
VSO/PRO-scholen in Midden-Gelderland, pak met ons de 
overstap van school naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt aan! 

Mind 
the gap
Laat jongeren niet in een 
‘gat’ vallen na het VSO/PRO



Voor veel jongeren met een extra onder
steuningsbehoefte verloopt de overstap 
van voortgezet speciaal onderwijs (VSO) / 
prak tijkonderwijs (PRO) naar een vervolg
opleiding of de arbeidsmarkt moeizaam. Met 
Mind the Gap streven we ernaar dat deze 
jongeren sneller een duurzame plek vinden 
en niet in een ‘gat’ vallen.

Wat is Mind the Gap?



Voor wie is Mind the Gap?
Samen met VSO/PROscholen in de regio MiddenGelderland gaan we 
de rol van scholen in de overstap van school naar vervolgonderwijs of 
de arbeidsmarkt vormgeven. Hoe kun je als VSO/PROschool de zelf
redzaamheid van studenten meer stimuleren? En hoe kan het vervolg
onderwijs hier beter op aansluiten? Meld je school aan om mee te doen!

Zo ziet deelname eruit
Doet jouw school straks mee aan Mind the Gap? Als onderwijspersoneel 
krijg je (samen met je collega’s):
• Masterclasses door jongeren met een arbeidsbeperking – wij noe

men hen Realisten –  waarin ze onder andere hun ervaringen en tips 
delen (periode april  juli 2023);

• Cocreatie sessies in samenwerking met Realisten voor de  
ontwikkeling van een lespakket, gericht op het stimuleren van zelf
redzaamheid en een realistisch zelfbeeld voor VSO/PROleerlingen 
(periode september 2023 januari 2024).

Dit zijn jongeren met een lichamelijke handicap, chronische ziekte 
of psychische of verstandelijke beperking. Zij hebben deelgenomen 
aan de Realisten Academie en hebben daardoor een realistisch beeld 
van wat zij wel en niet kunnen. Als ervaringsdeskundigen geven ze  
pitches en delen ze met hun ervaringsverhaal hoe het is om te leven, 
leren en werken met een arbeidsbeperking. Om vooroordelen te bestrij
den en werkgevers, het onderwijs en jongeren te activeren inclusiever te 
denken en doen.

Realist, wat is dat?



Mind the Gap is als pilotproject in 2021/2022 uitgevoerd binnen de 
gemeente Arnhem. Daaruit is een ‘Vijfpuntenplan voor professionals’ 
ontstaan, wat voor VSO/PROscholen kan dienen als handreiking met 
inzichten van ervaringsdeskundige jongeren en met eerste ideeën om 
leerlingen beter voor te bereiden op de overstap die zij maken. Zodat 
leerlingen zelfverzekerd en realistisch starten aan de rest van hun leven. 

NEEM CONTACT 
MET ONS OP!

Wil jij de rol van jouw VSO/PRO-school in de vervolgstap van 
leerlingen verder vormgeven? Doe mee met Mind the Gap! 
We zijn op zoek naar VSO/PROscholen in de regio MiddenGelderland.

Wil je je aanmelden en/of heb je een vraag? 
Neem contact op met CNV Jongerenprojectleider 
Mirjam Grimmelius via m.grimmelius@cnvjongeren.nl of 0634497451.

Scan de QR-code om het 
Vijfpuntenplan te bekijken

Vijfpuntenplan
voor professionals


