
Afdeling Samenleving Richtlijn 3.5

SCHOLING

Algemeen
Tot de doelgroep behoren personen met een uitkering  WWB, Nuggers , ANW’ers en Wi’ers 
(hierna gerechtigden). Deze doelgroep is met betrekking tot scholing onder te verdelen in 2 
grote groepen:

a. Scholing gericht op re-integratie;
b. Scholing in verband met sociale activering.

A. Scholing gericht op re-integratie
In de artikelen 9 en 10 WWB, mede in relatie tot de artikelen 7, eerste lid, onderdeel a, en 8, 
eerste lid, onder a WWB is de algemene zorg voor re-integratie van gerechtigden verankerd. 
Het is aan de gemeente om te beoordelen, mede met behulp van een re-integratieadvies van 
het UWV/Werkbedrijf, of de gerechtigde op eigen kracht in staat is om werk te aanvaarden of 
dat  deze ondersteuning nodig heeft  richting  arbeidsinschakeling.  Zie richtlijn  3.2  WORK 
FIRST (Sporenmodel)
De gemeente is vervolgens verantwoordelijk voor het leveren van deze ondersteuning in de 
vorm van re-integratie instrumenten. Deze kunnen bestaan uit o.a. scholing.

Ondersteuning  richting  arbeidsmarkt  en  inzet  van  re-integratie-instrumenten  is  ter 
beoordeling van team werkgelegenheid in samenspraak met de klantmanager Inkomen.
Indien inzet  van een re-integratietraject  en/of  scholing  wordt  gewenst,  worden  hierbij  de 
navolgende criteria in acht genomen:
 zonder  traject/  scholing  is  er  geen  mogelijkheid  betaalde  arbeid  te  vinden  en  te 
aanvaarden;
 het traject /de scholing moet leiden tot betere kansen op de arbeidsmarkt;
 er is niet eerder een re-integratietraject volledig doorlopen (en eventueel afgerond met 
scholing);
 studiefinanciering  geldt  als  voorliggende  voorziening.  Dagonderwijs  geldt  als 
voorliggende voorziening op deeltijd opleiding;
 scholing vindt in principe plaats bij een onderwijsinstelling in de directe omgeving;
 het budget W-deel is toereikend;
 de inschakeling van betaalde arbeid blijft de hoogste prioriteit houden.

Team werkgelegenheid zal het traject/de scholing afzetten tegen de arbeidsmarkt. Daarnaast 
zal uitdrukkelijk naar de (ontbrekende) capaciteiten van de gerechtigden worden gekeken. Is 
de noodzaak aanwezig, zijn er vacatures zodat uitstroom zal kunnen plaatsvinden. Zijn er 
alternatieven en is er een voorliggende voorziening? Is de opleiding wel op het juiste niveau? 
Indien  na  alle  vragen  en  aandachtspunten  besloten  wordt  tot  een  traject  /scholing  zal 
verdere,  inkoop  en  verdere  begeleiding  van  het  traject  worden  uitgevoerd  door  team 
werkgelegenheid.

Het traject/ de scholing kan zowel door de gemeente worden aangeboden maar kan ook 
door de gerechtigde zelf worden aangevraagd.
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B. Scholing in verband met sociale activering
Gerechtigden  die  niet  plaatsbaar  zijn  op  de  arbeidsmarkt  zijn  aangewezen  op  sociale 
activering.  Deze mensen komen conform het sporen model in aanmerking voor spoor 4. 
Activiteiten waaraan kosten zijn verbonden worden in samenspraak met -en/of op advies van 
team werkgelegenheid gestart. 
Toestemming wordt verleend door de klantmanager werk.

Afstemming
Deelname  aan  een  re-integratie-  en/of  scholingstraject  is  niet  vrijblijvend.  Er  wordt  een 
maximale  inzet  geёist.  Indien wegens verwijtbare  omstandigheden  het  (scholings)  traject 
voortijdig  wordt  beëindigd  zal  dit  consequenties  hebben  voor  de  uitkering.  Zie  richtlijn 
AFSTEMMING (richtlijn 400).
Ten aanzien van de Nugger, de ANW’er en de WI’er zal individueel worden gewogen. 

Startkwalificatie
Indien de uitkeringsgerechtigde niet beschikt over een startkwalificatie, zijnde een diploma 
op  MBO niveau  2,  HAVO  diploma  of  een  VWO diploma,  zal  een  scholing  aangeboden 
dienen  te  worden  om  deze  startkwalificatie  te  kunnen  behalen.  Bij  voorkeur  een 
beroepsbegeleidende opleiding (BBL).
Dit om de toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen.

Inzake personen welke vallen onder de Wet investeren in jongeren, is e.e.a. in een aparte 
verordening neergelegd.

Bepalingen WWB
WWB artikel 10
WWB artikel 9 
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Richtlijn scholingskosten
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