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Betreft maatregel 3: Plusvoorziening flexvoorzieningen VO

Activiteit 2: FLOW-aanbod integreren in FLEX-voorziening, locatie Delft

Uitvoerder:SWV VO Delft

Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag  

Contactgegevens 

Contactpersoon: Trudie Klooster

Adres: Postbus 1013

Postcode en plaats: 2600 BA Delft

Telefoonnummer: 015 - 2855554

Mobiel nummer:06-48978064

e-mailadres: tklooster@swvvo-delft.nl

website: www.swvvo-delft.nl

Probleemschets

Huidige situatie:

Flow is een project met een heel specifieke methodiek, dietot eind schooljaar ’11 – ’12 werd ingezet 

voor leerlingen die binnen de bovenbouw van het VMBO thuis waren komen te zitten. Het is een 

sterke en succesvolle methodiek gebleken, waarbij jongeren, die door het onderwijs waren 

“opgegeven”, alsnog  met extra onderwijs en ondersteuning konden doorstromen naar 

vervolgonderwijs of werk.

Flow is een project naast diverse andere projecten, die zijn ontwikkeld om leerlingen op te vangen 

die buiten de boot vallen binnen het onderwijs. Bijna alle projecten kennen een eigen doelgroep 

met eigen plaatsingscriteria. Door op deze manier te werken, vallen er nog steeds jongeren (die niet 

binnen de criteria vallen) buiten de boot. 

Gewenste situatie (doelstellingen):

• Er is binnen het samenwerkingsverband Delft één bovenschoolse FLEX-voorziening, waarin de 

diversiteit aan nu bestaande maatregelen is gebundeld tot trajecten op maat (qua tijdsduur en 

qua inhoud) voor de totale doelgroep van leerlingen die meer ondersteuning nodig heeft dan 

binnen de ondersteuningsstructuur van het onderwijs kan worden geboden.

• Het ondersteuningsaanbod binnen de FLEX-voorziening is gericht op het volgen van onderwijs, 

het behalen van een diploma en wordt, afhankelijk van de ondersteuningsvragen, 

gecombineerd met stage/werk en persoonlijke ondersteuning/coaching op de leefgebieden 

waar bij de jongeren problemen zijn geconstateerd.

• De methodiek van FLOW is één van de methodische programma’s die kan worden gehanteerd 

om jongeren met multi-problematiek de juiste onderwijs en hulpverlening te bieden.

•  De FLEX-voorzieningen in de regio bieden met elkaar een dekkend aanbod voor leerlingen met  

ondersteuningsvragen die het ondersteuningsaanbod van de scholen overstijgen.

Doelgroep:

Dreigende of daadwerkelijke thuiszitters in (de bovenbouw) VMBO/HAVO/VWO met multipele 

problematiek (tenminste vastgelopen op drie leefgebieden: school, werk/stage, gezin, relaties, vrije 

tijd, gezondheid, politie/justitie en middelengebruik), moeilijk te motiveren voor onderwijs en 

ondersteuningsbehoeften binnen zowel onderwijs als zorg bij de leerling en gezin.
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Samenwerkingspartners:

Bij de uitvoering wordt samenwerking gezocht met alle VO-scholen (regulier en speciaal),  

gemeenten afdelingen leerplicht, bedrijfsleven, ROC Mondriaan en de formele en informele 

hulpverleningspartners: Breed Welzijn Delft, CJG, Kwadraad en jeugdformaat, Bureau Jeugdzorg 

(JIT, toeleiding, JR, JB) en jeugd GGZ.Per geplaatste leerling is er sprake van één regievoerder 

onderwijs (de mentor) en één regievoerder hulpverlening ( de coach) die gezamenlijk optrekken in 

het traject. 

Aansluiting bestaande maatregelen/voorzieningen:

De bovenschoolse FLEX-voorziening is een verdere doorontwikkeling van de diverse bovenschools 

georganiseerde projecten die nu binnen het samenwerkingsverband Delft zijn georganiseerd, met 

een grotere mate van flexibiliteit, ten behoeve van de totale doelgroep leerlingen, die meer nodig 

heeft dan in het reguliere onderwijs mogelijk is, maar ook niet thuishoort in het speciaal onderwijs.

Globale planning activiteiten 2012-2013 + te verwachten resultaten:

• Voorlichting op VO-scholen over maatwerkgericht aanbod , doelgroep en VSV-normen

• Afspraken met de ketenpartners in hulpverlening aangaande methodiek en inzet informele en 

formele hulpverleningsaanbod.

• Instroom leerlingen vanuit het centrale aanmeldloket (CZC), opstellen ondersteuningsplannen 

onderwijs en zorg i.s.m. ouders, jongere en ketenpartners, bieden maatwerkgerichte onderwijs-

en ondersteuningsprogramma’s.

• Begeleiden naar vervolgonderwijs of werk.

• Passende begeleiding gedurende 6 maanden na uitstroom.

Tussendoelen

• Van de geplaatste leerlingen, stroomt minimaal 85% naar een passende vervolgbestemming

(meetbaar, gerelateerd aan instroom).

• Van de succesvol uitgestroomde leerlingen naar het MBO neemt minimaal 80% na een half jaar 

nog deel aan het onderwijs (meetbaar, gerelateerd aan instroom MBO).

Globale planning activiteiten 2013-2014 + te verwachten resultaten:

• Idem als voor schooljaar 2012 – 2013.

• Intensiveren van afstemming met MBO en collega samenwerkingsverbanden in 

begeleidingsaanbod.

• Tussentijdse evaluaties tussen binnen SWV VO Delft en tussen de samenwerkingsverbanden VO 

en ROC  Mondriaan.

• Continueren en eventueel bijstellen van de maatregel ism de uitvoerende ketenpartners.

• Inbedden van de maatregel FLOW binnen een nieuw ingerichte bovenschoolse onderwijs- en 

zorgvoorziening (FLEX-voorziening, locatie Delft), waarbij start van bundeling van budgetten van 

de verschillende bovenschoolse projecten.

Globale planning activiteiten 2014-2015 + te verwachten resultaten:

• Idem als in voorgaande schooljaren

• Borgen van de maatregel ism uitvoerende partijen

• Eindevaluatie obv totaal behaalde resultaten, gerelateerd aan VSV-normen

Tussendoelen en einddoel

• Van de geplaatste leerlingen, stroomt minimaal 85% naar een passende vervolgbestemming 

(meetbaar, gerelateerd aan instroom).

• Van de succesvol uitgestroomde leerlingen naar het MBO neemt minimaal 80% na een half jaar 

nog deel aan het onderwijs (meetbaar, gerelateerd aan instroom MBO).

• Het aantal voortijdig schoolverlaters is op niveau van de VSV-norm: onderbouw VMBO (1%), 

bovenbouw VMBO (maximaal 4%) en bovenbouw HAVO/VWO (maximaal 0,5 %)
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Wijze van evalueren van resultaten:

Kwalitatief:

Evaluaties van leerlingen die uitstromen uit de bovenschoolse FLEX-voorziening en van de ouders, 

minimaal drie keer per jaar overleg met de coördinator van de Flexvoorziening en met uitvoerders,

 2 tot 3 keer per jaar bespreken van gegevens in regiegroep beleid (locatiedirecteuren en 

coördinator SWV VO+ gemeenten) waarin kwantitatieve gegevens worden besproken.

Kwantitatief:

Registratie van aantallen en effecten (gerelateerd aan tussendoelen en einddoel)

Opmerkingen:
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