
                                                 
  

Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid, begeleiding 
en plaatsing voor jongeren met multiproblematiek 

 
Het Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid heeft het doel om jongeren en (jong)volwassenen 

in een kwetsbare positie te begeleiden, voortijdig schoolverlaten te verlagen en doorstroom 
(in-en extern) te bevorderen. De maatwerkcoaches werken aan het begeleiden van jongeren 
die met één been buiten de school staan naar de vervolgstap dankzij individuele (ambulante) 
begeleiding. De jongere mist een betekenisvolle volwassene in het netwerk en voorliggende 

voorzieningen hebben niet het beoogde resultaat gehad. Het project is onderdeel van de VSV-Nee 

Agenda en betreft maatregel 4: Pilot coachingstrajecten naar onderwijs & arbeid.  

 

Het betreft momenteel een samenwerking tussen het ROC Mondriaan, mboRijnland, het 
FlexCollege en de gemeente Den Haag. De pilot is van start gegaan in 2018. 

 
Terwijl de complexe problematiek van jongeren steeds toeneemt, moet er aandacht komen 
voor de bestrijding van uitval en een verbetering op het gebied van de pedagogisch-
didactische visie en benadering van jongeren. 

Jongerencoaches hebben een objectieve, begeleidende rol waarbij het belang van de 
student voorop staat. Hiervoor is expertise en ruimte nodig. 

  

Schooluitval bestrijden is een belangrijk speerpunt van gemeentes, scholen en ROC’s. Het 
maatwerktraject Onderwijs en Arbeid is een bijzondere pilot en samenwerkingsverband die 
ambulante begeleiding aanbiedt aan jongeren die al met één been buiten het onderwijs 
staan. Ons traject helpt jongeren van 16 tot 23 jaar (in beginsel) om met blijvend succes 
(opnieuw) aan te sluiten bij school, werk en/of ondersteuning en begeleiding naar 
hulpverlening.  

 
 
 
 
 
 



Identificaties en mogelijke begeleiding van jongeren die dreigen uit te vallen en het inzetten 
van een maatwerkcoach zijn: 
 het gedrag van de jongere is een belemmering voor het behalen van een diploma; 
 de jongere mist een betekenisvolle volwassene in het netwerk 
 de jongere heeft hulp nodig bij de vervolgstap; 
 de student mist basale (schoolse/werknemers) vaardigheden; 
 complexe problematiek / multiproblematiek in verschillende leefgebieden; 
 hoog verzuim; 
 de jongere mist steun en/of overzicht in het netwerk; 

  
Jongeren die actief staan ingeschreven op een opleiding van ROC Mondriaan of het 

mboRijnland, en 16+ studenten van het FlexCollege kunnen worden aangemeld voor een 

maatwerkcoach.  Een maatwerkcoach kan worden ingezet wanneer voorliggende 

voorzieningen zijn benut en geen succes hebben behaald.  Aanmelden bij Maatwerktraject 

Onderwijs en Arbeid geschiedt middels het aanmeldformulier. 

Hoe werkt de verwijsprocedure? 
Jongeren worden via het aanmeldformulier verwezen naar het Maatwerktraject. Vervolgens 
worden ze uitgenodigd voor een kennismaking. Wanneer uit het kennismakingsgesprek blijkt 
dat de jongere gecommitteerd is, volgt er een plaatsing en wordt de jongere gedurende het 
traject gekoppeld aan een jongerencoach. Wanneer de jongere na aanmelding daadwerkelijk 
wordt geplaatst, informeert de jongerencoach de school over de voortgang.   

  
Duur – en opzet van het traject: 
Bij het maatwerktraject Onderwijs en Arbeid wordt de student in staat gesteld om school- 
en/of werknemersvaardigheden te ontwikkelen en/of om leefgebieden op orde te brengen. 
Wanneer de jongere het traject positief afsluit, is hij/zij goed voorbereid om verder te gaan 
met een opleiding. Als uit het traject blijkt dat een opleiding volgen niet mogelijk of wenselijk 
is dan wordt de student begeleidt naar werk en/of hulpverlening.  

  
Wie werken er bij het Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid? 
Het team bestaat uit bevoegde en bekwame docenten en coaches die resultaatgericht en 
transparant werken vanuit een heldere pedagogische didactische visie die aansluit bij het 
profiel van de doelgroep. Deze groep is een samenstelling uit het samenwerkingsverband, 
oftewel het ROC Mondriaan, het FlexCollege, het mboRijnland en de gemeente Den Haag.  

   
Coaching en Begeleiding: 
Gedurende het gehele traject krijgt de jongere een coach toegewezen. De coach is de eerste 
contactpersoon voor de student en de personen in zijn/haar netwerk.  
 
Samenwerkingspartners: 
Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid werkt zo nodig nauw samen met onder meer de 
onderstaande partners.  
 Leerplicht/VSV van de gemeentes binnen de regio Haaglanden 
 Jeugdbescherming / Jeugdformaat /De Jutters 
 Reclassering / Jeugdreclassering 
 De afdeling In-Gang van het ROC Mondriaan 



 Het studieloopbaan centrum van het ROC MOndriaan 
 De afdeling Activering van het mboRijnland 
 Het onderwijs service centrum van het mboRijnland.  
 Leerwerkbedrijven zoals SMJ, D’ROEM, Leren Doen, Trix, H’eerlijk, 070Watt. 
 Pluscoach en Plusprojecten 
 Bedrijven 

  
Succescriteria 

 
Het coaching traject is geslaagd wanneer de student op een voor hem of haar (op het 
moment) passende plaats zit.  

 
Voorbeelden hiervan zijn wanneer de jongere: 

 
 terugkeert naar de oorspronkelijke opleiding; 
 kiest voor een andere opleiding; 
 begeleid wordt naar een werkplek; 
 in een hulpverleningstraject geplaatst is. 

  
Nazorg: 
Er wordt passende nazorg verleend om de nieuwe start succesvol te laten verlopen en de 
coach verzorgt een warme overdracht naar de nieuwe begeleider/ 
studieloopbaanbegeleiding.  

  
Contact: 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 

Tina van den Bosch 

  

Projectleider Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid 

  

Zuidlarenstraat 10 
2545 VX Den Haag 
088 666 1770 
06 11039241 
t.vd.bosch@rocmondriaan.nl 
  

  
 

een samenwerkingsverband van: 

  

mailto:t.vd.bosch@rocmondriaan.nl
http://www.mborijnland.nl/

