24. Voorkomen is beter dan genezen

Aanmeldingsformulier Project Speciaal 2017

Om mee te kunnen doen aan Project Speciaal is het invullen van alle velden verplicht.

Naam:

Zeeuwse Stichting Maatwerk

Emailadres

coordinator@zeeuwsestichtingmaatwerk.
nl

Telefoonnummer

06-12969393

Titel van de activiteit/het product

Voorkomen is beter dan genezen

Wie heeft de activiteit/het product
ontwikkeld?

Zeeuwse Stichting Maatwerk in
samenwerking met de Arbeidsmarktregio
Zeeland

Omschrijving van de activiteit:
Door intensieve samenwerking tussen alle scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs,
Praktijkonderwijs en ROC-Entree in Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten verenigd in de
Arbeidsmarktregio Zeeland en de overige ketenpartners (UWV/RBL) is een preventief
beleid ontwikkeld, waardoor voor iedere leerling een passende plaats kan worden
gevonden aansluitend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten.

Wat is de doelgroep:
Alle leerlingen van het VSO, het Pro en de Entrée-opleiding
Hoe is de activiteit geïmplementeerd:
Structureel georganiseerd preventief overleg tussen:
- stageleraren van alle betrokken scholen
- stageleraren – gemeenten (job-hunters / klantmanagers / transitiecoaches)
- stageleraren – Regionaal Bureaus Leerlingzaken (trajectbegeleiders)
- stageleraren – UWV
- Zeeuwse Stichting Maatwerk en de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland

Wat zijn de resultaten:
Een zo hoog mogelijke uitstroom naar werk/vervolgonderwijs/dagbesteding (meer dan
90%).
Door middel van de ontwikkeling van een Zeeuwse uitstroommonitor zijn de resultaten
hiervan zichtbaar gemaakt op provinciaal-, regionaal-, gemeentelijk- en schoolniveau.
Deze resultaten worden gepubliceerd op de web-site van de Zeeuwse Stichting
Maatwerk en zijn voor iedereen beschikbaar.
Door middel van de ontwikkeling van een transitieformulier om op unanieme wijze de
gegevens over te dragen van school naar ketenpartner. (Elkaars taal spreken).
Door middel van overleg met de Werkgroep Arbeidsmarktregio Zeeland komen tot een
vangnetwerk na het verlaten van de school
Op welke manier draagt de activiteit bij aan de onderwijskwaliteit:
Uitstroom is een kwaliteitscriterium voor elke school.
Door bovengenoemde intensieve samenwerking tussen scholen en ketenpartners
wordt een zo maximaal mogelijke positieve uitstroom gerealiseerd, een optimale
gegevensoverdracht bewerkstelligd en nazorg geborgd.
Op welke manier draagt de activiteit bij aan het toekomstperspectief van leerlingen:
Door de samenwerking worden de kansen op en het behoud van werk,
vervolgonderwijs of dagbesteding voor alle leerlingen aanzienlijk vergroot.
Op welke manier wordt samengewerkt door diverse groepen:
Zie boven

Zijn werkwijze en resultaten overdraagbaar naar andere scholen/instellingen/
ab-diensten? En zo ja, onder welke condities:
Werkwijze en resultaten zijn zeker overdraagbaar en bruikbaar in andere regio’s.
Waarom bent u van mening dat deze activiteit in aanmerking moet komen voor de
prijs voor Project Speciaal 2017:
Omdat de Zeeuwse aanpak landelijk gezien als vernieuwend kan worden aangemerkt.

Evt. opmerkingen en aanvullingen:

Bijlage:
Om op de website projectspeciaal.nl een item te kunnen plaatsen over het project
hebben we drie foto's, afbeeldingen, tekeningen etc. nodig die het een goed beeld
geven van het project.
Plaats deze afbeeldingen in dit word-document en geef waarbij nodig is een korte uitleg
wat er op de afbeeldingen te zien is.

Leerlingen van praktijkschool de Wissel werken samen met cliënten van Stichting
Philadelphia. Zij verzorgden de bediening tijdens een netwerkbijeenkomst voor
werkgevers die in het teken stond van mensen met onbeperkte mogelijkheden.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de drie Walcherse
gemeenten en de Zeeuwse Stichting Maatwerk. Op de foto v.l.n.r: Dhr. Karel Kerckhaert
(coördinator ZSM), Dhr. Chris Simons (wethouder gemeente Middelburg) en Mevr.
Ingrid van Zimmeren (managementteam Orionis Walcheren)

Een bezoek van staatssecretaris mevrouw Jetta Klijnsma aan Zeeuws Werk in Vlissingen.

