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Netwerk onderwijs, arbeid en zorg

Het Portaal biedt
kwetsbare jongeren
betekenisvolle route
naar werk
Hoe leiden we kwetsbare jongeren toe naar een
passende werkplek en zorgen we ervoor dat
zij zo mogelijk ook certificaten of een diploma
halen? Op die vraag geven partners in onderwijs,
zorg, arbeidstoeleiding en bedrijfsleven in
Helmond samen antwoord via het nieuwe Portaal.
Initiatiefnemers Frans Brands van De Korenaer in
Helmond en projectleider Bert Engelen vertellen
over de eerste stappen die nu worden gezet.

Partners in Helmond in onderwijs, zorg en arbeid slaan de handen
ineen. Zij bundelen hun krachten in het nieuwe Portaal, dat specifiek
kwetsbare jongeren gaat begeleiden naar passend werk.
“We bouwen voort op het bestaande netwerk Van School Naar Werk
waarin gemeente, het voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs, het
voortgezet speciaal onderwijs en het mbo al langer samenwerken”,
vertelt Frans Brands, die het idee voor het huidige Portaal lanceerde.
“Vooruitlopend op de decentralisaties in jeugd, zorg en arbeid zijn
partners in deze regio elkaar meer gaan opzoeken om ervoor te zorgen
dat ook kwetsbare jongeren op de goede plek terechtkomen.”
Het resultaat: Het Portaal. Géén nieuwe organisatie, wél een netwerk
van onderwijs, arbeid en zorg die samen de route naar werk
vernieuwen. “We werken vanuit de simpele vraag: wat hebben deze
jongeren nodig?”, legt projectleider Bert Engelen uit. “Wat kunnen wij
jongeren, voor wie een vervolgopleiding niet in beeld is, bieden zodat zij
positief kunnen bijdragen aan de arbeidsmarkt en de samenleving?”
Dat laatste is zeker van belang, want het regionale bedrijfsleven wil
graag actief meedoen, net als de betrokken gemeenten die
verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en die ook jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt willen laten meedoen op de arbeidsmarkt
(participatiewet).

“Géén nieuwe organisatie,
wél een netwerk van
onderwijs, arbeid en zorg
die samen de route naar
werk vernieuwen”

Frans Brands (links) van De Korenaer Helmond en projectleider Het Portaal Bert Engelen

Gezamenlijke route voor kwetsbare groep
Partners in Helmond en Peelland deelden al langer hun zorg over een
weliswaar kleine, maar kwetsbare groep jongeren die éxtra
ondersteuning nodig heeft in onderwijs en werk. Denk aan jongeren
voor wie de Entree-opleiding of niveau 2 in het mbo niet haalbaar zijn of
voortijdig schoolverlaters voor wie school geen optie (meer) is (zie op
pagina 11). Zie daar nut en noodzaak van Het Portaal.
Portaal-colleges
Het plan is dat alle onderwijspartners op eenzelfde wijze hun curriculum
vormgeven. Die leerlingen die niet richting vervolgonderwijs kunnen of
willen, kunnen aan de slag in een zogenoemd Portaal-college.
Dit is in feite een ‘klas’ in een bedrijf in de branche van hun keuze,
bijvoorbeeld in groen, techniek, logistiek, detailhandel of facilitair.
Leerlingen worden begeleid door een mentor en krijgen ondersteuning
op hun leerwerkplek door begeleiders uit onderwijs en/of jeugdhulp.
Waar mogelijk worden zij gestimuleerd om (alsnog) certificaten of
startkwalificatie te behalen.
“We werken onze plannen nu in verschillende werkgroepen uit”, vertelt
Bert Engelen. “Het is belangrijk dat we als partners dezelfde taal gaan
spreken en onze expertise delen. We willen in augustus 2017 met het
curriculum van start, maar begin 2017 starten hopelijk de eerste pilots
in het bedrijfsleven.”
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Hoe groot is de groep kwetsbare
jongeren in de regio?
Het Portaal start met circa 75 jongeren, maar schat dat er veel meer
jongeren in de regio zijn voor wie het Portaal kansen kan bieden.
Naar schatting valt circa tien procent onder de groep ‘kwetsbare
jongeren’. Het werkgebied van Het Portaal: Gemert-Bakel, Laarbeek,
Deurne, Geldrop-Mierlo, Someren, Asten en Helmond.

Veranderingen AKA/
Entree
Vroeger boden regionale opleidingscentra (ROC’s) de zogenaamde AKA-opleidingen aan. AKA staat voor Arbeidsmarkt
Kwalificerend Assistent, of kortweg: de assistentenopleiding.
De AKA verdwijnt en maakt plaats voor de nieuwe Entreeopleiding. In 2014 zijn al veel ROC’s gestart met het
aanbieden van Entree-onderwijs, maar vanaf augustus 2016
moeten alle nieuwe studenten worden ingeschreven op de
nieuwe kwalificatiedossiers van Entree.
Entree is bedoeld voor jongeren zonder vooropleiding (diploma voortgezet onderwijs). Na het behalen van hun Entree-diploma kunnen zij
doorstromen naar niveau 2 van het mbo of richting werk. De opleiding duurt één jaar en bereidt studenten voor op een functie als
assistent. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en
loopbaanbegeleiding.
Om in het mbo te starten met een opleiding niveau 2 heb je minimaal een vmbo-diploma nodig, of een Entree-diploma. Entreestudenten krijgen een bindend studieadvies: is niveau 2 haalbaar en
geschikt? Vooral vanwege de aangescherpte eisen voor taal en rekenen, is dat voor deze groep studenten niet eenvoudig.

Samenwerkingspartners Het Portaal

Onderwijs op De Korenaer:
zoveel mogelijk maatwerk

Kernactiviteiten
Het Portaal
•

De Korenaer in Helmond biedt
voortgezet speciaal onderwijs en
streeft voor alle groepen
leerlingen naar zo passend
mogelijke onderwijsarrangementen. Daarbij werkt de school
nauw samen met andere scholen
en partners.
Symbioseklas:
regulier vmbo-diploma
Met het naastgelegen Vakcollege
Helmond zette De Korenaer de
symbioseklas op: een aantal
leerlingen volgt theorielessen op
De Korenaer, maar gaat voor de
praktijk naar de reguliere vmboschool. Zo halen deze leerlingen
hun reguliere vmbo-diploma.
Syntheseklas:
voorbereid naar het regulier
In de syntheseklas op het
Vakcollege Helmond zitten
leerlingen die twee jaar extra
ondersteuning krijgen voor zij
instromen in een reguliere klas.
Zij en hun leraren krijgen
ondersteuning via Triade
ondersteuning, scholing en advies.
Dit arrangement is mogelijk
gemaakt door het samenwerkingsverband Helmond-Peelland
voortgezet onderwijs.

De route ná het voortgezet
speciaal
Na hun opleiding op De Korenaer
in Helmond te hebben doorlopen,
gaat een deel van de leerlingen
naar het mbo (ROC ter AA) voor
een vervolgopleiding. Al langer
werkten De Korenaer en Ter AA
samen om leerlingen hun AKAdiploma te laten halen (zie
infokader).
Een ander deel van de leerlingen
gaat meteen aan het werk, al dan
niet in een meer beschermde
omgeving. In de Jobfactory kunnen
zij daarvoor nu al arbeidstraining
volgen.
Met het verdwijnen van AKA en de
komst van de Entree voorzagen
zowel Aloysius als ROC ter AA dat
een groep leerlingen tussen wal
en schip dreigt te vallen. Het gaat
om die leerlingen voor wie de
Entree te hoog gegrepen is, of die
ná hun Entree niet tot hun recht
komen in een niveau 2 opleiding in
het mbo.
Alle reden om met allerlei andere
partners in de regio te komen tot
een gezamenlijke aanpak voor
juist deze kwetsbare groep.

Het Portaal krijgt financiële steun vanuit het Regionaal
Investeringsfonds voor het mbo. Vanuit dit fonds stelt het
ministerie van OCW tot en met 2017 subsidie beschikbaar
voor duurzame publiek-private samenwerking in het
beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de regio ook meebetaalt.
Met de subsidie kan Het Portaal worden opgezet.

•
•

samen een duurzame netwerkorganisatie bouwen om expertise, kwaliteiten en
middelen te delen en elkaar te versterken
gezamenlijk Portaal-programma (onderwijscurriculum) en gezamenlijke InHuisaanpak met jeugdhulp en gezamenlijk opleiden en trainen Portaal-medewerkers
inrichten Portaal-colleges in deelnemende bedrijven en andere vernieuwende
samenwerkingsvormen initiëren tussen onderwijs en bedrijfsleven

Meer weten over het Portaal? Neem contact op met projectleider Bert Engelen,
info@peelportaal.nl of (06) 42 71 50 71.

Samenwerkingspartners
Het Portaal
•
•

•

•

Gemeente Helmond en Peelland-gemeenten
Samenwerkingsverband Helmond-Peelland voortgezet onderwijs (en dus alle samenwerkende schoolbesturen in het samenwerkingsverband)
Senzer (die zorgt er met gemeenten, UWV en bedrijven voor dat zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam een passende
werkplek vinden)
ROC ter AA Helmond

Uitgangspunten
samenwerking
De partners van Het Portaal werken
vanuit dezelfde visie en een
gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor de groep kwetsbare jongeren
en jongvolwassenen. Leren binnen
bedrijven staat voorop, net als
co-creatie. Partners delen hun
expertise, kwaliteiten, middelen
en kosten en baten. Zij gaan voor
kwaliteit en doen wat werkt.

Jobfactory
Er gebeurt in Helmond ook al veel op het gebied
van arbeidstoeleiding. Daar wordt met Het Portaal
op voortgebouwd. Zo draait de Jobfactory al
langere tijd. Dit is een werkplaats voor mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt die graag
willen meedoen in de maatschappij. Zij krijgen hier
arbeidsmatige dagbesteding en arbeidstraining
aangeboden. Bedrijven kunnen hier werkzaamheden uitbesteden zoals productie, assemblage of
inpakwerk. Producten uit de Jobfactory worden ook
verkocht in de winkel of in de webshop.
www.jobfactory.nl

