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Geacht college,

De Participatieraad heeft verontruste signalen ontvangen vanuit ouders en ZLMK- 
scholen/praktijk scholen over leerlingen die klaar zijn met de opleiding.

Uit navraag bij de scholen blijkt dat zij zich grote zorgen maken om leerlingen van 
16 tot 18 jaar die - na afronding van hun opleiding - niet meer verder leerbaar zijn. 
Deze groep leerlingen heeft wanneer ze bij hun ouders wonen, geen recht op een 
eigen uitkering, waardoor ze ook niet in aanmerking kunnen komen voor een 
beschutte werkplek en dus thuis komen te zitten.

Van de jongeren die wel een uitkering ontvangen, blijft ook een groep thuis 
vanwege de hoge eigen bijdrage voor dagbesteding. Ook wordt geregeld vanuit de 
omgeving gestimuleerd om thuis te blijven omdat dit “goedkoper” is.

Daarnaast geven de scholen aan dat de regels voor het verkrijgen van een indicatie 
dagbesteding niet duidelijk zijn en dat informatie over dit onderwerp niet vindbaar 
is op de website van de gemeente Haarlem. Er bestaat volgens hen zelfs geen 
duidelijk aanvraagformulier.

Op verschillende bijeenkomsten, waar de scholen, ambtenaren en betrokken 
professionals en vertegenwoordiging van de Participatieraad aanwezig waren, werd 
duidelijk dat er geen goede verbinding is tussen de ZLMK scholen/praktijkscholen 
en de gemeenten. Het lijkt erop dat beleid en uitvoering nog niet voldoende op 
elkaar zijn afgestemd.

Daarom adviseren wij :

• Breng in kaart wat de situatie is van schoolverlaters die thuis zitten.
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• Maak de regels voor het verkrijgen van een indicatie duidelijk en simpel. 
Zorg dat de informatie makkelijk en snel te vinden is op de website van de 
gemeente.

• Ontwerp een uniform aanvraag formulier dat ouders, professionals en de 
scholen kunnen gebruiken.

• Geef scholen duidelijkheid over de aanvraagprocedure voor een indicatie 
dagbesteding.

• Heroverweeg (de hoogte van) de eigen bijdrage voor deze doelgroep

Het einde van het schooljaar is alweer in zicht, we verzoeken u dan ook zo snel 
mogelijk actie te ondernemen. Deze groep jongeren mag niet vergeten worden.

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem
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Hallo,
Graag bijgaande brief registreren als binnenkomende brief aan het college. 
Ter behandeling graag naar SZW, tav Marjan Beneker.

Groet,
Saskia
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