leerjaar 1 gratis
beschikbaar!
VOx is lesmateriaal voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeid. Uitgangspunt zijn de kerndoelen VSO
(Arbeid) en de referentieniveaus voor taal en rekenen.
VOx bestaat uit de vakken Nederlands, rekenenwiskunde, Engels en informatiekunde. Daarnaast zijn
er rond een 12-tal thema’s praktijkkernen ontwikkeld.
Voor leerjaar 1 zijn er 550 lessen beschikbaar. Elke les
bestaat uit een lesbeschrijving, een PowerPoint en
werkbladen. Vraag nu een inlogcode aan.

> www.voxonderwijs.nl

