Via emailadres verzonden: secretariaatmpvo@minocw.nl

Aan de minister voor het primair- en voortgezet onderwijs,
de heer drs. A.D. Wiersma
p/a Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Utrecht, 21 oktober 2022

Kenmerk: 2022-0009
Onderwerp:
Borging van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs binnen de structurele aanpak
Jeugdwerkloosheid

Geachte heer Wiersma,
Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) spelen een belangrijke rol in de
voorbereiding van hun leerlingen richting vervolgonderwijs of werk. Zij zorgen daarbij tevens voor de daadwerkelijke
plaatsing van leerlingen op de vervolgbestemming. En leveren daarbij een preventieve en daarmee vaak onzichtbare
bijdrage aan het voorkomen van de Jeugdwerkloosheid in Nederland. Door deze preventieve aanpak blijft
aantoonbaar veel persoonlijk en maatschappelijk leed bespaard. En wordt met deze inzet van de pro en vso scholen
al jarenlang de (financiële) druk op het curatieve deel binnen het sociale domein beperkt.
Momenteel werken de ministeries van SZW en OCW, als vervolg op de in 2021 door alle partijen ondertekende
werkagenda ‘Samen werk maken van de Aanpak Jeugdwerkloosheid’, aan een wetsvoorstel voor de structurele
aanpak van de Jeugdwerkloosheid. In de meest recent gedeelde informatie over het wetsvoorstel wordt aan het MBO
€ 25 miljoen, aan de RMC’s € 25 miljoen en aan gemeenten € 15 miljoen toegekend. Voor het vso en pro is tot onze
verbijstering niets gereserveerd. Zeer teleurstellend, zeker gezien in het licht van een proces dat wij met de ministeries
OCW en SZW al jarenlang rond dit thema lopen. Daarnaast is het onbegrijpelijk dat de groep vso- en pro leerlingen,
zoals in het verleden herhaaldelijk het geval was, wederom op geen enkele wijze is meegenomen.
Tot op heden hebben het vso en pro onlosmakelijk onderdeel uitgemaakt van de aanpak Jeugdwerkloosheid. Waarin
netwerkcoördinatoren vso·pro in nauwe afstemming met de coördinatoren van de (centrum)gemeenten, de VSV
coördinatoren en het MBO zorgen voor samenwerking tussen deze partijen en de totstandkoming van de regionale
plannen Jeugdwerkloosheid. Met het wegvallen van de overbruggingsfinanciering vanaf 1 januari 2023 (een
overbrugging in aanloop naar een structurele financiering) valt de inbreng van het vso en pro in deze 35 regionale
aanpakken Jeugdwerkloosheid weg. Waarmee van een integrale aanpak Jeugdwerkloosheid geen sprake meer zal
zijn.

Wij doen dan ook een klemmend beroep op de minister om te sturen op een wetsvoorstel waarin het vso en pro, gelijk
aan het MBO, RMC’s en gemeenten, structureel financieel gefaciliteerd worden om vanaf 1 januari 2023 en daarna een
bijdrage te kunnen blijven leveren aan het terugdringen van de Jeugdwerkloosheid. Met als uiteindelijk doel dat iedere
jongere uit het vso en pro ook de kans krijgt om zo gewoon mogelijk mee te doen. Want daar is het tenslotte allemaal
om begonnen.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur, Nicole Teeuwen

namens het Bestuur, Johan van Triest

