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De Transitieroute 

Jongeren met een ondersteuningsbehoefte van opleiding naar werk 
 

 

Wat is het probleem? 

Duizenden jongeren met een beperking (ondersteuningsbehoefte) in het mbo hebben het moeilijk in 

de overgang naar werk. Binnen school krijgen ze extra ondersteuning, maar in de overgang naar werk 

staan ze er vaak alleen voor. School en gemeente kunnen helpen, maar weten elkaar vaak nog 

onvoldoende te vinden.  De overgang van opleiding naar werk is een risicovolle fase in de loopbaan 

van jongeren met een beperking. 

 

Hoe kan het beter? 

In het project ‘Van opleiding naar werk’ hebben negen mbo-instellingen, samen met KBA Nijmegen en 

de MBO Raad gewerkt aan praktisch bruikbare aanpakken en een nieuwe visie op een doorlopende 

overgang van opleiding naar werk. Dat begint met een goede voorbereiding op de stage en een 

stageperiode die de student echt voorbereidt op werk. Daarna wordt samen met bedrijf en gemeente 

gekeken wat nodig is om passend werk te vinden en vooral ook te behouden. Het gaat om maatwerk 

met een grote rol voor de jongere zelf. Het project heeft geleid tot handzame voorbeelden en 

instrumenten die gebruikt kunnen worden in de ondersteuning van jongeren. 

 

Er is meer nodig: Transitieroute 

Het project heeft laten zien dat het realiseren van een doorlopende overgang niet alleen een kwestie 

is van praktische hulpmiddelen. Er is vooral ook visie, beleid en samenwerking nodig. Daarom hebben 

de scholen een voorstel gemaakt voor Transitieroutes en een oproep aan partijen om daar werk van te 

maken. Het doel is dat elke jongere die dat nodig heeft straks een maatwerk Transitieroute krijgt, van 

opleiding naar werk. 

 

Wat is de Transitieroute? 

De Transitieroute is een individueel, doorlopend traject, dat een jaar voor het einde van de mbo-

opleiding start en doorloopt tot een jaar na het afronden van de opleiding. Het doel van de 

Transitieroute is om gezamenlijk – jongere, mbo-instelling, (leer)bedrijf en gemeente – een route uit te 

zetten die leidt tot het behalen van het mbo-diploma en hebben en behouden van werk. Nieuw is dat 

de Transitieroute de verbinding maakt tussen de loopbaanfases van onderwijs en arbeidsmarkt.  

 

Hoe werkt de Transitieroute? 

• Een jaar voor het einde van de opleiding maken student, mbo-opleiding, gemeente en leerbedrijf 

een Transitieplan. Daarin zijn afspraken vastgelegd over het onderwijs, de stages, begeleiding, 

aanpassingen en ondersteuning, begeleiding bij het vinden van werk, inzet van 

arbeidsmarktinstrumenten. Ook zijn de rollen en verantwoordelijkheden van partijen, inclusief de 

student zelf, beschreven. 

• De student volgt een maatwerkroute aangepast op de individuele capaciteiten, ambities en 

ondersteuningsbehoefte. De jongere zelf is medeverantwoordelijk voor het plan en de uitvoering. 

• Voor de Transitieroute is flexibiliteit en samenwerking nodig. Flexibiliteit die het mogelijk maakt 

individuele aanpassingen te treffen en extra ondersteuning te bieden. Samenwerking die ervoor 

zorgt dat de mogelijkheden van school, gemeente en bedrijf optimaal worden gecombineerd. 

• Jongeren die – ondanks alle inzet – niet het diploma (dreigen te) halen, volgen de route met als 

doel hen maximaal te scholen en toe te leiden naar passend werk. 

• De Transitieroute is bedoeld voor jongeren die zonder deze route groot risico lopen de opleiding 

niet af te ronden en geen werk te vinden (en te behouden). Het gaat om de doelgroep passend 

onderwijs in het mbo en daarbinnen degene voor wie met name de overgang naar de werksituatie 

problematisch is. 
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Regionale alliantie 

Als vervolg op het project met de negen scholen is er nu een alliantie van vijf regio’s aan de slag 

gegaan met de invulling van de eerste Transitieroutes. Scholen hebben de eerste studenten 

geselecteerd om deel te nemen aan deze routes van school naar werk. Ook worden in deze regio’s nu 

gemeenten, sociale diensten, werkbedrijven en andere partners betrokken om gezamenlijk de 

methodiek van Transtieroutes te ontwikkelen en in te vullen. 

Een aanjaagteam van KBA Nijmegen, FNO, MBO Raad, Rea College, NJR en anderen ondersteunt 

de regio’s en werkt aan de landelijke acceptatie en implementatie. Om de volgende stap te kunnen 

zetten is het niet alleen van belang dat regio’s zelf aan de slag gaan met de Transitieroutes. Ook de  

inzet en betrokkenheid van landelijk partijen is noodzakelijk: op de eerste plaats mbo, 

werkgeversorganisaties, gemeenten en landelijke overheid. Zij kunnen zorgen dat er beleidsruimte 

komt en met kennis(deling), innovatie, aanjaagmiddelen en ondersteuning regionale pilots op gang 

helpen om Transitieroutes op te zetten. 

 

 


