
Webinar Arbeidstoeleiding op vrijdag 12 maart 

Het Kennisteam Arbeidstoeleiding van de Sectorraad GO organiseert in samenwerking 
met de Sectorraad Praktijkonderwijs op vrijdag 12 maart a.s.  van 10.30 – 12.30 een 
webinar over een drietal onderwerpen die te maken hebben met Arbeidstoeleiding. Iedere 
medewerker die binnen het vso of het praktijkonderwijs met dit onderwerp te maken 
heeft, wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

 

Allereerst worden we door Wendy van Merrebach en Andrej Vajner van het Ministerie 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geïnformeerd over de aanvullende Europese 
crisismiddelen ESF 2014-2020 REACT-EU die ook bedoeld zijn voor de vso- en pro-
leerlingen. Doel van dit onderdeel is om jullie wegwijs te maken in de manier waarop deze 
aanvullende middelen kunnen worden ingezet.


Landelijk kwartiermaker 
In het tweede blokje informeert Landelijk Kwartiermaker Arbeidstoeleiding vso-pro 
Patrick Hallink ons over het gezamenlijk traject van Sectorraad Praktijkonderwijs en 
Sectorraad GO om in iedere Arbeidsmarkt Regio (AMR) een coördinator vso-pro te 
realiseren. Over het hoe en waarom praat Patrick (die door en voor beide sectorraden 
deze activiteiten uitvoert) ons bij.

 

Tot slot licht Mouris Boer alle ins en outs toe over het vso-schooldiploma, een traject 
waarbij hij nauw betrokken is.

 

Vragen via chat 
De sprekers hebben ieder ongeveer 20 minuten tijd om hun verhaal te doen. Jullie vragen 
en opmerkingen kunnen jullie tijdens de sessie via de chat indienen; deze worden 
vervolgens door de sprekers beantwoord. Zijn het té veel vragen om in de sessie te 
kunnen behandelen, dan krijg je er in ieder geval antwoord op, maar dat zou dan ook na 
het webinar kunnen zijn.
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Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl


Het programma ziet er dan als volgt uit: 
10.15 – 10.30 uur:         inloggen

10.30 – 11.00 uur:         aanvullende Europese crisismiddelen ESF 2014-2020 REACT-	 	
	 	 	 	 EU - Wendy van Merrebach en Adreij Vajner, SZW

 11.00 – 11.30 uur:         pro-vso coördinatoren in de regio                         
                                          - Patrick Hallink, Landelijk Kwartiermaker

11.30 – 12.00 uur:         vso-schooldiploma                                                   
                                          - Mouris Boer, de Onderwijsadviseur

 

Aanmelden 
Aanmelden kan tot donderdag 11 maart a.s. Je doet dat door een mail te sturen naar 
info@gespecialiseerdonderwijs.nl.

Na aanmelding ontvang je de inloggegevens.

 


Sectorraad Praktijkonderwijs 
Postbus 85246 

3508 AE Utrecht
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