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Wie zijn wij? 

Team PRO/VSO  

Het team bestaat momenteel uit 9 personen, namelijk 

          teammanager 

            projectmanager 

                  2 accountmanagers 

                                   2 jobcoaches/werkbegeleiders 

                2 werkbegeleiders 

stagiaire 

 

 

 



Wat is ons doel? 

 

• Geen jongeren uit beeld. 

• Aansluiting van school naar werk. 

• Duurzame uitstroom realiseren.  

• Ontwikkeling zelfstandigheid en zelfredzaamheid. 
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Wat doet het team PRO/VSO? 

• Matchen leerlingen en oud leerlingen van pro/vso scholen met geschikte 

werkgevers. 

• Motiveren om een  ABA aan te vragen (i.v.m. doelgroepregister)  

• Het inzetten van trajecten of projecten. 

• Inzetten van subsidies. 

• Jobhunting op maat. 

• Indien nodig inzetten van begeleiding op de werkvloer. 

• Relatiebeheer met werkgevers. 



Wat doen wij voor leerlingen die van  

Pro/VSO school komen? 

• In het laatste schooljaar samenwerken met scholen en sociaal netwerk 

(netwerkoverleggen).  

• Na een gelopen stage de werkgevers enthousiasmeren om de leerling in 

dienst te nemen. 

• Aansluiten op projecten/trajecten van WSP als er geen baan of 

leerwerkplek is na de schoolperiode (voorkomen thuiszitten). 

• Matchen en plaatsen op (garantie)banen. 
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Vervolg wat wij doen voor leerlingen 

Pro/VSO leerlingen 

• Contact houden met stagebegeleiders en mentoren. 

• Contact met ouders om uitval te voorkomen. 

• Indien nodig inzetten social casemanager voor andere problemen zoals 

bv. schulden 

• Verzuimcontrole om langdurige uitval te voorkomen. 

• Nazorg bij plaatsing. 
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Welke begeleiding geven wij (pro/vso) 

na een arbeidscontract? 

• Vanuit WSP kan een werkbegeleider/jobcoach begeleiding op de werkvloer geven 

totdat er voldoende zelfstandig gewerkt kan worden. 

• Bij problemen op de werkvloer kan er samen met de leerling, 

werkbegeleider/jobcoach en werkgever gezocht worden naar een oplossing. 
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Vragen 

 

 

 

 ? 
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