Registratie schoolverlaters in het Landelijk
doelgroepregister
Waarom dit formulier?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten
dat schoolverlaters van een vso-, pro-school of entreeopleiding die
gevolgd wordt aan mbo-instelling en die in de periode 10 september
2014 tot 18 juli 2015 de school hebben verlaten, voorlopig worden
opgenomen in het Landelijk doelgroepregister.
U als school adviseert wie van deze schoolverlaters opgenomen moet
worden in het doelgroepregister. Deze schoolverlaters hoeven dus
niet zelf bij UWV dit aan te vragen. Heeft uw schoolverlater na 10
september 2014 een Wajong-uitkering aangevraagd, maar is hij
daarvoor afgewezen? Dan wordt hij automatisch in het
doelgroepregister opgenomen. Voor deze schoolverlater hoeft u geen
advies te geven. Het is de bedoeling dat zij later door UWV worden
beoordeeld of ze definitief in het doelgroepregister worden
opgenomen.
Allerlei overheidsmaatregelen, zoals de no-riskpolis en de
mobiliteitsbonus, maken het voor de werkgever financieel
aantrekkelijk om mensen uit het doelgroepregister in dienst nemen.
Gemeenten spelen hierin een centrale rol; zij zijn in het kader van de
Participatiewet verantwoordelijk voor de begeleiding van de leerling
naar werk. Voor uw leerling betekent een registratie in het
doelgroepregister een grotere kans om te participeren in de
arbeidsmarkt
Wie behoort tot de doelgroep en daarmee in het
Doelgroepregister?
Iemand behoort tot de doelgroep, als hij door beperkingen als gevolg
van ziekte of gebrek niet in staat is om het wettelijk minimumloon
(WML) te verdienen.

In te vullen de school

1

UWV Sociaal Medische Zaken
Stationsweg 1-11
8911AG Leeuwarden
In dit registratieformulier kunt u meerdere schoolverlaters opnemen
en u mag meerdere formulieren als 1 pakket bij ons aanleveren.
Wat moet de persoon voor wie u de registratie aanvraagt
doen?
De schoolverlater voor wie u een registratie in het Landelijk
doelgroepregister aanvraagt, hoeft niets te doen. Op basis van uw
aanvraag zorgen wij voor de opname in het doelgroepregister. De
schoolverlater die op uw advies worden opgenomen in het
doelgroepregister krijgt van ons een brief met informatie hierover. De
gemeente waarin uw schoolverlater woont, ontvangt een kopie van
deze brief in het kader van arbeidsparticipatie.
Meer informatie
U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV
Telefoon Werknemers via 0900 - 92 94 op werkdagen van 8.00 tot
17.00 uur (kijk voor de kosten van dit telefoonnummer op
uwv.nl/bellen).
Let op!
Het betreft schoolverlaters uit de periode 10 september 2014 tot
18 juli 2015.
Stuurt u dit formulier zo spoedig mogelijk naar ons toe, zodat wij
uw schoolverlater snel kunnen informeren over de registratie in
het Landelijk doelgroepregister. U kunt dit formulier tot 1
september 2015 inzenden.
U kunt meerdere scholieren per formulier registeren

Gegevens schoolverlater voor wie u de registratie in het doelgroepregister aanvraagt

1.1 Naam

1.2 BSN

2
2.1 Ondertekening door

Wat moet u doen?
U vult dit formulier in en stuurt het ondertekend naar het volgende
adres:

1.3 Datum beëindiging opleiding

Ondertekening door de aanvragende school
Voorletters en achternaam
Functie
Type school

VSO

2.2 Datum en handtekening
Gegevens of stempel van de school
2.3

1

Pro

Entree school

