Werk je?



Meer over ons

Ja, ik werk bij (naam)

Adres
Soort dienstverband
Functie
Mijn werkzaamheden zijn

RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters. Volgens de wet moet
je bij ons worden gemeld als je tussen de 18 en 23 jaar bent en zonder geldige startkwalificatie
van school bent gegaan. Wij registreren elke melding van voortijdig schoolverlaten. Deze informatie

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
voortijdig schoolverlaters

Schoolverlater...
en dan?

krijgen wij van het Ministerie van Onderwijs. Wij zijn een onderdeel van Regio Rivierenland. Wij
werken in de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe,
Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Mijn interne opleidingsmogelijkheden zijn



Nee

Wat kan het RMC voor jou doen?

Hoe werken wij?
Als je de vragenlijst hiernaast invult, kun je aangeven of je hulp wilt bij het zoeken naar een opleiding
of op een andere manier geholpen wilt worden. De trajectbegeleider neemt dan contact met je op en
maakt samen met jou een plan waarin jouw wensen een belangrijke rol spelen. De trajectbegeleider

Wil je nog verder leren?



Ja, graag een volledige dagopleiding, namelijk



Ja, het liefst in combinatie met een leerwerkbaan, namelijk



Ik wil wel verder leren, maar op een andere manier, namelijk



Ik wil wel verder leren, maar ik weet nog niet precies wat



Nee, ik wil niet meer verder leren, omdat

kent de opleidingsmogelijkheden en heeft ook contacten met diverse hulpverlenende instanties.
Onze trajectbegeleiders en coaches helpen jou om je startkwalificatie te halen. Jij stelt met hun een
plan van aanpak op zodat je alsnog een diploma kan halen voor een goede toekomst. Op deze manier
hebben wij al honderden jongeren met succes geholpen.

Kunnen wij je hiermee verder helpen? Wil je daar gebruik van maken?



Ja: wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op



Nee, omdat

RMC Regio Rivierenland

Misschien heb je nog vragen die je aan ons wilt stellen. Schrijf ze hieronder op.

Postbus 137
4000 AC Tiel

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
voortijdig schoolverlaters

Telefoon (0344) 63 85 05
E-mail leerplicht-rmc@regiorivierenland.nl
www.rmcregiorivierenland.nl

Samen werken aan jouw toekomst

Schoolverlater… en dan?
Meer kans met een startkwalificatie

Lieke:

Vul onderstaand formulier in (let op: ook de achterkant)

Lieke wil heel graag verpleegkundige worden. Dat is een pittige opleiding, maar ze gaat

Ik ben:

Elk jaar verlaten ruim 28.000 jongeren hun opleiding zonder havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2)

er helemaal voor. Ze moet thuis veel studeren en dat is een probleem. Ze woont met

op zak. Zonder dit diploma mis je een startkwalificatie: het minimale onderwijsniveau dat je nodig

haar familie in een klein huis en moet haar kamer delen met haar zusje. Ook zijn er nog

hebt om een goede kans te maken op leuk, vast werk. Om jou de mogelijkheid te geven om alsnog

drie jongere kinderen in het gezin, waaronder een baby’tje. Lieke helpt volop mee in het

een startkwalificatie te halen, zetten scholen, gemeenten en het RMC Regio Rivierenland zich in om

huishouden en verzuimt hierdoor regelmatig haar lessen. Daarom meldt de school haar

met jou een nieuwe kans te creëren. Wij willen samen met jou werken aan jouw toekomst.

bij DUO, die het RMC op de hoogte brengt. Lieke wordt opgeroepen voor een gesprek
waarin ze vertelt dat ze de opleiding graag wil afmaken, maar door de situatie thuis vaak

Wie zijn wij?

geen concentratie kan opbrengen voor haar huiswerk. Ze had deze problemen nog nooit

Het RMC Regio Rivierenland (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt) heeft de taak om zoveel mogelijk

met school besproken. Er komt een gesprek met schoolmaatschappelijk werk, die gaat

voortijdige schoolverlaters weer terug te leiden naar een opleiding of om je te helpen om op een

zorgen voor hulp voor thuis. En Lieke krijgt de gelegenheid om na schooltijd naar een

andere manier certificaten en diploma’s te behalen. Het is daarom belangrijk om te weten wie je

huiswerkklas te gaan.

bent, wat je wilt worden en waarom je de school verlaat. Dat kun je laten weten door het formulier
hiernaast in te vullen.

Een paar voorbeelden

Vragenlijst

Van chaos naar rust om te studeren

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer/mobiel
E-mailadres
Geboortedatum
Nationaliteit
Man/Vrouw

Kunnen wij je helpen?

Tarik:

Wat de reden ook is dat je geen startkwalificatie hebt, wij kunnen je helpen om een doorstart

Van ongeschoold werk naar betere kansen met werken en leren

te maken zodat je uiteindelijk aan de slag kunt in een leuke baan. Er kan meer dan je denkt.

Tarik is gestart met de opleiding ICT, maar kwam erachter dat je dan niet zo maar meteen

Om je te kunnen helpen, willen we je leren kennen. Vul hiervoor de vragenlijst (hiernaast) in en stuur

games kunt maken. Hij stopt en gaat aan de slag als vakkenvuller, maar dit verdient slecht.

deze naar ons toe. We nemen binnen 10 werkdagen na ontvangst contact met je op. Heb je vragen,

Ook bij het uitzendbureau krijgt hij alleen maar ongeschoold, laagbetaald werk aangeboden,

dan kun je ons bellen of e-mailen.

omdat hij geen diploma heeft. Tarik mag van het RMC een beroepskeuzetest doen.
Hieruit blijkt dat hij technische beroepen leuk vindt, vooral op het gebied van elektro-

Ook als je nu geen hulp wilt, vul dan toch de vragenlijst in. Dan nemen wij later nog een keer contact

techniek. De trajectbegeleider zoekt met hem uit wat hij voor zo’n opleiding moet doen en

met je op. Wil je in een later stadium toch ondersteuning of heb je nog vragen, bel of mail ons dan.

Ik ben gestopt met mijn opleiding of cursus omdat ik:



mijn diploma/certificaten heb behaald



op een andere school zit



niet gemotiveerd ben



ben verhuisd



bij defensie werk



sociaal/ psychische problemen heb/had



liever werk



een andere opleiding volg



zwanger was/ben



medische problemen heb/had



bij een sociale werkvoorziening werk



de verkeerde keuze heb gemaakt



anders, namelijk

of er wel voldoende werk is in de regio. Het liefst wil hij werken en leren. Daarom maken hij
en zijn begeleider een afspraak bij het UWV. Na een paar weken krijgt hij bericht dat er een

RMC Regio Rivierenland

bedrijf is dat leerlingen zoekt. Tarik gaat solliciteren en krijgt daar ook hulp bij. Het bedrijf

Postbus 137

wil hem graag hebben, maar hij moet wel de opleiding gaan volgen. En zo komt Tarik als bbl-

4000 AC Tiel

leerling op het ROC terecht.

Telefoon (0344) 63 85 05
E-mail leerplicht-rmc@regiorivierenland.nl

Op dit moment volg ik:



een hulpverleningstraject, namelijk bij



een (thuis)cursus, namelijk



een opleiding, namelijk

Voor meer informatie kun je kijken op: www.rmcregiorivierenland.nl



z.o.z.

