‘Zie mij staan
en vind elkaar’
Uitvoeringsprogramma Voortijdig School Verlaten en
Jongeren in Kwetsbare Positie 2020-2024, RMC-regio 37 Zuidoost-Brabant
Onze missie

Onze aanpak

Ons netwerk

In 2024 zijn alle jongeren tot 23 jaar in
Zuidoost-Brabant op de juiste plek op
school, in werk of in de maatschappij.
Het is onze opdracht alle jongeren die
dat niet op eigen kracht kunnen bereiken
zo goed mogelijk te begeleiden.

De preventieve aanpak staat voorop: we
helpen jongeren het liefst op weg nog
vóórdat ze mogelijk in de problemen komen.
We zien jongeren staan en leren ze kennen
en daardoor weten we wat er speelt en wat
ze nodig hebben (presentietheorie).
Waar nodig komen we in actie en zoeken
we samen naar de beste oplossing. Dus:
• We hebben alle kwetsbare jongeren in
beeld en streven naar een effectieve
begeleiding;
• We doen er alles aan om schooluitval te
voorkomen, letten goed op signalen als
overbelasting en verzuim en zijn extra
alert bij overgangen in de studieloopbaan.
• We werken als regionaal netwerk dat levert
wat jongeren nodig hebben en sturen ze
niet van het kastje naar de muur.

Netwerkpartners: RMC/Gemeenten,
Regionaal Samenwerkingsverband voor
Passend Voortgezet Onderwijs: RSV PVO,
Samenwerkingsverband Peelland,
mbo-instellingen in de regio, regionale
werkbedrijven, werkgevers/ondernemers.

Meer weten of meewerken?
Het volledige programma, meer nieuws en de contactmogelijkheden: www.naardejuisteplek.nl

“De jongeren staan
voor ons op de
eerste plek.
Wij gaan in onze
aanpak uit van hun
vragen en behoeften.
Dankzij een goed
contact met hen
kunnen we vooral
preventief werken.”
Han Viguurs,
programmacoördinator

Uitvoeringsprogramma Voortijdig School Verlaten en Jongeren in Kwetsbare Positie 2020-2024, RMC-regio 37 Zuidoost-Brabant
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3 Coaching bij stages en
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Extra begeleiding kwetsbare
jongeren op stage- of leerwerkplek in nauwe samenwerking
met bedrijfsleven
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2 Doorstroomcoördinatie
Regio-brede monitoring van
overstappers door coördinatoren
leidt tot verbetering van werkwijze
en samenwerking

regionale begeleiding
en in beeld brengen en houden
van jongeren in een
kwetsbare positie
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1 Doorstroomcoaching bij
overgangen (vo-mbo)
Coaching risico-overstappers
door scholen, ‘warme’ overdracht
door doorstroomcoaches vo en
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4 Inventarisatie en verbeterplan
havo en vavo
Realiseren van verbeterplan om
toenemende uitval in havo-4 en
vavo te voorkomen
5 Monitoring overstap mbo-mbo
Voorkomen uitval bij overstap van
de ene mbo-instelling naar de
andere door aanvullend gezamenlijk volgsysteem
6 Plusvoorzieningen
Inzet bovenschoolse voorzieningen
voor overbelaste jongeren om
vo-mbo opleiding succesvol af te
ronden. Aansluiten zorg en
evaluatie inzet hulpverlening.
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werken door sturing
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verbeteren toeleiding
van leerlingen/studenten
naar lokale zorgstructuur

7 Aanbod stage- en bbl-plekken
vergroten
Versterking betrokkenheid
werkgevers om te voorkomen
dat jongeren wegens gebrek aan
stage- of leerwerkplekken hun opleiding niet afronden
8 Verbetering toeleiding
jongeren naar regionale
zorgstructuur
In samenwerking met
gemeenten en jongeren
verkennen waarom toeleiding
van jongeren naar lokale zorgstructuur niet loopt en dit o.b.v.
uitkomsten verbeteren
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1 Outreachend werken
Uitgevallen jongeren (tot 23 jaar)
actief benaderen via huisbezoek
RMC-trajectbegeleiders en samen
naar ander perspectief kijken
2 Interventiebudget
Maatwerk oplossingen financieel
mogelijk maken voor jongeren die
tussen wat en schip vallen door
wet en regelgeving
3 Monitoren en begeleiden
kwetsbare jongeren (vso-pro,
Entree, vmbo-bb)
Betere registratie, begeleiding en
monitoring kwetsbare jongeren
via nieuwe Intergrip-module en
duidelijke werkafspraken van alle
partners

4 (Sub)regionale coördinatie
uitstroom naar duurzaam werk
Sluitende netwerksamenwerking
bij uitstroom kwetsbare jongeren
naar de arbeidsmarkt om daar een
duurzame plek te kunnen innemen
5 Kwaliteit verbeteren door
sturing vanuit resultaten
Vanuit de opgerichte werkgroep
cijfers stemmen gemeenten en
onderwijsinstellingen snelle acties
af op basis van actuele uitvalcijfers
6 Realisatie management
dashboard
Dankzij een nieuwe applicatie zijn
actuele cijfers direct beschikbaar
voor alle netwerkpartners

7 MotivatieKompas
Het beschikbaar stellen van het
instrument MotivatieKompas geeft
jongeren beter zicht op hun
drijfveren en talenten. Dit verhoogt
de intrinsieke motivatie voor de
volgende stap in hun (studie)loopbaan
8 Samen leren en ontwikkelen
Goed samenwerkende
professionals vormen de sleutel
naar succes. Gezamenlijke
scholing en ontwikkeling, optimale
kennisdeling en communicatie
dragen hieraan bij

