
Opinie-artikel 
Aanpak jeugdwerkloosheid: investeer ook in duurzame 
baankansen voor de doeners uit praktijkonderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs
 
Schoonmaak, horeca, techniek of logistiek: vrijwel overal is een schreeuwend tekort 
aan medewerkers. Al daalde het aantal vacatures de afgelopen drie maanden iets, 
het Centraal Bureau Statistiek liet vandaag weten dat de krapte op de arbeidsmarkt 
zeker niet voorbij is. 

Goed nieuws dus, dat het kabinet kiest voor een structurele aanpak van de 
jeugdwerkloosheid. Er is wel een grote ‘maar’. Het kabinet ziet namelijk zo’n 70 duizend 
leerlingen uit het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) over het 
hoofd, die óók aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Daarom trekken wij aan de bel.

Jongeren in een kwetsbare positie
Op 22 november 2022 debatteert de vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap over de onderwijsbegroting voor 2023. Dan wordt onder meer besproken dat 
het mbo, gemeenten en RMC* vanaf volgend jaar extra kunnen investeren in begeleiding 
van jongeren in een kwetsbare positie.
Parallel werkt het kabinet aan het wetsvoorstel ‘Van School naar Werk’, voor een 
structurele ‘zachte landing’ op de arbeidsmarkt voor deze jongeren. Uitgerekend 
leerlingen uit het pro en vso vallen hierbuiten. Dat vinden wij onbegrijpelijk. Juist ook onze 
kanjers kunnen met extra begeleiding en nazorg op de werkvloer prima aan de slag.
 
Onderwijsprofessionals in onze scholen helpen jongeren om hun 
werknemersvaardigheden te ontwikkelen en helpen ze ook aan een baan. Dat lukt goed. 
Daar zijn we natuurlijk trots op.


Monitor aanpak jeugdwerkloosheid
We zien óók dat het beter kan en moet. Zo zijn er elk jaar nog altijd 2500 leerlingen uit het 
pro en vso die de stap van school naar werk niet weten te maken. En al lukt het vso-
jongeren meestal goed om een baan te vínden, die baan houden blijkt een stuk lastiger. 
Na twee jaar heeft slechts de helft van de vso-jongeren nog werk.
De recent uitgekomen Monitor aanpak jeugdwerkloosheid van SEO economisch 
onderzoek laat ook zien dat de ongelijkheid in baankansen voor jongeren uit pro en vso is 
toegenomen.
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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


 
Hier nemen we natuurlijk geen genoegen mee. Wij kénnen onze leerlingen en weten als 
geen ander wat zij nodig hebben om hun talenten te laten groeien. Samen met 
gemeenten, bedrijven en andere regionale partners in de arbeidsmarktregio’s, werken we 
dus volop aan betere arbeidstoeleiding en betere nazorg op de werkvloer. Alleen hebben 
we Den Haag wel nodig om dit te kunnen blijven doen.


Arbeidstoeleiding
Doordat wij nu niet worden meegenomen in de aanpak jeugdwerkloosheid, dreigt ons 
(net)werk voor arbeidstoeleiding te sneuvelen. Dat kan en mag niet gebeuren! Daarom 
roepen wij beide onderwijsministers op om ons – net als het mbo – in 2023 en 2024 
overbruggingsfinanciering toe te kennen. En om onze jongeren structureel mee te nemen 
in de wetsvoorstellen die gaan over Van School naar Werk. Dan kunnen ook wij duurzaam 
blijven bijdragen aan het voorkomen van jeugdwerkloosheid.
 
Kijkend naar de titel van het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de 
toekomst’, kan het bijna niet anders dat het kabinet en de Tweede Kamer onze oproep 
steunen. Niet alleen omdat ook onze leerlingen gelijke kansen verdienen om mee te doen 
op de arbeidsmarkt. Ook omdat de arbeidsmarkt onze doeners hard nodig heeft.
 
Nicole Teeuwen
Voorzitter sectorraad Praktijkonderwijs
 
Johan van Triest
Voorzitter sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs
 
*RMC: het meldpunt bij gemeenten voor achttienplussers die niet meer naar school gaan en nog 
geen diploma van mbo niveau 2 of havo hebben behaald.
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