
INSPIRATIEBIJEENKOMST ‘OMDAT HET KAN’ 

Begeleiding van studenten met een functiebeperking naar passend werk in een regionale 

aanpak  

 

Werklab 

Ongeveer 10% van de studenten in het hoger onderwijs heeft een ondersteuningsvraag. Dit 

blijkt uit de landelijke studentenenquête die jaarlijks gehouden wordt en waarin een specifiek 

onderdeel is opgenomen over studeren met een beperking. Voor de Hogeschool van 

Arnhem en Nijmegen (HAN), met een studentenpopulatie van ruim 37.000 studenten, gaat 

dat dus over zo’n 3700 studenten. Een deel van deze studenten ondervindt moeite met het 

zoeken, vinden en behouden van een passende stage of passend werk.  

 

In 2019 is Werklab gestart, een project waarin ROC Nijmegen, HAN en Radboud Universiteit 

samen met WerkBedrijf Rijk van Nijmegen en het UWV Werkbedrijf samenwerken om een 

sluitende aanpak te organiseren. Zo kunnen studenten met een functiebeperking een 

succesvolle (en aansluitende) stap maken van studie naar een passende stage of werkplek.  

 

Wat gaan we doen 

Tijdens deze digitale bijeenkomst vertellen we graag wat we tot nu toe hebben geleerd en 

welke successen we tijdens het project Werklab hebben behaald. Aan het woord komen:  

- partners in dit project: Waarom begonnen we deze samenwerking? Wat heeft het 

ons geleerd en gebracht?  

- (oud-)studenten: Waar lopen zij tegenaan bij het vinden en behouden van een 

passende stage of werkplek? Waar zijn zij mee geholpen?    

- onderwijsprofessionals: Waar lopen zíj tegenaan in het begeleiden van studenten 

bij het zoeken en behouden van een passende stageplaats? Wat hebben zij nodig?  

- werkgevers: Wat beweegt je om inclusief te ondernemen? Wat levert het op en wat 

vraagt het van je?  

 

Wanneer?  

Donderdag 10 februari 2022, 15.30 – 17.00 uur, via Teams 

 

Aanmelden 

Kom je ook? Meld je hier aan voor de bijeenkomst. Enkele dagen voor de bijeenkomst 

ontvang je van ons de Teams-link.   

 

Resultaat:  

We hopen tijdens deze inspiratiebijeenkomst nog meer partners te inspireren en 

enthousiasmeren zodat alle studenten en net afgestudeerden een passende en duurzame 

plek op de arbeidsmarkt vinden. Gewoon, omdat dat kan.  

 

 

 

        
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t-dzXeGzAE2zAwVhQLKjtAtIdKRlsQVOl80IsK1hDcNUQ1RNMUdHN0dJODlXSUVNNkIzV1BESTBDUy4u

