Ik heb geen startkwalificatie.
Wat nu?

0529-488388

Je kunt contact opnemen met de RMC consulenten in jouw
gemeente en vragen naar de mogelijkheden om alsnog een
startkwalificatie te gaan halen, want je bent nooit te oud om
te leren. Je kunt ook het jongerenloket/punt bezoeken op
het Werkplein.
- Heb je werk, overleg dan met je werkgever.
- Heb je een uitkering, bespreek het dan met de
instantie die je uitkering verstrekt.

038-3853000

0521-538500
038-3392999

0529-459100

Informatie voor de
inwoners
0578699494
van de gemeente Raalte

0527-347799

Contact
Telefoonnummers en bezoekadressen van de RMC consulenten vind je via de website van je eigen gemeente en
de website van de Regio IJssel-Vecht: www.jijvaltnietuit.nl. Je kunt ook bellen met het algemene telefoonnummer
van jouw gemeente.

NIEUWSBRIEF
Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten |

gemeente Raalte

0527-347799

Beleidsplan begraven in Raalte
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Een goede opleiding is belangrijk.
Door een vak te leren, kun je later
een beroep vinden dat goed bij je past.

Wat is RMC?

Wat is een startkwalificatie?

RMC staat voor Regionale- Meld en Coördinatiefunctie. De RMC heeft als taak om jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar te
stimuleren om minimaal een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma
van mbo niveau 2. Landelijk is afgesproken dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun 23e worden gestimuleerd om een
diploma te behalen. In sommige gemeenten in de regio IJssel-Vecht is de leeftijdsgrens gesteld op 27 jaar.
Jongeren met een diploma op mbo niveau 1 en een baan hoeven geen startkwalificatie te behalen.

In Nederland wordt een startkwalificatie gezien als het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op een
leuke baan voor langere tijd.
Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op minimaal niveau 2 geldt als startkwalificatie. Een vmbo-diploma geeft
wel toegang tot een vervolgopleiding mbo, maar is nog geen startkwalificatie.

RMC Voortijdig Schoolverlaten
is er om te voorkomen dat

Samen met het onderwijs

jongeren te vroeg van school gaan

De RMC werkt samen met het onderwijs. Met de scholen is afgesproken dat zij leerlingen melden die dreigen uit te vallen
of worden uitgeschreven. Wanneer de consulenten van de RMC een melding krijgen over (dreigende) schooluitval, zoeken
zij contact met de jongere. Tijdens een intake gesprek wordt gekeken wat de reden is van de schooluitval. Afhankelijk van
deze reden wordt er een traject ingezet. Met dit traject moet de jongere weer terug naar school gaan, of een combinatie
van leren en werken volgen. In sommige gemeenten wordt een educatiemeter ingezet om een goed beeld te krijgen van
de jongere.

en zo kansen laten liggen.
In deze folder lees je meer over de RMC.

Voorkomen van schoolverlaten
Om schoolverlaten zo veel mogelijk te voorkomen,
is de RMC ook actief in preventie. Daarom maakt
de RMC deel uit van het Zorg Advies Team (ZAT) dat op
elke school actief is. In de ZAT’s worden leerlingen besproken
die problemen hebben en voortijdig de school dreigen te verlaten. De
RMC heeft in het ZAT een adviserende en begeleidende rol richting de
school en de jongere.

www.jijvaltnietuit.nl

