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Geachte leden van de commissie OCW,
Op 24 april staat het AO studenten met een beperking in het mbo en ho op de agenda. We willen u
vragen om tijdens het AO niet alleen aandacht te hebben voor de studieperiode zelf, maar ook voor
de tijd die daarna komt: de stap naar de arbeidsmarkt.
Studenten met een beperking hebben namelijk moeite met de overgang van het hoger onderwijs
en mbo naar de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek1 van Verwey Jonker, in opdracht van
Handicap en Studie en een kleinschalig onderzoek2 dat Ieder(in) in 2016 heeft gedaan. Tijdens de
opleiding is het vinden van een stageplaats en het volbrengen van stages al extra lastig. En daarna
ondervinden ze ook meer dan gemiddeld problemen bij het vinden van een eerste baan die past bij
hun ambitie, mogelijkheden en opleidingsniveau. Vanwege gebrek aan ervaring uit stage of een
bijbaan, gebrek aan kennis bij werkgevers of omdat ze vanwege hun beperking minder makkelijk
in aanmerking komen voor een (fulltime) baan. Ze beginnen daardoor met een achterstand op de
arbeidsmarkt ten opzichte van hun leeftijdgenoten zonder beperking. Dit terwijl zij, in lijn met het
VN-verdrag Handicap, recht hebben op gelijke kansen om mee te doen op de arbeidsmarkt.

1 ‘Mind the Gap Between Higher Education and the Labour Market for Students with a Disability in
the Netherlands: A Research Agenda’
2

‘Van school naar werk’ in opdracht van Ieder(in)

1.

Zorg daarom voor betere ondersteuning voor deze jongeren

De gemeente is verantwoordelijk om ondersteuning, bijvoorbeeld een jobcoach, te bieden aan
jongeren met een beperking of chronische aandoening, die een beroep doen op de participatiewet
of niet uitkeringsgerechtigd zijn. Jongeren die het mbo of ho hebben afgerond, vallen vaak buiten
het doelgroepenregister en zijn hierdoor veel minder of niet in beeld als het gaat om
ondersteuning. Ook het beleid, dat momenteel wordt gemaakt in het kader van de banenafspraken
en uitgewerkt wordt in het breed offensief, richt zich niet op deze doelgroep. Omdat zij een
opleiding hebben, wordt verondersteld dat zij makkelijk aan het werk komen en daar geen
ondersteuning bij nodig hebben. Deze veronderstelling is onjuist, zoals uit bovenstaande
onderzoeken blijkt. Het is juist hard nodig dat ook voor deze jongeren ondersteuning beschikbaar
komt. Hierbij is het belangrijk dat ook deze doelgroep gebruik kan maken van de faciliteiten vanuit
het doelgroepenregister waaronder de no-riskpolis. Tevens zou bij een beoordeling
arbeidsvermogen rekening gehouden moeten worden met de hulpvragen die er bij deze doelgroep
o.a. jongeren met een GGZ achtergrond, liggen op weg naar werk.
Wilt u aan de minister vragen om te zorgen dat het beleid, dat ontwikkeld wordt door SZW, zich
ook richt op jongeren met een opleiding in het mbo of ho? Wilt u dan direct pleiten voor een
persoonsgebonden budget waarmee jongeren zelfstandig een jobcoach in kunnen kopen? Dit is in
lijn met het VN-Verdrag handicap, wat voorschrijft dat mensen eigen regie moeten kunnen nemen.
2.

En stem wet- en regelgeving van SZW en OCW beter op elkaar af

De wet- en regelgeving voor jongeren met een beperking sluit momenteel niet goed op elkaar aan.
Logischerwijs richt OCW zich op onderwijs en SZW op alles wat met werk te maken heeft. Hierdoor
is er echter geen aandacht voor de aansluiting tussen studie en werk, terwijl dat juist voor
jongeren met een beperking extra belangrijk is om een goede start te kunnen maken.
Wilt u de ministers van SZW en OCW verzoeken om structureel samen te werken en integraal te
kijken naar de maatregelen voor jongeren die de overstap maken van onderwijs naar werk, zodat
de wet- en regelgeving voor jongeren met een beperking goed op elkaar aansluit?
We vertrouwen er op dat u zich blijft inzetten voor studenten in het mbo en ho en wensen u een
goed debat.
Met vriendelijke groet,
Illya Soffer

Bart de Bart

directeur Ieder(in)

voorzitter Stichting Studeren & Werken Op Maat
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