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Op 25 september zijn in de Leo Kannerschool doeners & denkers voor & over ‘de schoolverlaters in het 
speciaal- en praktijkonderwijs' aan de slag gegaan. In de aula is de expositie te zien met treffende beelden, 
die de problematiek aangeven.  In beeld komen als schoolverlater, het naast elkaar leggen van budgetten, 
noodzaak om vroeg te beginnen met overdracht naar werk of vervolgonderwijs zijn belangrijke thema's van 
de expositie. Het thema is Fantastische Lijnen. Want dat is wat iedereen die meedoet, uiteindelijk wil 
bereiken.

We starten met een panel. Hiske Faber van lunchroom Sijthoff vertelt over het opleiden van VSO leerlingen 
in de horeca. De Leo Kanner leerlingen verzorgen zelfs een avondmaaltijd in dit restaurant. Marleen Damen 
breekt een lans voor de omgekeerde toets. Ga uit van de problematiek van de jongere in plaats van de 
regels.   Hanneke Vreeswijk-Lomax van Albert heijn in de Kopermolen laat zien, hoe je een doof meisje met 
begeleiding in de supermarkt kan laten werken.
Op basis van de expositie en de verhalen van het panel gaan deelnemers aan de slag. De uitvoerders van 
gemeenten, zorgaanbieders, scholen, UWV, werkgeversservicepunten en creatieve ondersteuners weten 
elkaar te vinden.

De bijeenkomst levert 7 thema's op, waarop fantastische lijnen uitgewerkt gaan worden (zie bijlage).
Dat zijn: onder andere het persoonlijk contact met werkgevers, uitstroomverhalen en anders jobcoachen.  
De komende maanden gaan we verder aan de slag. De opzet is een community van professionals te vormen, 
die betrokken zijn bij schoolverlaters PrO/VSO en de schouders willen zetten onder het realiseren van 
"fantastische"lijnen.

Zeven werkgroepen gaan zich de komende maanden buigen over de lijnen tussen speciaal onderwijs naar 
werk, dagbesteding of vervolgonderwijs via o.a. het ‘portfolio van de leerling zichtbaar maken', ‘andere 
stijlen van jobcoaching introduceren', het ‘koppelen van budgetten', ‘het persoonlijk contact met 
werkgevers' of ‘het optekenen van geslaagde uitstroomverhalen. Wethouder Marleen Damen van Leiden 
roept daarbij op tot toepassing van (stoere) omgekeerde toetsprincipe: ‘het kan altijd, tenzij het echt niet 
kan'. Begin 2018 worden alle verhalen gebundeld aangeboden aan het portefeuillehoudersoverleg 
Maatschappij Holland-Rijnland. 

Samen van dunne of zelfs stippellijnen echt sterke & fantastische lijnen maken; waarom niet!
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Bijlage: eerste opzet thema's fantastische lijnen voor schoolverlaters
Op basis expositie en het panelgesprek zijn een zevental thema's geselecteerd. De afspraak is op deze 
thema's de ‘fantastische' lijnen verder worden uitgewerkt.
Per thema is een eerste beknopte uitwerking gemaakt.  De opzet is, dat professionals vanuit verschillende 
disciplines  bij elkaar op bezoek gaan en een voorstel zo smart mogelijk uitwerken. Dit zijn de zogenaamde 
‘topbezoeken’.

De voorstellen worden gebundeld en aangeboden aan het pho Maatschappij van januari. 

1 Persoonlijk contact met werkgevers
Op basis van casussen �lmpjes maken om schoolverlaters PrO/VSO te laten zien.
In een workshop kan dit aan werkgevers getoond worden.
BV Leiden kan hierbij betrokken worden
Uit te nodigen werkgevers oa.: NS, Tulip Hotels, Zilveren Kruis, Astella, Jansen
Locatie topbezoek: Hubspot Langegracht Leiden
Contact: Jan-Bart Heijne (DZB) 

2 Op tijd beginnen 
De Leo Kannerschool begint al in derde jaar met voorbereiden van leerlingen op stage.
De drempel naar dagbesteding is nog hoog. Dit loopt vaak vast op budgetten vanuit gemeente
Stage- coördinatoren VSO van buiten de regio ook hierin betrekken.
Locatie: praktijkschool Limes of Leo Kanner VSO
Contact: Herman Varkevisser (Gemiva)
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3 Uitstroomverhalen optekenen
Verhalen van jongeren verzamelen bij overgang van VSO naar MBO. 
Wij willen informatie, waar jongeren tegen aan lopen
Bijeenkomst op nieuwe school organiseren
Uitstroomverhalen optekenen met DZB, ISD en SPW
Locatie topbezoek: Leo Kanner school Hazenboslaan
Contact: Robbert Smakman (RMC coördinator)

4 Opzetten brede broedplaats voor opleiden in zorg en horeca
Onderwijsvormen doorbrekend van VSO – universitair
Diverse doelgroepen
Partners vanuit bedrijfsleven
Gericht op doorstroom naar arbeid
Sociaal ondernemen
Eén team met allen eigen verantwoording

Uitnodigen: Mark Engels (LUMC), Bob Meijer, Martin van der Ham, Frieke Hurkman, Machiel     Oppenheim
In samenwerking met: centrummanagement, BV Leiden
Locatie topbezoek: Sijthoff Doezastraat Leiden
Contact: Hiske Faber (Gemiva en bedrijfsleider Sijthoff)

5 Budgetten naast elkaar leggen.
Ontschotten dagbesteding en verruimen regels voor dagbesteding ook voor 18-
Betroken organisaties: scholen, zorg en UWV, Samenwerkingsverbanden VO/VSO-PrO, TWO
Voorbeelden van inzet dagbesteding: zorgboerderij Sleutelbloem van Gemiva, Iniso Stompwijk
Idee: gezamenlijke middelen in een pot, die vrij besteedbaar is 
Bestuurders van betrokken organisaties warm maken voor dit idee, o.a. Roos van Gelderen
Betrekken: kinderombudsman Mark Dulaart belast met thuiszitters
Contact: Ida van Breda (Holland Rijnland)
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6 Anders jobcoachen
Geen standaard regime Jobcoaching
Geen standaard budget
Inzet jobcoaching, die past bij de jongere
Inbreng van casussen
Organisator: Marja de Jong Holland Rijnland
Contact: Wil van der Salm (Gemiva)

7 Portfolio video
Workshop
Training opzetten voor maken CV
Training opzetten voor pitchen
Uitnodigen:
Studio Moio
ICT-opleiding Media en vormgeving
Minister president Rutte
Wethouders Roos van Gelderen en Marleen Damen
Locatie topbezoek: VSO/ PrO school
Contact: Cees Paling
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