
Beloftes en speerpunten

In 2020;

• hebben we ons netwerk 
rondom jongeren in een 
kwetsbare positie in de regio 
op alle lagen van de instelling 
doelgericht versterkt

• maken we onderscheid tussen 
opleidingen die toeleiden 
naar de arbeidsmarkt of 
doorstroom 

In 2022; 

• hebben we met onze 
partners een sluitende 
aanpak ontwikkeld: 
maatwerkonderwijs voor 
verschillende doelgroepen 
binnen kwetsbare jongeren

• zijn wij een inclusieve 
organisatie, met banen / 
aannamebeleid voor jongeren 
in een kwetsbare positie en 
extra ondersteuning gericht 
op het versterken van de 
arbeidsmarktpositie

In 2020 hebben we ons netwerk rondom jongeren in een kwetsbare positie 
versterkt en zijn we in vier sectoren een duurzame samenwerkingsrelatie met 
een groot bedrijf aangegaan. 

• Participatie in ons regionale netwerk, waarin verschillende partijen 
samenwerken om te voorkomen dat studenten tussen wal en schip raken

• Maatwerktrajecten leren en werken met inzet van de praktijkverklaring i.s.m. 
met bedrijfsleven, sociale partners en gemeente 

In 2020 zijn er arbeidsmarkgerichte trajecten ontwikkeld voor entree XL (en 
geïntegreerde trajecten anderstaligen) en hebben we een doorstroomgerichte 
en arbeidsmarktgerichte variant van de entreeopleiding ontwikkeld. 

• Gewijzigd beleid; er worden geen varianten ontwikkeld voor de entree-
opleidingen

• Samenwerking in project leren op de werkplek uitgebreid met nieuwe 
partners

Verwacht effect: meer jongeren (en ouderen) in een kwetsbare positie 
slagen erin een baan te krijgen en te behouden.

• Percentage uitstroom zonder diploma is na gestage daling licht 
gestegen. Het percentage dat doorstroomt naar een hoger niveau 
is gestegen 
 
Het meten van het succes op de arbeidsmarkt van onze (ex) 
studenten is niet eenvoudig. Hiervoor zijn geen harde/betrouwbare 
cijfers beschikbaar. Onderzoek onder alumni kan hier gedeeltelijk 
inzicht in geven, maar hiervan zijn in deze periode nog geen nieuwe 
cijfers beschikbaar 

Wij doen er alles aan om 
het arbeidsmarktsucces 
voor mensen in een 
kwetsbare positie te 
vergroten. 

Realisatie Midterm review 2021 Merkbaar en meetbaar effect 2021

Realisatie komt overeen met 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect komt overeen 
met doelstelling KA

Realisatie loopt achter bij 
doelstelling KA of Merkbaar/
meetbaar effect blijft achter bij 
doelstelling KA

Geen merkbaar/meetbaar effect 
opgenomen in KA, geen vergelijking 
mogelijk

Nog te weinig cijfers beschikbaar 
voor vaststellen meetbaar/merkbaar 
effect

Legenda

Realisatie wijkt af van doelstelling 
door gewijzigd beleid/nieuwe 
inzichten
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