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Introductie

• Onderzoek naar aanpak VSV en

jongeren in een kwetsbare positie
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Van der Gaag et al. (2018). Voortgangsonderzoek: 

Aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie



Huidige beleidscontext
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Nieuwe maatregelen

• Maatregelen in 2016, in wetgeving per 
1 januari 2019:

– Meer verantwoordelijkheid RMC

– Uitbreiding doelgroep: jongeren in een
kwetsbare positie

• OCW: hoe gaat het implementeren van 
deze maatregelen?
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Onderzoeksvragen

• Wat zijn de effecten van de 
vervolgaanpak op de werkwijze? 

• Wat zijn de gevolgen voor de 
samenwerking en is RMC in staat de 
gevraagde rol te vervullen?

• Is de financiële situatie toereikend voor 
de uitvoering van de taken?
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Aanpak

• Vragenlijst • Interviews

– Ingrado

– MBO-raad

– Accountmanagers

– G40

– RMC’s

– Scholen
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Werkwijze: 

impact
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Werkwijze: 

positief of negatief?
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Werkwijze: 

wat is er veranderd?
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Werkwijze: 

verandering in werkdruk?
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Werkwijze: 

vangnet JIKP?
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Werkwijze: 

advies voor beleid?
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Samenwerking: 

intensiteit en kwaliteit?
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Samenwerking: 

advies aan beleid?
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Financiele situatie: 

toereikend?
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Financiele situatie: 

welke taken lijden?
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Financiele situatie: 

advies aan beleid?
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Positieve ontwikkelingen

• Men ervaart de beleidsontwikkelingen 

in het algemeen als positief

• Meer samenwerking

• Grotere rol RMC

• Meer aandacht jongeren in een 

kwetsbare positie
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Knelpunten

• Werkdruk en nieuwe taak RMC

• Financiele tekorten bij meerderheid 

gemeenten en minderheid scholen

• Bij tekorten blijft jongerenbegeleiding 

liggen

• Zorg betrekken bij samenwerking

• Schotten tussen domeinen
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Wensen voor de toekomst

• Meer vanuit jongeren kunnen denken

en aansluiten op wat jongeren nodig

hebben

– Alle jongeren kunnen begeleiden, niet

alleen VSV en JIKP – bijv. ook Havo/vwo-

ers met problemen.

– Ontschotten – vervagen van grenzen

tussen domeinen
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Dilemma’s en

discussiepunten
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• De verantwoordelijkheden van het RMC

– Diversiteit in financiele situatie, aanpakken en 

taakverdeling in de regio

– Uitbreiden van de doelgroep

• Voor jongerenbegeleiding is ontschotten 

nodig
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