
   
 

Adopteer een school 

Bij diverse scholen in het praktijk- of voortgezet speciaal onderwijs blijkt dat leerlingen na hun 

opleiding niet aan het werk komen. Vaak omdat ze geen diploma of startkwalificatie hebben en het 

ook niet haalbaar is om naar regulier MBO niveau 2 door te stromen. Deze leerlingen hebben wel de 

kwaliteiten om praktische werkzaamheden te verrichten. Het is daarom belangrijk dat deze 

leerlingen direct middels stage en werkervaring hun competenties aan werkgevers kunnen laten zien 

en hun werkhouding ontwikkelen. Om zo als een volwaardige kracht een stageperiode af te ronden 

én indien er mogelijkheden zijn direct na school een eerste werkplekgarantie te hebben.  

Wilt u als werkgever de arbeidsmarkt dichter bij deze leerlingen brengen en biedt u hen een kans 

binnen uw bedrijf? Heeft u stage- of werkervaringsplekken of wilt u meewerken aan de ontwikkeling 

van vakopleidingen in de praktijk? Doe mee aan de pilot “Adopteer een school” 

Doelstelling: 

 Werkgevers vanuit de 99vanutrecht en Sport netwerkt verbinden aan enkele scholen van 
VSO, Praktijkonderwijs tot aan Entree opleiding in de regio Utrecht.  

 Deelnemende scholen adviseren en ondersteunen bij de samenwerkingen met werkgevers 
(netwerken) om betere aansluiting van de jongeren op de arbeidsmarkt te realiseren. 

 Jongeren indien nodig voorbereiden, plaatsen en begeleiden op eindstageplekken met 
doorstroomkansen binnen het werkgeversnetwerk.  

 Leerlingen bij werkgevers op praktische wijze kennis te laten maken met de mogelijkheden 

op de arbeidsmarkt voor, tijdens of na hun stage middels praktijk carrousels of (snuffel)stage.  

 Een betere verbinding tussen school en de arbeidsmarkt, waardoor onnodige instroom in de 

Participatiewet van jongeren zonder startkwalificatie wordt voorkomen. 

Deze bedrijven en scholen gaan u voor en doen mee:                                                                                                   

Pouwercollege, Krommerijncollege en Trajectum. Grote werkgevers als: Asito, Jumbo, ISS, The Colour 

Kitchen en Rabobank. MKB’ers als Ans de Wijn, Kampong en Rosco catering. 

 

Wat levert het u op? 

 U wordt een maatschappelijk verantwoorde werkgever en geeft een kwetsbare jongere in 

uw regio een kans of kijkje in uw bedrijf; 

 Één aanspreekpunt voor de werkervaringsplekken, die matching, plaatsing, begeleiding en 

nazorg organiseert; 

 Een potentiele arbeidskracht die middels een stage zijn draai binnen uw bedrijf vindt; 

 Een uitbreiding van uw netwerk, door de bijeenkomsten die met andere werkgevers in de 

pilot worden georganiseerd. 

Wat vragen wij van u? 

 U moet een erkend leerbedrijf zijn, of in aanmerking willen komen als erkend leerbedrijf; 

 U heeft extra aandacht en begeleiding voor de leerling; 

 Actieve inzet voor een leerling/leerlingen middels: 

- Meedraaien in een praktijkcarroussel, en/of 

- Korte snuffelstages en/of; 

- Stageplek voor 3e  of 4e jaars 

 Ambassadeurschap. 

Meer informatie of aanmelden? 

Neem contact op met 99vanutrecht@denormaalstezaak.nl of bel met Marieke Mulder 06-11351729 
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