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NHL Stenden, Van Hall Larenstein en REA College hebben vandaag de intentieverklaring
‘Dwarsverbinden’ getekend. De betrokken partijen gaan zich inzetten voor kwetsbare hbo-studenten
in de overgang van school via stage naar de arbeidsmarkt, ter versterking van de regionale
ketenaanpak.
Regionale samenwerking
Het project Dwarsverbinden is opgezet, omdat
kwetsbare studenten meer risico hebben op uitval
tijdens stage of afstuderen. Ze ervaren soms
belemmeringen wegens hun beperking bij het
zoeken naar of functioneren op een stageplek. Ze
weten niet waar en bij wie ze moeten zijn voor extra
begeleiding. Bij uitval komen ze werkloos thuis te
zitten en moeten gemeenten of UWV de student
aan passend werk helpen, wat zonder diploma
moeilijk is. Dwarsverbinden wil organisaties in
Fryslân met elkaar verbinden om preventief samen
te werken en ervoor zorgen dat kwetsbare studenten goed begeleid worden voor en tijdens hun
stage. Het landelijk Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) ondersteunt hierbij.
Studenten aan het woord
Tijdens de bijeenkomst vertelden twee studenten over hun ervaringen. Puk is tweedejaars student
Dier- en Veehouderij bij Van Hall Larenstein en heeft autismen. Gelijk bij het aanmelden bij de
opleiding heeft zij school op de hoogte gesteld van haar functiebeperking. Ze heeft hiervoor
begeleiding en hulp gekregen, maar toen begon de stageperiode. Doordat Puk voorafgaand aan deze
periode geen begeleiding heeft gekregen, heeft ze hier veel onrust over gehad. Ook tijdens de
stageperiode miste ze begeleiding over hoe ze om kon gaan met bepaalde situaties.
Rens studeert Accountancy bij NHL Stenden en heeft het syndroom van Asperger. Doordat hij
moeilijk met mensen in vreemde of nieuwe situaties kan omgaan, heeft hij moeite met het vinden
van een stage. Dit zorgt voor veel stress. Rens heeft via de studentendecaan wel veel tips gekregen.
Hij vindt het belangrijk dat studenten enthousiast worden over stage. Ook zou hij meer voorlichting
willen hebben wat er bij komt kijken bij de overstap van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit levert
nu nog veel onduidelijkheid op.
Statements bij de ondertekening
Marc Otto van NHL Stenden vindt het belangrijk dat iedereen een plek op de arbeidsmarkt krijgt.
Er zijn veel studenten die hulp nodig hebben en de school wil dit graag bieden. Irene van Heerde van
Van Hall Larenstein benadrukt dat Van Hall Larenstein een duurzame hogeschool is. Niet alleen op
het gebied van natuur, maar ook op gebied van duurzaam onderwijs, wat goed past bij dit project.
Tjibbe Koolstra van REA College vindt het erg belangrijk dat de betrokken partijen structureel tijd
vrijmaken om ervoor te zorgen dat kwetsbare studenten op een goede plek op de arbeidsmarkt
komen en draagt hier graag aan bij als bemiddelende partij tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
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Reacties gemeente Leeuwarden en Fryslân Werkt!
Jet Brinker geeft aan dat gemeente Leeuwarden het een mooi project vindt. Ze gaan in overleg om
dit project te volgen en te ondersteunen. Anna Karina Driessen van Fryslân Werkt! geeft aan dat er al
actief wordt gewerkt aan een programma voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Ook zij willen
graag aansluiten bij het project.
Vervolgstappen
Er komt een ronde tafeloverleg waarin op basis van individuele
casuïstiek een structurele werkwijze wordt opgezet om kwetsbare
studenten de juiste ondersteuning te bieden. HRM-studenten van
NHL Stenden onderzoeken wat studenten echt nodig hebben en hoe
hieraan tegemoet kan worden gekomen. Het REA College zal
jobcoaching op de stageplek uitvoeren, verbindingen leggen tussen
scholen en werkgevers en hun kennis en ervaring met deze
doelgroep delen met hogescholen en werkveld. Het ECIO blijft
betrokken voor ondersteuning en advies. Als de financiering het
toelaat, wordt er een impactonderzoek uitgevoerd met
aanbevelingen om door te ontwikkelen in de regio.
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