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Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie
Vrijdag 5 juni is er een interessante regiobijeenkomst in de Haaglanden geweest over jongeren in
kwetsbare posities. Aanleiding was de brief van minister Bussemaker van 12 december 2014, waarin
zij aankondigt dit onderwerp op de agenda te zetten. Het ministerie van OCW werkt de ideeën op dit
moment uit in regelgeving.
Gebleken is dat de diverse subregio’s en gemeenten in de Haaglanden al voortvarend bezig zijn om
de contacten tussen onderwijs, sociale zekerheid en zorg te versterken. Ook Pro en VSO raken
daarbij in beeld. Zo wordt voorkomen dat kwetsbare jongeren tussen wal en schip raken óf speelbal
zijn tussen de verschillende afdelingen. Hoe gaat dot elders in het land? Mail je ervaringen door aan
hhoes@ismh.nl Het ministerie van OCW is benieuwd naar de lokale en regionale reacties op de
eerder genoemde brief. Bij de uitwerking hiervan in regelgeving kan jullie input worden meegenomen.
Klik hier voor de presentatie van 5 juni in Haaglanden.
Bovenregionale bijeenkomsten Programmaraad – PRO/VSO, UWV en gemeenten
Ook vanuit de sociale zekerheid (Participatiewet, oude bijstandswet) is aandacht voor jongeren in
kwetsbare posities, met name voor de 6500 schoolverlaters van PRO/VSO. Daarover organiseert de
programmaraad (waarin Divosa, VNG, UWV en Cedris samenwerken) in de tweede helft van juni een
vijftal bovenregionale bijeenkomsten. Voor meer informatie en aanmelding zie de website
www.samenvoordeklant.nl.
Platform Informeel Onderwijs
Informeel onderwijs (leren via maatschappelijke organisaties, kinderopvang NSO e.d) is hot. Ook in de
volwasseneneducatie is daarvoor meer belangstelling. Daarom is het thema van de nationale
onderwijsweek: Meer dan School. Met dit thema wordt de aandacht gevestigd op al die plaatsen en
omstandigheden waarin jonge mensen leren.
Op 22 juni a.s. lanceert de CAOP daarom het Platform Informeel Onderwijs in Nieuwspoort in Den
Haag. Graag attenderen wij u op deze bijeenkomst en nodigen u mede uit het debat en de installatie
bij te wonen. Zie hiervoor www.caop.nl.

