
 

Werkbegeleider MBO studenten (0,4 fte) 

Inleiding 

In de regio’s Midden Holland en Rijnstreek werken we aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het 

doel is om zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten halen (minimaal diploma havo of MBO niveau 

2) voordat zij aan het werk gaan. Er zijn echter altijd jongeren voor wie een te schoolse omgeving niet werkt. Zij 

moeten naar werk of een leerwerkbaan begeleid worden, soms zelfs als ze nog geen startkwalificatie hebben. 

Dat is een belangrijk aandachtspunt in de aanpak rond voortijdig schoolverlaten voor de komende jaren.  

Per februari 2017 zoeken we een werkbegeleider (0,4 fte) voor de regio Midden Holland. De ambitie vanuit de 

aanpak voortijdig schoolverlaten is om te komen tot een sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare 

positie. Wanneer blijkt dat een jongere het in een te schoolse omgeving niet redt, dient de verbinding met het 

werkdomein gelegd te worden. Die verbinding tussen het onderwijsdomein en het werkdomein kan sterker, jij 

speelt daar een belangrijke rol in en hebt bij voorkeur kennis en ervaring in beide domeinen. Je gaat werken op 

het Onderwijsservicecentrum van een MBO instelling, maar legt ook verantwoording af aan de gemeentelijke 

organisatie.  

Plaats in de organisatie 

In overleg, afhankelijk van gekozen constructie. Standplaats:  

Doel van de functie 

Het zoeken van geschikte (leer)werkplekken en begeleiden hier naartoe van jongeren die het in een te schoolse 

omgeving niet redden. Specifiek gaat het om jongeren die:  

• een verkeerde opleidingskeuze in het MBO gemaakt hebben en die willen overstappen van een BOL 

opleiding naar een BBL opleiding, waarbij het vinden van een BBL- leerwerkbaan nodig is; 

• uitstromen uit het MBO op niveau 1; 

• uitvallen uit het MBO op niveau 1 en 2.  

 

Jouw taak 

In deze functie ben je verantwoordelijk voor jongeren zonder startkwalificatie die niet zelfstandig hun weg 

vinden en die dreigen vast te lopen in de stap van school naar werk. Duidelijk is dat ze het binnen een (te) 

schoolse omgeving niet redden. Deze jongeren hebben veelal behoefte aan goede begeleiding richting werk of 

leerwerkbaan, soms naast het parallelle traject van het werken aan problematiek (zoals schulden-, huiselijk- 

en/of psychische problematiek). Jij gaat: 

• zoeken naar geschikte (leer) werkplekken voor deze jongeren; 

• begeleiden en ondersteunen naar werk of leerwerkbaan, in overleg met partners in het onderwijsdomein 

en het werkdomein en maximaal gebruik makend van bestaande infrastructuren; 

• parallel doorverwijzen en/of begeleiden om aan de andere problemen te werken en er vanuit een 

coachende rol op toezien dat de afspraken worden nagekomen; 

• nazorg bieden via coaching en/of vervolggesprekken. 

 

  



 

  Kennis en ervaring 

• Je hebt een HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt kennis van de arbeidsmarktregio en contacten met werkgevers voor jongeren zonder 

startkwalificatie; 

• Je heb ervaring met de hierboven beschreven doelgroep; 

• Je hebt ruime ervaring met het begeleiden en ondersteunen  van jongeren in het vinden van werk of 

leerwerkbaan; 

• Je kent de partners in de domeinen onderwijs en werk en legt makkelijk verbindingen daartussen; 

 

       Competenties 

• Grote affiniteit met de doelgroep 

• Je bent sociaal vaardig 

• Je bent zeer resultaatgericht 

• Samenwerkingsgericht  

• Initiatiefrijk en creatief 

• Proactief en probleemoplossend ingesteld  

 

   Start en duur  

   Van februari t/m december 2017, mogelijk met verlenging. 

        Geïnteresseerd? 

   Voldoe je aan bovenstaand profiel en lijkt een kennismaking je nuttig? 

   Reageer dan d.m.v. een motivatiebrief en curriculum vitae naar Simon Ririassa via simon@ri-source.nl 

   Heb je vragen, dan kun je ook telefonisch contact opnemen met Simon Ririassa via 010 – 8929500. 


