
Beantwoording technische vraag de heer Baali (PvdA) over de jaarstukken 2018 

Vraag: 

Wat zijn de doelstellingen van de drie o’s? 

 

Antwoord: 

Antwoord:  Wij hebben geen signalen ontvangen die tot ontevredenheid hebben geleid. Wel 

besteden we de nodige zorg en aandacht aan de aansluiting op diverse terreinen: 

 Perspectief onderwijs:  

o Op Brabantse Wal niveau trekken we samen op om werkgevers en onderwijs samen 

te verbinden, o.a. door hiervoor ontmoetingen te organiseren. Deze zijn recent door 

werkgevers als onderwijs goed bezocht. 

o We steunen op BW niveau projectaanvragen (o.a. projectgroep ‘Sterk Techniek-

onderwijs), die insteken op de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt 

o In het REA is de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt ook benoemd en opgenomen in 

de Onderwijsagenda 

o In de netwerksamenwerking west-brabant-west op gebied van leerplicht en voortijdig 

schoolverlaten, hebben we een tweetal trajectbegeleiders/participatiecoaches actief. 

Zij worden ingezet bij dreigend langdurig verzuim en voortijdig schoolverlaten, om 

jongeren in eerste instantie terug het onderwijs in te krijgen, of toe te leiden naar 

arbeid. Dit laatste wordt gedaan ism de ISD. De inzet van deze trajectbegeleiders is 

succesvol; Steenbergen scoort ook lager dan het landelijk gemiddelde als het gaat om 

voortijdig schoolverlaten. 

 Perspectief participatie: 

o Participatieplaatsingen via de ISD betreffen een vangnetconstructie: alleen voor die 

doelgroep waar arbeid niet (meer) mogelijk is. Wij merken voor deze doelgroep niet 

dat er sprake is van een slechte aansluiting: 

 Doelgroep A (kunnen en mogen werken) neemt rap af; mensen worden dus 

geplaatst 

 Doelgroep C (kunnen niet en/of mogen niet werken) neemt wel toe. Dit heeft 

echter niet te maken met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, maar met 

persoonlijke problematiek 

 Perspectief EZ: 

o We constateren wel een mismatch in vraag en aanbod bij vacatures: hoogopgeleide 

jongeren zijn hier bijna niet beschikbaar voor werkgevers, omdat HBO/HBO+ 

opleidingen zich niet in de nabije regio bevinden. Pogingen om een HBO vestiging 

 naar Bergen op Zoom te halen zijn op niets uitgelopen de afgelopen jaren. Er wordt 

vanuit Hogescholen echter wel nagedacht over programmering, waardoor de 

koppeling wordt gemaakt met opdrachten in deze regio. O.a. PlantBased en Agro 

 


