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Betreft: leerlingen praktijkonderwijs van 16 en 17 jaar met een negatief studieadvies
Krimpen aan den IJssel, 15 juni 2015
Geacht College,
Op de laatst gehouden vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein hebben twee
medewerkers van de Stichting MEE voorlichting gegeven over cliëntondersteuning.
Daarbij kwam ook de problematiek van de groep schoolverlaters van het praktijkonderwijs
van 16 en 17 jaar ter sprake. Deze leerlingen hebben een negatief studieadvies gekregen en
hebben daardoor geen toegang tot het (MBO) onderwijs. Deze leerlingen vallen nog niet
onder de participatiewet, die geldt eerst vanaf 18 jaar, en zijn dus aangewezen op een vorm
van dagbesteding, bij voorkeur met een lerend-element.
Het thuiszitten van deze veelal problematische leerlingen is een slechte zaak voor henzelf en
een zeer zware belasting van hun ouders. Veelal wordt de Stichting MEE gevraagd om deze
gezinnen te ondersteunen bij het vinden van een dagbestedingsplaats. Dit vergt van de
behandelend ambtenaar heel veel tijd en energie, die ten koste kan gaan van andere
hulpvragen om ondersteuning.
We hebben begrepen dat dit schooljaar (2015) 33 leerlingen een negatief studieadvies
hebben gekregen. De verwachting is dat dit aantal in de toekomst van dezelfde orde van
grootte, zo niet hoger zal zijn.
Als deze leerlingen 18 jaar worden, gaan zij vallen onder de Participatiewet waardoor er
hopelijk meer mogelijkheden gaan ontstaan. Gezien de situatie op de arbeidsmarkt, zijn wij
daar echter pessimistisch over.
We hebben begrepen dat er recent een breed overleg heeft plaatsgevonden over deze
doelgroep. Het resultaat van dit overleg is dat men de problematiek doorverwezen heeft naar
IJsselgemeenten. Het is natuurlijk te hopen dat dit tot positieve resultaten zal leiden, maar wij
vragen ons af of dit wel het goede adres is. De Participatiewet geldt pas vanaf 18 jaar en
deze jongeren vallen nog onder de Jeugdwet en de WMO.

Deskundigen hebben ons medegedeeld dat deze jongeren (en hun ouders) vooral geholpen
zouden zijn met klaarliggende projecten (bijvoorbeeld onder de regie van Pameijer, maar
evengoed kunnen andere instellingen hierin initiatieven nemen), waardoor een vaak zeer
moeizame speurtocht naar passende plaatsen achterwege kan blijven of aanzienlijk bekort
kan worden.
Ons standpunt is dat u als gemeentebestuur verantwoordelijk bent en blijft voor het oplossen
van de problematiek van deze doelgroep, zowel uit hoofde van de jeugdwet als van de WMO
(dagbesteding).
Ook deze jongeren moeten kunnen blijven meedoen in de Krimpense samenleving en
verdienen hun kans, iedereen naar zijn/haar mogelijkheden. Uw inzet op preventie is hier
zeer van belang.
Initiatieven van instellingen en particulieren hieromtrent verdienen uw ondersteuning en
begeleiding.
Wij ontvangen gaarne een inhoudelijke reactie van u op deze brief, te beschouwen als een
ongevraagd advies, waaruit blijkt dat deze gesignaleerde problematiek een van de hoogste
prioriteiten krijgt in uw beleid en uitvoering.
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