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Betreft maatregel2 flexservice/flexopvang bij ROC’s met specifieke inzet op mbo 3 en 4
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Contactgegevens 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode en plaats:

Tel.:

Mobiel:

e-mailadres:

ROC Mondriaan

Tim Blom

Waldorpstraat 41

2521 CA Den Haag

088 6664533

06 18609317

t.blom@rocmondriaan.n

l

ROC ID College

Arie Pronk
Van Doornenplantsoen 11

2722 ZA Zoetermeer

079 3300800

06 13852575

apronk@idcollege.nl

ROC Leiden

Lieke van Boven

Postbus 16158

2301 GD Leiden

071 5824601

06 51724131

l.v.boven@rocleiden.nl
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Probleemschets

Huidige situatie:

Het mbo heeft in toenemende mate te maken met in-,  door- en uitstroom van moeilijk plaatsbare 

jongeren waarvoor de reguliere intake bij de opleidingen onvoldoende is toegerust. Aangemelde 

jongeren die niet direct voldoen aan de eisen van de opleiding krijgen een codering en doorlopen 

een speciale instroomprocedure. Hierbij is het van belang gestructureerd af te stemmen met 

(eerder) betrokken partijen rondom deze jongeren t.a.v. het ontwikkelperspectief, de eventueel 

benodigde extra begeleiding en ondersteuning en de hierbij passende onderwijs- of 

trajectmogelijkheden.

Binnen RMC Haaglanden heeftde afgelopen 2 jaareen pilot gedraaid, waarbij op kleine schaal een 

start is gemaakt met een instroomloket16+ voor aanmeldingen bij ROC Mondriaan en ROC ID 

College. Het doel van deze pilot was uitbreiding van de dienstverlening en verdere ontwikkeling van 

de expertise met betrekking tot de doelgroep ‘jongeren met grote afstand tot het onderwijs’ binnen 

het Mondriaan Loopbaancentrum/Onderwijs Servicecentrum. Er is in het kader hiervan een start 

gemaakt met een regionale samenwerking en er zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met 

relevante ketenpartners en zorgverleners. 

De ervaringen uit deze pilot waren positief met name t.a.v. de eenduidige toegang en samenwerking 

met de externe partners. Ook maakte deze pilot de behoefte aan een dergelijke voorziening voor 

alle moeilijk plaatsbare jongeren (in-, door- en uitstroom) en daarmee de behoefte aan een 

sluitende en eenduidige aanpak binnen de regio expliciet.

Gewenste situatie (doelstellingen):

Ter ondersteuning van de reguliere aanmeld- en  instroomprocedures van de roc’s wordt de 

regionaal structurele  afstemming  tussen mbo, vo, Leerplicht/RMC /RBL en zorgpartners over de 

onderwijs- of trajectmogelijkheden voor moeilijk plaatsbare jongeren met meervoudige 

problematiek, middels MBO-loketten, verder uitgebouwd. Naast aanmelders met een grote afstand 

tot het onderwijs zullen ook moeilijk plaatsbare uitvallers door het MBO-loket opgepakt worden. 

Bestaande netwerken, waaronder die voor kansrijke leerlingen uit het vso, isk en praktijkscholen 

kunnen worden opgenomen in het MBO-loket.

Ieder roc voorziet in een eigen MBO-loketen betrekt daarbij de relevante partners (vo, vo-loket, 

mbo-loket betrokken roc,  leerplicht/RMC/RBL, jeugdhulp, detentie/reclassering, etc.). Structureel 

overleg tussen de MBO-lokettenborgt afstemming en kennisdeling. De MBO-lokettenonderhouden 

tevens nauwe afstemming met de reguliere opleidingen en de flexservice binnen het eigen roc.

Wat is de activiteit? 

MBO-loket

1.Coördineren van werkzaamheden binnen het MBO-loket, onderhouden van contacten met de 

instellingen/organisaties  vertegenwoordigd in het MBO-loket, organiseren van regionale 

samenwerking/afstemming 

2.Bijeenbrengen van relevante informatie voor het intakedossier van aangemelde jongeren

3.Intensieve intake voor aangemelde jongeren door het ROC

4.Bespreken van aangemelde jongeren met vertegenwoordigers van mbo,  leerplicht/vsv en 

zorgpartners met als doel het opstellen van het best mogelijke plaatsingsadvies

Adviseren van opleidingen/trajecten t.a.v. de evt. benodigde extra begeleiding en ondersteuning
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Doelgroep:

• Moeilijk plaatsbare jongeren, zonder startkwalificatie, tussen de 16-23 jaar, waarvoor een 

reguliere intake onvoldoende is om tot een passend plaatsingsadvies te komen.

• jongeren die een mbo-traject zijn gestart, maar moeten stoppen in verband met 

meervoudige problematiek, waardoor tevens plaatsing in een  andere reguliere opleiding 

wordt belemmerd ennog niet in het bezit zijn van een startkwalificatie.

Samenwerkingspartners:

MBO-loketten en mbo-instellingen, vo-loket en vo,  Leerplicht/ RMC/RBL, Jeugdhulpverlening, 

detentie/reclassering.

Aansluiting bestaande maatregelen/voorzieningen:

Aansluiting flexservice/flexopvang bij ROC’s met specifieke inzet op mbo 3 en 4.
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Planning  activiteiten 2012-2013 + te verwachten resultaten:

Fase 1(ROC Mondriaan en ROC ID College)

• Opstellenwerkplan om het bestaande Instroomloket 16+ om te vormen naarhet uitgebreide 

MBO-loket/ Instroomloket 16+.

• Inventariseren en  aanpassing  van  betrokken expertise in de netwerkgroep  t.a.v. nieuwe 

doelgroepen en de flexservice binnen de roc’s. 

• Opzetten en uitbouwen van regionale samenwerkingsverbanden.

• Afstemmen van een eenduidige registratie met samenwerkingspartners.

• Voorlopig handhaven van de huidige werkwijze van in behandeling nemen van 

aanmeldingen en netwerkvergaderingen tot de nieuwe vorm is uitgekristalliseerd.

Fase 1  (ROC Leiden)

• Voorbereiden: aansluiten bij  interne procedure intake en plaatsing

• Kaders en randvoorwaarden formuleren

• Inrichten Instroomloket 16+

• Opzetten en uitbouwen van regionale samenwerkingsverbanden .

• Afstemmen van een eenduidige registratie met samenwerkingspartners.

Fase 2  (ROC Mondriaan, ROC ID College en ROC Leiden)

• Uitvoeren ingezette (nieuwe) koers

• Uitbreiding met dreigende uitvallers

• Start (digitaal) monitoring plaatsingsadviezen

• Start(nieuwe) stuur-/begeleidings-/ netwerkgroep MBO-loket

• Optimaliseren aanmeld- en verwijsprocedures

• Uitbouwen en onderhouden van regionale samenwerkingsverbanden.

Te verwachten resultaat:

MBO-loketten ingericht en op elkaar afgestemd binnen de roc’s;

Alle aangemelde jongeren bij MBO-loketten een advies op maat;

40 – 60% van de moeilijk plaatsbare jongeren is toegeleid naar een passend traject . Voor de overige 

jongeren wordt , in samenwerking met  de verwijzende partij, gekeken naar alternatieven in de vorm 

van werk of dagbesteding.
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Globale planning activiteiten 2013-2014 + te verwachten resultaten:

Fase 3 (ROC Mondriaan, ROC ID College en ROC Leiden)

• Uitvoeren ingezette koers

• Monitoring plaatsingen via MBO-loket (met passend pakket Flexservice)

• Signaleren + inventariseren knelpunten t.a.v. toeleiding naar passende 

opleiding/traject/werk/dagbesteding

• (behoefte)inventarisatie alternatieve trajecten

• Uitbouwen en onderhouden van regionale samenwerkingsverbanden

• Voorbereiden + uitvoeren effectenevaluatie  verbeterplan opstellen

Te verwachten resultaat:

Alle aangemelde jongeren een advies op maat;

40 – 60 % van de moeilijk plaatsbare jongeren is toegeleid naar een passend traject . Voor de overige 

jongeren wordt , in samenwerking met  de verwijzende partij, gekeken naar alternatieven in de vorm 

van werk of dagbesteding.

Globale planning activiteiten 2014-2015 + te verwachten resultaten:

Fase 4 (ROC Mondriaan, ROC ID College en ROC Leiden)

• Uitvoeren verbeterpunten

• Evaluatie effecten en efficiency van plaatsingsadviezen MBO-loketten

• Borgen afspraken en werkmethoden (handboek)

• Uitbouwen en onderhouden van regionale samenwerkingsverbanden

Te verwachten resultaat:

Alle aangemelde jongeren een advies op maat;

40 – 80 % van de moeilijk plaatsbare jongeren is toegeleid naar een passend traject . Voor de overige 

jongeren wordt , in samenwerking met  de verwijzende partij, gekeken naar alternatieven in de vorm 

van werk of dagbesteding.
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Wijze van evalueren van resultaten:

• • • • er wordt een proces van registratie en monitoring opgezet; 

• • • • er wordt een systeem van effect-evaluatie en verbetercyclus opgezet;

• • • • voortgang van de uitvoering van de maatregel wordt periodiek besproken in de 

ontwikkelgroepen van de roc’s;

• • • • In 2015 komt er een eindevaluatie over de effectiviteit van deze maatregel en de borging in 

de organisaties.

Wijze van evalueren van resultaten kwantitatief:

• Doel is dat deze maatregel een substantiële bijdrage levert aan het terugdringen van 

voortijdig schoolverlaten conform de doelstellingen uit het convenant 2012 – 2015.

• Voorjaar 2014 kan de eerste meting verricht worden aan de hand van VSV DUO cijfers en de 

kwalitatieve effectevaluatie binnen het onderwijs en bij de ketenpartners.  Hierbij wordt als 

tussendoel gesteld: Alle aangemelde jongeren een advies op maat.Juli 2015 is een 

eindevaluatie beschikbaar over de effectiviteit van deze maatregel, waarbij voor:               

ROC Mondriaanminimaal 1365 studenten zijn bediend met maatregel 2 (a en b), waarvan 

minimaal 40% van niveau 3 en 4.  

ROC ID College minimaal 420 studenten bediend zijn met maatregel 2a en 2b, waarvan

minimaal 40% van niveau 3 en 4.  

ROC Leiden minimaal 210 studenten bediend zijn met maatregel 2a en 2b, waarvan

minimaal 40% van niveau 3 en 4.  

Opmerkingen:

De onderdelen MBO-loket / Instroomloket 16+ en Flexservice worden in samenhang ontwikkeld, 

maar worden  hier als aparte activiteiten beschreven.

Het Instroomloket 16+ wordt door ROC Leiden en ROC ID College ook ontwikkeld voor de regio 026  

in samenwerking met de convenant- en ketenpartners van deze regio. Waar mogelijk wordt 

gestreefd naar bovenregionale afstemming.
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