Wijzigingen in ‘Jong en
een kind’ 2010 t.o.v.
2009
De brochure ‘Jong en een kind’ is in 2009 uitgegeven.
Het volgende is gewijzigd:

Opleiding & Werk (blz. 17)
Leerplicht en startkwalificatie
In Nederland ga je verplicht naar school vanaf 5 jaar tot en met het schooljaar waarin je 16
wordt; dit is de volledige leerplicht. Daarna start, voor jongeren die nog geen startkwalificatie
hebben, de kwalificatieplicht: dat houdt in dat je tot je 23e verjaardag onderwijs moet volgen,
gericht op het halen van een startkwalificatie.
Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of mbo-niveau 2,3, of 4 diploma.
De kwalificatieplicht hoeft niet meteen te betekenen dat je vijf dagen per week in de schoolbanken zit. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo.

Financiën (blz. 20)
Wet Investeren Jongeren: Werken of leren voor jongeren tot 27 in plaats van bijstand

Jongeren onder de 27 jaar die bij de gemeente aankloppen omdat ze niet in hun levensonderhoud
kunnen voorzien, krijgen vanaf 1 oktober 2009 een werk- of leeraanbod, of een combinatie van
beide aangeboden.
Accepteren ze het werkaanbod, dan ontvangen ze salaris van de werkgever. Bij acceptatie van
het leeraanbod krijgen de jongeren waar nodig een inkomen dat even hoog is als de huidige bijstandsuitkering.
Het kabinet wil jongeren stimuleren hun school af te maken, werken en leren te combineren of een
baan te aanvaarden. Het kabinet wil jongeren met deze maatregelen een betere toekomst bieden
en voorkomen dat ze afhankelijk worden of blijven van een uitkering. Het is de bedoeling dat gemeenten jongeren die geen startkwalificatie hebben aanmoedigen die eerst te halen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo2-niveau.
Gemeenten worden verplicht jongeren tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een plek aan
te bieden. Het aanbod wordt afgestemd op de situatie van de jongere. Als de jongere het aanbod
niet accepteert dan krijgt deze ook geen uitkering van de gemeente.
Gemeenten hoeven geen aanbod te doen aan jongeren die niet kúnnen werken of leren. Deze
groep jongeren komt wel in aanmerking voor de inkomensvoorziening van de WIJ, die aansluit bij
de huidige bijstandsnorm.
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