
RMC maakt 
zich sterk voor 

de toekomst
    van jongeren.

Voor meer informatie kijk op: 
www.rmczuidwestfriesland.nl / K    



Alle jongeren in beeld

RMC heeft alle jongeren in beeld, soms al vanaf leerplichtige leeftijd,  

waardoor de RMC-trajectbegeleiders  betrokken professionals van de 

ketenpartners kunnen informeren over de voorgeschiedenis van jongeren. 

Bovendien kan RMC advies geven over een vervolgtraject. RMC weet het dus 

ook wanneer jongeren (tijdelijk) niet in staat zijn om een opleiding te volgen. 

Ketenpartners kunnen dan focussen op het vinden van werk of een passend 

zorgtraject. Zodra jongeren weer klaar zijn voor het volgen van een opleiding 

kan RMC weer ingeschakeld worden. RMC volgt alle jongeren totdat zij een 

startkwalificatie hebben behaald of 23 jaar worden.  

 

Kortom… 

Spreek je een jongere onder de 23 jaar zonder startkwalificatie óf je hebt een 

match in de Verwijsindex, neem dan contact op met RMC! RMC denkt graag 

mee over het vinden van een passende opleiding, het juiste zorgtraject of een 

combinatie daarvan.

Contact opnemen kan via info@rmczuidwestfriesland.nl of  

www.rmczuidwestfriesland.nl. Op onze website staan ook de namen  

en telefoonnummers van de RMC-trajectbegeleiders. 

Wat doet RMC?

RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) begeleidt jongeren tot 23 jaar 

die het onderwijs (dreigen te) verlaten zonder diploma met als doel dat zo 

veel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Een startkwalificatie is een 

diploma op minimaal MBO-2 of HAVO niveau. 

Verzuimers
MBO’s kunnen een verzuimmelding doen en RMC vragen om in gesprek 

te gaan met een spijbelende jongere. RMC bespreekt met de jongere de 

oorzaken van het verzuim, zoals een verkeerde studiekeuze of persoonlijke 

problemen, zodat deze in een vroegtijdig stadium aangepakt kunnen worden. 

Zo zorgen RMC en de MBO’s er in nauwe samenwerking voor dat een groot 

deel van de jongeren op school blijft.

Voortijdig schoolverlaters
Wanneer jongeren toch zonder diploma uitvallen, ontvangt RMC een melding 

van DUO. De MBO instelling draagt de jongere vervolgens warm over aan 

RMC. RMC houdt daarna de regie, neemt contact op met de jongere en gaat 

in gesprek  over zijn of haar toekomstplannen.  

 

Loopbaangesprekken en Kansrijk Kiezen

RMC benadert jongeren persoonlijk, pro-actief en outreachend. De RMC- 

trajectbegeleiders voeren loopbaangesprekken waarin zij focussen op  

kwaliteiten, talenten en kansrijke beroepen. RMC laat jongeren zien waar 

hun mogelijkheden liggen en begeleidt hen daarna bij de vervolgstappen.  

Ook de inzet van een studiekeuzetest behoort tot de mogelijkheden. 

RMC brengt natuurlijk ook de belemmeringen om naar school te gaan in 

beeld. Indien een opleiding (nog) niet mogelijk is, begeleiden de traject- 

begeleiders de jongeren bij de stappen naar de juiste instanties. Zij vragen 

samen met de jongere een uitkering aan en zetten met hen de stap naar de 

gebieds- of sociale wijkteams of andere instanties. 

Back to school

samen met het RMC

“Thuis was het zo’n drukte dat ik school er echt niet bij kon hebben. 
Mijn moeder was veel ziek en mijn vader was altijd aan het werk. Al jong 
moest ik bijspringen in het huishouden. Vanaf mijn twaalfde kookte ik bijna 
elke avond. Ik werd er aardig goed in en vond het ook best leuk. Maar verder 
konden al die verplichtingen me gestolen worden. Doodvermoeiend.

RMC Zuidwest Friesland is de afkorting voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 

voor regio Zuidwest Friesland. Samen met jou kijken we naar jouw talenten, kwaliteiten en kansen. RMC 

denkt met je mee over wat jij nodig hebt voor een succesvolle toekomst, beginnend met een diploma op HAVO 

of MBO-2 niveau. En als je in een moeilijke situatie zit, zorgen we samen dat het makkelijker wordt en dat jij 

toch je school kunt afmaken. Want met een diploma sta je véél sterker!

Voor meer informatie kijk op: meteendiplomastajesterker.nl  K    Voor meer informatie kijk op: meteendiplomastajesterker.nl  K

“Niks kon mij boeien, behalve gamen. Call of Duty hield  
me dag en nacht bezig. Slapen deed ik wel op school, daar  
verveelde ik me toch al een ongeluk. Wat ik wél leuk vond  
was de geluidstechniek doen voor de eindmusical. Ik speel  
zelf ook in een band en weet hoe belangrijk dat is.

RMC Zuidwest Friesland is de afkorting voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten 

voor regio Zuidwest Friesland. Samen met jou kijken we naar jouw talenten, kwaliteiten en kansen. RMC 

denkt met je mee over wat jij nodig hebt voor een succesvolle toekomst, beginnend met een diploma op HAVO 

of MBO-2 niveau. En als je in een moeilijke situatie zit, zorgen we samen dat het makkelijker wordt en dat jij 

toch je school kunt afmaken. Want met een diploma sta je véél sterker!

Back to school

samen met het RMC

Postercampagne 

gericht op doelgroep

Samenwerken aan een startkwalificatie voor jongeren!


