
 

 

                                                                         

In een gesprek met Ena Koeslag, voorzitter van Platform B.V. Berkelland, kwamen we op het idee om ons als 

VSO De Triviant in Neede voor te stellen aan de ondernemers van Berkelland. 

Wie zijn we ? 

De Triviant is een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan zeer moeilijk lerenden, tussen 12 en 20 

jaar. Ons gebouw is gesitueerd aan de Bleekenweg 1a in Neede, schuin tegenover sporthal en zwembad              

’t Spilbroek. 

Onderwijs aan zeer moeilijk lerenden houdt in dat we jongeren begeleiden die met een verstandelijke beperking 

functioneren. Niet elke beperking heeft dezelfde kenmerken en elk kind dat onze school bezoekt is uniek in zijn 

mogelijkheden en beperkingen. Met name dit eerste aspect willen we zo veel mogelijk benadrukken in ons 

onderwijs. 

Het streven is om uit te gaan van de mogelijkheden van ieder individu waarbij we rekening houden met de 

beperking. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden, aansluitend bij het 

ontwikkelingsniveau van de jongere. 

Onze leerlingen hebben behoefte aan structuur, orde en duidelijkheid en daar willen we adequaat op inspelen. 

Vanuit die organisatie besteden we vooral aandacht aan de sociale redzaamheid en de zelfstandigheid van alle 

leerlingen, rekening houdend met het ontwikkelingsniveau van ieder individu. Iedere leerling van De Triviant 

heeft recht op een plek in de maatschappij die toegespitst  is op  zijn (on) mogelijkheden. 

“Een jongere met een beperking is een jongere die er mag zijn in onze maatschappij.”  

We proberen ze zoveel mogelijk aan bagage mee te geven wanneer ze tussen hun 18-de en 20-ste jaar van school 

gaan. Dat zijn vooral werknemersvaardigheden die essentieel zijn op de werkplekken. Tijdens groepsstages en 

individuele stages in bedrijven oefenen ze die in de praktijk. Door die stages ontdekken we waar de 

mogelijkheden en interesses van de jongeren liggen. De praktijk zal de jongere vervolgens leren in het bedrijf 

door middel van stages en proefplaatsingen. Op die manier zijn er geen kosten voor de werkgever.  

Een deel van De Triviant-jongeren zal uitstromen naar vormen van dagbesteding als geconstateerd is dat het 

werken in een bedrijf niet haalbaar is. Vinden we dat een jongere wel in een bedrijf aan de slag kan en het UWV 

heeft geconstateerd dat er loonwaarde is, dan gaan we zoeken met jongere en ouders/verzorgers of er binnen een 

bedrijf een passende werkplek is. 

In een vroeg stadium komen deze leerlingen in beeld bij de gemeente waarin ze wonen, zodat gezamenlijk 

opgelopen kan worden in het traject naar plaatsing. Via de Participatiewet zijn gemeentes de instanties die 

verantwoordelijk zijn voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Wat voor onze jongeren een voorwaarde voor succes is dat ze naadloos kunnen doorgaan naar een werkplek en 

niet eerst thuis komen te zitten na hun schooltijd.  



Onbekend zijn met onze doelgroep maakt het soms lastig voor een werkgever. Soms moet er even een 

aanpassing op een werkplek zijn, soms moet het personeel op de hoogte gebracht worden van het specifieke van 

onze jongere. Daarin kunnen wij als begeleiders van school veel betekenen en verduidelijken. Inzicht en begrip 

in het speciale van de “nieuwe medewerker” zorgt voor begrip en dat is vaak al voldoende voor het creëren van 

een passende werkplek.   

Uiteraard is het de bedoeling dat het een win-win situatie moet zijn. Als een werkgever het doet uit 

“liefdadigheid “ is het geen basis voor een lang werkverband. Als de meerwaarde van een medewerker wordt 

ervaren en gezien en  men bereid is om zich te willen verdiepen in de jongere dan zijn de voorwaarden voor een 

succes volop aanwezig! 

Doormiddel van  loonkostensubsidie, no-risk polis, proefplaatsing en/of  jobcoaching loopt een werkgever 

weinig risico als ze met een jongere in zijn bedrijf in zee gaan. 

Er zijn goede ervaringen met bedrijven waarbij onze jongeren laten zien een meerwaarde te zijn. Daarnaast zijn 

ze heel erg loyaal naar het bedrijf. 

Hebben we jullie interesse gewekt om er eens met ons van gedachte over te wisselen dan zijn we graag bereid 

om onze jongeren en ideeën richting stage/werk bij jullie op de werkplek nog eens uitgebreider toe te komen 

lichten. 
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