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Het Jongerenteam: een breed vangnet voor 
voortijdig schoolverlaters 
Het Regionaal Bureau Leerlingzaken heeft haar functie in verband met de uitvoering 
van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) 
omgedoopt tot het Jongerenteam.  

Jongerenteam 
Het Jongerenteam richt zich op alle jongeren die school verlaten zonder startkwalificatie (diploma 
voor minimaal mbo niveau 2, havo of vwo). Zij worden benaderd, gevolgd en begeleid totdat ze 23 
jaar zijn, weer op school zitten of een startkwalificatie hebben gehaald. Deze groep bestaat uit 
jongeren die een startkwalificatie zouden kúnnen halen, de voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) en 
jongeren in een kwetsbare positie. Deze laatste groep zijn jongeren die uitstromen van het 
praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs met uitstroomprofiel dagbesteding en 
arbeidsmarkt. 

Voortijdig schoolverlaters 
In principe neemt het Jongerenteam persoonlijk contact 
op met alle voortijdig schoolverlaters. Eerst telefonisch of 
via een e-mail. Bij gebrek aan contactgegevens nemen 
we contact op door een brief te sturen. Bij uitblijven van 
een reactie van de jongere volgt een huisbezoek. In een 
aantal casussen is er een overdracht van de laatste 
school, vaak een mbo. Dat is prettig. Schooluitval staat 
vaak niet op zichzelf. 
Het persoonlijke contact dient meerdere doelen. Onder 

andere weten wat de jongeren doen en wat ze van plan zijn (met betrekking tot onderwijs). Ook 
zorgen we dat jongeren het Jongerenteam weten te vinden in de toekomst. Dat de jongeren weten dat 
we er voor ze zijn  als ze het zelf even niet weten. Het Jongerenteam wil graag weten hoe het met de 
jongeren gaat en wil ze helpen indien nodig en als de jongere dat wil. 
 
Het Jongerenteam luistert, denkt mee, geeft advies en kan de jongeren op allerlei gebieden 
ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het terug naar school gaan, naar werk of een andere dagbesteding. 
Ook bij het aanpakken van voorliggende problemen zoals problemen met de (mentale) gezondheid, 
financiën en thuissituatie. Het Jongerenteam kent de weg binnen het sociaal domein en heeft een 
netwerk met andere professionals om zo snel mogelijk te kunnen schakelen. De jongerenbegeleider 
zet elke stap samen met de jongere en laat pas los als de jongere op de juiste plek terecht is 
gekomen.  
Los van de vraag of er hulp nodig is, houdt het Jongerenteam contact met alle voortijdig 
schoolverlaters. Zij houden ‘vinger aan de pols’ en investeren in het vertrouwen en de bekendheid. 
Dat gebeurt zo veel mogelijk door één begeleider. Als er een aantal keer contact is geweest en de 
jongere al wat langer niet meer op school zit, maar wel voldoende inkomen heeft, verschuift het 
initiatief tot contact met het Jongerenteam naar de jongere zelf. Betreffende jongeren krijgen af en 
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toe een brief om ze aan het bestaan van het Jongerenteam te herinneren en zo weten ze dat ze 
kunnen aankloppen indien nodig. 

Beroepskeuzetest en training #WelkeToekomstKiesJij 
Jongeren kunnen bij het Jongerenteam een uitgebreide beroepskeuzetest maken. In deze test wordt 
niet alleen gekeken naar de interesses, maar ook naar de eigenschappen van de jongere, wat die 
belangrijk vindt en hoe die nu in het leven staat. De uitkomsten worden altijd besproken, het liefst met 
een vertrouwenspersoon uit het netwerk van de jongere erbij. Dit gesprek leidt vaak tot 
vervolgafspraken om de jongere te begeleiden naar het gestelde doel.  
 
Daarnaast biedt het Jongerenteam sinds een aantal jaar 
de training #WelkeToekomstKiesJij. In deze training 
maken jongeren hun eigen toekomstplan. Er wordt 
stilgestaan bij verschillende belangrijke onderwerpen 
zoals eigen kwaliteiten en valkuilen, zelfbeeld, netwerk, 
dromen, doelen en stappen. De training duurt een aantal 
weken op een vast moment met een vaste groep jongeren. 
De interactie en onderlinge verbondenheid is een grote 
meerwaarde van de training. De één maakt grote stappen, 
de ander kleine, maar de training zet jongeren in 
beweging. 

Jongeren uit praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 
De jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs die geen vervolgonderwijs 
gaan doen, worden door het Jongerenteam gevolgd. Er wordt gekeken of zij voldoende en een stabiel 
inkomen hebben. Is dat niet het geval of niet duidelijk, dan wordt vaak eerst contact opgenomen met 
de laatste school. Indien nodig zoekt het Jongerenteam ook met deze jongeren contact. De manieren 
en doelen zijn hetzelfde als bij de voortijdig schoolverlaters, met het enige verschil dat terug naar 
school gaan doorgaans niet aan de orde is. 

Altijd in ontwikkeling  
Het Jongerenteam staat nooit stil, net als de ontwikkelingen in de samenleving. Elke vier jaar wordt 
een nieuw regionaal plan voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten gemaakt en afgelopen jaar is 
de aanpak jeugdwerkloosheid ondergebracht bij het Jongerenteam. Recente ontwikkelingen zijn 
onder andere de nauwere samenwerking in de Regio bij het terugdringen van de jeugdwerkloosheid 
met onder andere het Werkgevers Servicepunt (WSP), Leerwerkloket, UWV en (praktijk)scholen. Dit is 
heel laagdrempelig voor jongeren die willen werken. 
Er is aandacht voor de derde leerweg en meer aansluiting en samenwerking met praktijkonderwijs en 
voortgezet speciaal onderwijs voor hun schoolverlaters. Ook de training #WelkeToekomstKiesJij 
wordt steeds verder ontwikkeld. Ten slotte zet het Jongerenteam zich ook in voor jongeren vanaf 16 
jaar die nog op school zitten. Ook zij kunnen bij het Jongerenteam terecht voor ondersteuning, dit dan 
op eigen initiatief.  

De ontwikkelingen van het Jongerenteam blijven doorgaan, net als de 
ontwikkelingen in de samenleving. 
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