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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 14 juli hebben wij gesproken over de nieuwe Twentse belofte. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten in te stemmen met: 

 De doelstelling en ambities van de nieuwe Twentse belofte. 

 Een lokaal plan van aanpak gericht op belofte 4 en 5 waarbij prioritering wordt aangebracht op 

ambities. 

 
Toelichting 
Elke vier jaar maken het onderwijs en de gemeenten in Twente een plan om te zorgen dat zoveel mogelijk 
jongeren het onderwijs met succes afronden: De Twentse Belofte. In dat plan beschrijven we hoe we samen 
voorkomen dat jongeren te vroeg stoppen met hun opleiding en hoe we jongeren ondersteunen die te vroeg 
zijn gestopt met hun opleiding. Hoofddoel van de Twentse Belofte is jongeren perspectief op een goede 
toekomst geven. Dit willen we bereiken door te voorkomen dat jongeren voortijdig schoolverlaten, te zorgen 
dat zij een diploma halen, maar als dat niet lukt dat we dan samen de jongere kijken wat nodig is om 
hem/haar duurzaam te begeleiden naar werk of naar de zinvolle dagbesteding. Er is een regionaal en lokaal 
plan. 
 
De Twentse belofte bestaat uit 5 beloften: 
 
1.      Jongeren krijgen goede begeleiding in de overgang van V(S)O naar MBO 
2.      Het onderwijs sluit aan op de ontwikkeling en behoefte van de jongeren 
3.      Er is begeleiding van schoolverlaters naar de arbeidsmarkt 
4.      Jongeren en jongvolwassenen worden op de arbeidsmarkt goed begeleid en blijven daardoor ook aan 
het werk 
5.      Alle jongeren en jongvolwassenen die alsnog uitvallen worden opgevangen en begeleid: met als 
centrale vraag: wat heeft de jongeren nodig om tot scholing (doorontwikkeling) te komen? 
 
De afgelopen jaren hebben we een goede samenwerking en aanpak ontwikkeld in Twente. Met goede 
resultaten. Daarom heeft de stuurgroep Twentse Belofte in het nieuwe plan gekozen om vooral onze aanpak 
te bestendigen. De inhoud van het nieuwe plan komt daarom sterk overeen met het vorige plan en sluit 
naadloos aan op de eerder gemaakte afspraken met de wethouders arbeid en de afspraken aan de 
ontwikkeltafel onderwijs-zorg. Dit plan sluit ook perfect aan bij de ambities vanuit positieve gezondheid, 
inclusieve samenleving en het projectplan de Twentse Belofte van de gemeente Tubbergen. 

 



 
Ambities van het Rijk 2024 
Jongeren die vaak afwezig zijn op school of hun school niet afmaken, hebben meer kans om later werkloos 
te worden en psychische problemen te krijgen. Zij hebben ondersteuning nodig van de overheid en belanden 
vaker in de criminaliteit. Het Rijk wil daarom dat alle jongeren in Nederland van 12 tot 23 jaar zonder diploma 
goed worden ondersteund. Een voortijdig schoolverlater (vsv'er) is iemand tussen de 18 en 23 jaar die stopt 
met school, maar nog geen startkwalificatie heeft. In Twente hebben we ervoor gekozen en is er een 
bestuurlijk besluit gevallen om de leeftijdsgrens te verhogen naar 27 jaar. Er zijn drie ambities voor 2024: 
 
· aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen (20.000 in heel Nederland) 
· percentage voortijdig schoolverlaters dat na 1 jaar weer terug op school of aan het werk is, verhogen. 
· beter ondersteunen van jongeren voor wie de overstap naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt extra 
lastig is door hun achtergrond en dus meer risico lopen. 
 
De Twentse ambitie 
Aan de scholen en gemeenten in Twente wordt gevraagd om elke vier jaar een plan te maken. En dat lukt, 
want het is in Twente goed georganiseerd. Er is één arbeidsmarktregio, één jeugdzorgregio, één 
veiligheidsregio, en het onderwijs is ook als één partner georganiseerd. Daarom kunnen we goed 
samenwerken. Dat blijkt ook wel uit ons regionale plan ‘De Twentse Belofte’. Met dit plan is vier jaar geleden 
een goede basis gelegd. Eigenlijk kunnen we grote delen van die aanpak gewoon voortzetten. Het aantal 
vsv’ers ligt in Twente ook relatief laag. Maar Twente is een ambitieuze regio. Er zijn nog veel kansen: 
 
1. Meer gerichte en persoonlijke aandacht voor bepaalde risicogroepen; 
2. Nog betere samenwerking in het netwerk van onderwijs, zorg en arbeid. 
 
De Tubbergse ambitie 
In Tubbergen hebben we gekozen (project Twentse belofte maart 2019) voor een actieve benadering van 
jonge mensen tussen de 23 en 27 jaar, zonder diploma/actuele schoolinschrijving en met een inkomen van 
maximaal 300,- euro. Het is een bewuste keuze geweest om deze specifieke groep te prioriteren, omdat 
deze personen het meest kwetsbaar zijn. En daarentegen ook onzichtbaar kunnen zijn omdat zij niet of 
nauwelijks bekend zijn bij instanties. Deze personen zijn in beeld en er wordt, waar nodig, maatwerk 
geleverd om tot ontwikkeling te komen. Hierbij valt te denken aan ondersteuning op het gebied van zorg, 
werk of leren. We laten deze personen niet los en blijven ze volgen.  
 
Voor een vervolg op deze aanpak stellen we het lokale projectplan Twentse Belofte 2021-2024 op. De 
volgende uitgangspunten willen we meenemen: 
 
1. Mensen worden niet meer geconfronteerd met verschillende loketten of contactpersonen. Er is één 

toegang. 

2. Er wordt vanuit een integraal beeld (Big Five: support, wonen, school & werk, inkomen, welzijn & 

gezondheid) gekeken naar wat er nodig is om de weg naar school, werk of een andere bestendige 

plek weer terug te vinden (het Toekomstplan). Er wordt gekeken naar een meerjarenplan in plaats van 

oplossingen op de korte termijn. 

3. Het perspectief van het Toekomstplan wordt samen met een ‘maatje’ (JIM: Jouw Ingebrachte Mentor) 

uitgewerkt. Dit plan is van de persoon zelf, niet van de professional en de mentor is iemand uit het 

eigen netwerk. 

4. We streven naar een percentage vsv'ers dat binnen één jaar na uitval weer terug gaat naar school of 

werk vindt. Hierbij is het belangrijk om te noemen dat we staan voor kwaliteit van duurzame 

oplossingen en dit boven kwantiteit stellen. 

5. De samenwerking zorg-arbeid-onderwijs is versterkt. 

6. We monitoren deze groep en brengen lokale en regionale kernmerken van de aanpak vsv'ers in beeld 

middels o.a. leerbijeenkomsten. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
  



Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 
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1. Inleiding
De meeste jongeren in Twente voelen zich gezond en gelukkig. Ze grijpen alle mogelijkheden aan
om hun talenten en kansen te benutten. Ze maken hun school af, vinden een leuke baan en een
plek in de samenleving. Voor de jongeren voor wie dit niet geldt hebben we met elkaar de
Twentse Belofte gemaakt. De Twentse Belofte is een belofte aan alle jongeren in Twente die het
niet zelfstandig lukt om hun school af te maken of werk te vinden of te houden.

Ambities van het Rijk 2024
Jongeren die vaak afwezig zijn op school of hun school niet afmaken, hebben meer kans om later
werkloos te worden en psychische problemen te krijgen. Zij hebben ondersteuning nodig van de
overheid en belanden vaker in de criminaliteit. Het Rijk wil daarom dat alle jongeren in
Nederland van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie goed worden ondersteund. Er zijn drie
ambities voor 2024:

· aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen (20.000 in heel Nederland)
· percentage voortijdig schoolverlaters verhogen dat na 1 jaar weer terug op school of aan

het werk is
· beter ondersteunen van jongeren voor wie de overstap naar vervolgonderwijs en/of

arbeidsmarkt extra lastig is door hun achtergrond en dus meer risico lopen.

Kader toevoegen: Voortijdig Schoolverlaters (VSV): Een voortijdig schoolverlater is iemand tussen
de 18 en 23 jaar die stopt met school, maar nog geen startkwalificatie heeft.

De Twentse ambitie
Aan de scholen en gemeenten in Twente wordt gevraagd om elke vier jaar een plan te maken. En
dat kunnen we, want het is in Twente goed georganiseerd. Er is één arbeidsmarktregio, één
jeugdzorgregio, één veiligheidsregio, en het onderwijs is ook als één partner georganiseerd.
Daarom kunnen we goed samenwerken. Dat blijkt ook wel uit ons regionale plan ‘De Twentse
Belofte’. Met dit plan is vier jaar geleden een goede basis gelegd. Eigenlijk kunnen we grote delen
van die aanpak gewoon voortzetten. Het aantal vsv’ers ligt in Twente ook relatief laag. Maar
Twente is een ambitieuze regio. Er zijn nog veel kansen:

1. Meer gerichte en persoonlijke aandacht voor bepaalde risicogroepen;

2. Nog betere samenwerking in het netwerk van onderwijs, zorg en arbeid.

Als we met elkaar de juiste informatie delen op het juiste moment, dan kunnen we uitval bij heel
veel jongeren voorkomen. En daar gaan we voor.

Landelijk advies jongvolwassenen
In het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) over jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt uit 2019 en in de kabinetsreactie staat de wens om de leeftijdsgrens van 23 naar 27
jaar op te trekken. En jongeren tussen 16 en 27 voor een langere periode een coach te geven als
dat nodig is. Dat is ook in Twente een diep gekoesterde wens. Op die manier kunnen we meer
jongeren perspectief op een hoopvolle toekomst bieden. Tegelijkertijd wordt deze landelijke wens
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nog niet ondersteund door ruimere middelen. En ook in de regio is het zoeken naar middelen om
deze jongeren te ondersteunen. Dat is een dilemma.

Ambitieus en nuchter
In Twente kiezen we ervoor om een hoge ambitie te hanteren en deze te combineren met
praktische nuchterheid. We geven sommige jongeren voorrang boven andere. We maken die
keuzes expliciet in onze lokale plannen van aanpak. We willen niet de zoveelste passant in het
leven van een jongere zijn. Daarom ondersteunen we misschien minder jongeren, maar de
jongeren díe we ondersteunen kunnen op ons rekenen totdat ze het zelf weer verder kunnen
oppakken.

Een nieuwe Twentse Belofte
De Twentse Belofte is er om overzicht te houden op de samenwerking tussen al die partijen. Om
de inspanningen op elkaar af te stemmen en mooie nieuwe initiatieven in gang te zetten. Dit
hebben we allemaal verwerkt in een nieuwe Twentse Belofte aan alle jongeren in Twente bij wie
het allemaal niet zo makkelijk gaat. Met als stip op de horizon nu het jaar 2024. En daarin gaan we
nog een stapje verder. We hebben onze doelgroep breder geformuleerd dan het Rijk. Ook
jongeren van 23-27 jaar zijn in dit plan opgenomen en daar zijn de middelen ook op afgestemd.
Maar het moet natuurlijk allemaal wel haalbaar en realistisch blijven. De vsv-middelen worden
ingezet voor jongeren tot 23 jaar. Voor jongeren van 23-27 jaar worden andere (gemeentelijke)
budgetten gebruikt.

Dit document is bedoeld als leidraad voor hoe we met elkaar de Twentse Belofte waar gaan maken
de komende vier jaar. Het document wordt ook aan het ministerie van OCW aangeboden voor de
aanvraag van de regionale VSV-middelen.



De Nieuwe Twentse Belofte -CONCEPT- 050620 5

2. Doelen

2.1. Landelijke doelstellingen
Dit zijn de doelen van het Rijk voor 2024:

a. bijdragen aan een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters tot maximaal 20.000,

b. het percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs, te
verhogen;

c. het percentage uitgevallen jongeren dat één jaar later voor minimaal 12 uur per week
werkzaam is te verhogen; en

d. het ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie (VSO, PrO, en Entree) bij de
overstap naar het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.

De regio’s moeten zelf aangeven welke streefwaarden zij haalbaar vinden.

2.2. Twentse streefwaarden voor landelijke doelstelling
a. In Twente is het aantal voortijdig schoolverlaters al jaren relatief laag. Ten opzichte van de
landelijke streefwaarden heeft Twente de opdracht om dat aantal gelijk te houden. Zie tabel 1. We
schatten in dat dit voor Twente een realistische doelstelling is. De komende jaren heeft Twente te
maken met een flinke structurele bezuiniging op het voortgezet onderwijs (verevening). Dat kan
een negatieve invloed hebben op het aantal jongeren dat voortijdig stopt met school. We gaan
proberen om dat effect in Twente zo klein mogelijk houden, maar gaan niet onder het landelijke
streefpercentage zitten. We streven ook in Twente naar het landelijke vsv-percentage van 1,6 over
het schooljaar 2023/2024.

Tabel 1: het percentage voortijdig schoolverlaters

NL 18/19 Twente 18/19 NL 23/24 Richting
Onderbouw 0,52 0,24 0,14% Zakken
VMBO Boven 1,51 0,68 0,91% Stabiliseren
Havo / VWO Boven 0,62 0,44 0,23% Zakken
MBO 1 29 22 22,20% Stabiliseren
MBO 2 12 10 9,33% Zakken
MBO 3 4,8 3,8 3,70% Stabiliseren
MBO 4 4,1 3,1 3,08% Stabiliseren
Totaal 2,01% 1,64% 1,64% Stabiliseren

b. In Twente gaat een kwart van de jongeren die een jaar eerder stopten terug naar school. De
afgelopen twee jaar hebben gemeenten en scholen een aanpak ontwikkeld om meer jongeren te
motiveren om weer naar school te gaan. De komende jaren verwachten we daarvan het effect: dat
het percentage jongeren dat weer terug naar school gaat zal stijgen naar 30%.

c. Over het aantal jongeren dat een jaar later aan het werk is, valt op dit moment nog niet zoveel
te zeggen. De corona-crisis maakt het heel lastig om een realistische inschatting te maken. Op dit
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moment merken de gemeenten al dat steeds meer jongeren hun baan verliezen. Dit kunnen we op
dit moment niet voorkomen. Om een goede inschatting te maken houden we daarom de cijfers
van de afgelopen jaren aan.

Dat maakt dat we voor de volgende jaren op het volgende uitkomen voor doelstelling a, b en c:

d. Voor de laatste doelstelling van het Rijk kijken we liever naar de manier waarop we jongeren
uit VSO, PrO en Entree ondersteunen, dan dat we alleen maar kijken naar een percentage of een
aantal. We willen dat op 1 oktober alle jongeren van het VSO, PrO en Entree, als ze stoppen met
school, bekend zijn bij de gemeente. Ook willen we dat er contact is met deze jongeren en hun
ouders over de vervolgstappen. De komende tijd zullen we aan deze basisdoelstelling aanvullende
doelstellingen toevoegen. De maatschappelijke positie van deze groep wordt eerst goed
gemonitord.

2.3 Aanvullende ambitie in Twente
Daarnaast geldt voor Twente dat we op een aantal punten een grotere ambitie hebben:

· We richten ons ook op jongeren tussen de 23 en 27 jaar. Dit past in de lijn van het IBO en
de kabinetsreactie daarop. De vsv-middelen zetten we hier niet voor in, maar we kijken
naar de instrumenten uit de participatiewet.

· We kijken niet alleen of ze terug naar school gaan, maar ook of ze een diploma halen. Om
school echt af te maken is blijvende ondersteuning van school en gemeente nodig (een
coach op meerdere leefgebieden). Daarom hebben we een langere periode nodig om te
bepalen of die aanpak succesvol is.

· We richten ons ook op jongeren die langer dan 1 jaar geleden voortijdig van school zijn
gegaan.

· En we bekijken tot slot de optelsom van terug naar school en terug naar werk. Op die
manier blijven we aandacht houden voor de jongeren die maatschappelijk uitvallen. In
Twente ligt dat percentage relatief hoog en dat willen we absoluut verlagen.

Teldatum 1 oktober
2021 mbt studiejaar
2020/2021

Teldatum 1 oktober
2022 mbt studiejaar
2021/2022

Teldatum 1 oktober
2023 mbt studiejaar
2022/2023

Teldatum 1 oktober
2024 mbt studiejaar
2023/2024

% nieuwe jaarlijkse
vsv in RMC regio

1,6 1,6 1,6 1,6

% vsv dat jaar later
opleiding volgt

24 26 28 30

% vsv dat jaar later
werk heeft

33 34 34 35
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3. De 5 Twentse Beloften

De overstap naar een nieuwe school

Belofte #1: jongeren die de overstap maken naar een nieuwe school zijn goed
voorbereid en op de nieuwe school komt de (extra) ondersteuning direct op gang.

De overgang naar een nieuwe school is voor iedere jongere een grote stap, maar voor sommige
jongeren is die stap extra groot. Deze jongeren hebben op de vorige school veel moeite gehad om
hun draai te vinden. Ze zijn op alle mogelijke manieren ondersteund. En het is de vraag hoe dat op
de nieuwe school zal gaan. Aan de andere kant zijn er ook leerlingen die de basisschool ontgroeid
zijn, die zich vervelen en geen uitdaging meer zien.

Elk jaar gaan 7000 leerlingen van het basisonderwijs naar het voorgezet onderwijs. En 4500
leerlingen stappen over van het voortgezet onderwijs naar het MBO (Bron: Intergrip). Het is
belangrijk dat elke overstap goed wordt voorbereid en begeleid. Zodat de kans op uitval zo klein
mogelijk wordt.

Het begeleiden van jongeren bij de overstap naar een nieuwe school, gebeurt natuurlijk al heel
lang in Twente. Twente was zelfs één van de eerste regio’s die hiermee begon. Sinds de
decentralisaties hebben gemeenten meer informatie beschikbaar over jongeren voor wie zo’n
overstap waarschijnlijk lastig wordt. En dat biedt kansen. Die informatie kunnen we gebruiken
om nog meer kinderen en jongeren te ondersteunen als ze naar een nieuwe school gaan.

Voor wie
Alle jongeren die vanuit het PO naar het VO gaan of vanuit het V(S)O naar het MBO en extra
ondersteuning nodig hebben.

Doel
Bijdragen aan een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters.

Onze belofte in 2024
Jongeren die de overstap maken naar een nieuwe school zijn goed voorbereid en op de nieuwe
school komt de (extra) ondersteuning direct op gang.

Waar merken jongeren dat aan in 2024?
· Ze worden voorbereid op de stap naar een nieuwe school.
· Zij krijgen extra ondersteuning voor, tijdens en na de overstap.
· Er is een warme overdracht.
· Als jongeren op papier naar het vervolgonderwijs kunnen, maar daar in de praktijk nog niet

aan toe zijn, krijgen zij alternatieve onderwijsvormen aangeboden.

Wat gaat er verbeteren?
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Van PO naar VO
• We starten een fase eerder en richten ons ook op de overstap van PO naar VO. Eerder lag de

leeftijdsgrens bij 16 jaar, nu bij 12 jaar. Daarom maakt deze overstap nu ook deel uit van de
Twentse Belofte.

• De gemeente is betrokken bij de overdracht van PO naar VO (er is vaak al veel contact vanuit de
wijkcoach, schoolmaatschappelijk werk). De gemeente heeft inzicht en denkt mee welke
leerlingen ook gebruik maken van de Jeugdwet en bekend zijn bij Leerplicht. Zij denkt met de
scholen mee hoe de overdracht wordt vormgegeven.

• Een deel van de basisschoolleerlingen kan alvast 1 of 2 middagen in de week gaan wennen op
het VO. Dit gaat om leerlingen die al klaar zijn met het basisonderwijs, die zich vervelen en
nieuwe uitdagingen nodig hebben.

Van VO naar MBO
• In juni 2020 beginnen we met de Overstaptafel. Het Twents Aansluitingsnetwerk gaat samen

met het VMBO, MBO en de gemeenten kijken welke leerlingen zich nog niet hebben
ingeschreven. Dan wordt bepaald wie actie gaat ondernemen. Dit noemen wij de zomeractie.

• Gemeenten gaan meedenken over welke jongeren extra risico lopen. Samen met de scholen
wordt bekeken hoe deze jongeren de beste begeleiding kunnen krijgen. Denk bijvoorbeeld aan
jongeren die uit huis zijn geplaatst of een GGZ-behandeling krijgen.

Tussenvoorzieningen
• Als de overstap naar een vervolgopleiding nog niet mogelijk is, dan zoeken we naar andere

mogelijkheden:
o Jongeren krijgen eerst voorbereiding. Voorbeelden hiervan zijn het Tussenjaar

VSO-MBO of Go2MBO. Deze laatste is een samenwerking tussen Attendiz en
Entree. 16 jongeren kunnen daar nu al gebruik van maken en het streven is 40
jongeren. Een ander voorbeeld is de 10-14 school in Enschede.

o Er zijn PrO/ROC-convenanten. In deze convenanten zijn
samenwerkingsafspraken vastgelegd. Het doel is een doorlopende leerlijn
realiseren voor leerlingen uit het Praktijkonderwijs. Zodat ze een diploma van de
Entree opleiding of startkwalificatie (niveau 2) halen.

Monitoren
We gaan deze belofte en de projecten monitoren. Ook gaan we gericht analyseren wat er met een
aantal specifieke doelgroepen gebeurt. Hierbij gaat het om:

o Vastgelopen jongeren in HAVO 3 en 4 die naar het MBO gaan. We gaan bekijken
wat de effecten op langere termijn zijn van deze vroege overstap en wat we
kunnen verbeteren.

o VMBO BB leerlingen op het MBO. We krijgen signalen dat meer leerlingen uit het
VMBO BB vastlopen. We gaan kijken of dit beeld klopt en wat we hieraan kunnen
doen.
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Verhaal van een jongere
Pim (17 jaar): ‘Ik zat in de 4e. Ik werd steeds ongelukkiger. Op school vond ik het steeds moeilijker
om me te concentreren. Ik kan gewoon niet tegen de drukte van al die mensen die door elkaar
heen praten en botsen. Soms duwde ik ze weg en kreeg ik ruzie. Vrienden heb ik eigenlijk niet. In
de pauze ging ik naar buiten en soms ging ik niet eens meer terug naar school. Mijn mentor was
bezorgd en belde me steeds waar ik bleef. Op een gegeven moment heb ik het maar verteld hoe
het thuis was en dat het niet lukt op school. De mentor is gaan praten met schoolmaatschappelijk
werk. Daar heb ik nu elke week een gesprek mee. Het gaat nu veel beter op school. Ik heb ook
ontdekt dat ik computers leuk vind en ik wil de opleiding ICT gaan doen. Ik heb samen met mijn
mentor een formulier ingevuld. Daarin staat welke begeleiding ik nodig heb op het ROC om naar
school te kunnen. Dit formulier heb ik besproken in het gesprek met de opleiding ICT. Fijn was
dat hier ook mijn ouders en mijn mentor bij waren. We hebben besproken hoe ze me op het ROC
gaan begeleiden. Ik heb mijn studieloopbaanbegeleider ook al ontmoet waardoor ik er nu wel
vertrouwen in heb’.
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Op school

Belofte #2: Jongeren met een hogere kans op schooluitval worden op school extra
ondersteund om zich te ontwikkelen en een startkwalificatie te halen.

De adolescentiefase is een periode met veel veranderingen. Jongeren gaan steeds meer op zoek
naar hun eigen identiteit en ontdekken hun eigen koers. Voor sommigen is dat best lastig. En dat
komt niet altijd door henzelf, maar doordat het bijvoorbeeld thuis niet zo goed gaat. Deze
jongeren hebben onze steun en aandacht hard nodig.

De afgelopen jaren werden deze jongeren vooral opgevangen door de scholen. Scholen hebben
daar goede werkwijzen en aanvullende plusvoorzieningen voor ontwikkeld. Ook is er extra inzet
vanuit jeugdartsen en zorgverleners op de scholen. Veel jongeren zijn al enorm geholpen met deze
begeleiding vanuit school.

Maar er zijn ook jongeren die zorg krijgen via de gemeente. Van alle jongeren is dat ongeveer 10%
(uit: Onderwijszorgmonitor). Bij jongeren die voortijdig stoppen met school is dit ongeveer de
helft.  Voor deze jongeren is het handig als zij samen met de hulpverlener en de school bespreken
hoe de begeleiding en hulpverlening elkaar kunnen versterken. Daar gaan we de komende tijd
mee aan de slag. Alleen door onze krachten te bundelen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel
mogelijk jongeren hun opleiding afmaken.

Voor wie
Alle jongeren in het VO en MBO die een groot risico lopen op zowel school- als maatschappelijke
uitval door bijvoorbeeld psychosociale of keuzeproblemen, verslaving, schulden of problemen
thuis. Deze jongeren kunnen zich op school moeilijk of zelfs helemaal niet handhaven.

Doel
Bijdragen aan een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters.

Onze belofte in 2024
Jongeren met een hogere kans op schooluitval worden op school extra ondersteund om zich te
ontwikkelen en een startkwalificatie te halen.

Waar merken jongeren dat aan in 2024?
· Jongeren merken dat er aandacht is voor hun persoonlijke situatie en dat daarmee rekening

wordt gehouden op school.
· Jongeren merken dat scholen en gemeenten op de hoogte zijn van elkaars activiteiten.
· Jongeren voelen zich aan alle kanten gesteund als ze het moeilijk hebben en dreigen uit te

vallen.
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· Jongeren die het nodig hebben merken dat ze direct gebruik kunnen maken van extra
ondersteuning.

Wat gaat er verbeteren?

Verzuim
• In Twente zijn er jaarlijks 4500 meldingen van schoolverzuim (Bron: DUO); leerlingen die niet

naar de les of überhaupt op school zijn gekomen. Op het VO zijn dat er 2000 en op het MBO
2500. Als dat vaak gebeurt is dat een teken dat er iets mis is. Daarom is het belangrijk om het
goed in de gaten te houden. Op het MBO is het melden van verzuim al flink verbeterd. Op het
VO is er nog wel wat verbetering mogelijk.

• Naast melden is het belangrijk om ook meteen te handelen. De school, gemeente en
hulpverleners werken daarbij samen. Om dat in goede banen te leiden, pakken we het als volgt
aan:

• We kijken naar problematisch schoolverzuim en hoe dat kan worden voorkomen. Het gaat dan
niet alleen om ongeoorloofd verzuim (verzuim waar geen goede reden voor is), maar
bijvoorbeeld ook om zorgwekkend geoorloofd verzuim (leerlingen die langdurig ziek zijn).
Hierbij is de insteek om het verschil tussen het melden bij 18- en 18+ minder groot te maken.
Dit kan bijvoorbeeld door bij 18+ eerder en vaker preventief te melden.

• We kijken naar de oorzaken van het verzuim en bepalen welke interventies extra nodig zijn.
Leerplicht en RMC worden preventief ingezet in overleg met het Loopbaancentrum van ROC
van Twente.

• Deze visie vertalen we naar de praktijk op het (PO), VO en MBO.
• Voor het VO gaan we door met de Thuiszitterstafel.
• En we gaan we het beter organiseren met elkaar: scholen, gemeenten, JGZ, RvdK, VTT,

jeugdreclassering en het OM gaan samen kijken hoe het gaat en bepalen hoe het beter kan.

Samenwerking algemeen

• We gaan onderzoeken wat de risicogroepen zijn. Denk aan jongeren met een recente
migratieachtergrond (Syrische en Eritrese jongeren). Op basis hiervan gaan de scholen,
zorgaanbieders en gemeente de ondersteuning op elkaar afstemmen.

• We gaan bepalen hoe we de J-GGZ eerder en beter op scholen kunnen inzetten.

Samenwerking op het reguliere VO

• Om de samenwerking tussen VO-scholen, gemeenten en zorgaanbieders te verbeteren, gaan we
interprofessionele teams inzetten. Per locatie kan de samenstelling van zo’n team verschillen. Zo
sluiten we beter aan op de behoefte van een school, een klas of een leerling. Op de ene locatie
kan de nadruk bijvoorbeeld liggen op J-GGZ en op de andere op financiële problemen. In 2021
werken we deze nieuwe manier van werken uit op zes scholen in Twente. Daarna gaan we dit
ook op andere VO-scholen doen.
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Samenwerking op het zorg intensieve VO

• Op het VSO en het PrO krijgen veel leerlingen ook ondersteuning vanuit de Jeugdwet (VSO
meer dan 60% en PrO meer dan 40%) (uit: Onderwijszorgmonitor). Het is beter voor jongeren
als de begeleiding vanuit de school en de ondersteuning vanuit de jeugdwet op elkaar aansluiten.
We gaan zorgen dat we dat vanuit de Jeugdwet beter gaan regelen. Minder zorgverleners en een
betere samenwerking met de school. Zodat een leerling beter wordt geholpen.

• We gaan de expertise van de leerlingbegeleiding versterken en van de docent in de klas. Om de
docent tegemoet te komen en te ondersteunen, gaan we specialisten zoals orthopedagogen en
ondersteuningscoördinatoren vaker inzetten.

Samenwerking op het MBO

• Het Loopbaancentrum van ROC van Twente heeft een centrale positie als het gaat om
begeleiding van jongeren die kans hebben om uit te vallen. De afgelopen jaren is de expertise
van het team uitgebreid, door extra en vroegtijdige inzet van jeugdartsen, jeugd-ggz en
verslavingszorg. Deze inzet wordt door ROC van Twente en gemeenten geëvalueerd, vervolgd
en doorontwikkeld.

• Ook het RMC en Leerplicht gaan intensiever met het Loopbaancentrum samenwerken. In
overleg met het MBO gaan ze op de locaties aan de slag om meer jongeren in een vroeg stadium
te helpen. Zodat de kans kleiner wordt dat ze uitvallen en niet aangemeld hoeven te worden bij
Leerplicht of RMC.

• MBO en gemeenten gaan bepalen hoe ze de begeleiding van MBO en zorg vanuit de gemeenten
beter kunnen laten aansluiten op elkaar. Hetzelfde gaan we doen met de zorgverzekeraars,
omdat veel jongeren ouder dan 18 zijn. Zij maken dus geen gebruik meer van de jeugdwet, maar
van de zorgverzekeringwet.

Plusvoorzieningen

• We hebben al jaren een uitgebreid aanbod van Plusvoorzieningen. We gaan onderzoeken of de
Plusvoorzieningen blijven aansluiten bij de begeleidingsbehoefte van de studenten. En we gaan
waar dat nodig is nieuwe voorzieningen opzetten. Of we gaan bestaande Plusvoorzieningen
samen met samenwerkingspartners doorontwikkelen (zoals bijvoorbeeld Scoren door Scholing
en Assist).

Kader: Plusvoorzieningen zijn speciale voorzieningen die jongeren zowel groepsgericht als
individueel extra ondersteuning bieden om hun opleiding af te ronden. Het gaat om
voorzieningen die bovenop de ondersteuning van studieloopbaanbegeleiders komt.

• Voor de studenten van het MBO zijn en blijven de Plusvoorzieningen beschikbaar. En ze zijn
ook vrij toegankelijk voor alle jongeren in Twente die ingeschreven staan bij ROC van Twente
en MBO Zone College op niveau 1 t/m 4. Bij het VO zijn ook Plusvoorzieningen, maar de
toegang is afhankelijk van de school van herkomst. Dat gaan we de komende tijd veranderen.
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Uitgangspunt is dat de Plusvoorzieningen in het VO toegankelijk zijn voor alle leerlingen in het
VO in Twente. Op deze manier kan een voorziening als de LINK ook worden gebruikt voor
kinderen uit Oost-Twente.

Verhaal van een jongere
Destiny (18): ‘Dit is al mijn 2e stageadres en weer lukt het niet. Ik kom nogal sterk over en ik ben
slim zeggen ze. Dat zal wel zo zijn, maar ik kom altijd in de problemen, dus zo slim ben ik niet
haha! In plaats van dat ik dan zeg dat ik het niet weet, kom ik gewoon niet meer. Of ik word heel
boos. Ik had een hulpverlener bij de GGZ. En die dacht op een bepaald moment dat ik het verder
wel alleen kon. Maar het liep weer fout. Nu sta ik alweer 3 maanden op de wachtlijst. Mijn ouders
vinden dat ik oud genoeg ben om het zelf te regelen met mijn grote mond. Ze zijn er nu wel klaar
mee. Het is al de tweede keer dat het niet lukt met school en de stage. Het Loopbaancentrum van
het ROC heeft samen met mij en mijn ouders gesproken en ik heb een begeleider vanuit het
Loopbaancentrum gekregen. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen, ik twijfel steeds. Eigenlijk
ben ik gewoon bang voor van alles. De begeleider van het Loopbaancentrum heeft een gesprek
met de GGZ aangevraagd.  Ik twijfelde daar eerst over. Maar het is nu anders, want ik hoef niet te
wachten én deze hulpverlener van de GGZ werkt zelf in de school! Ik heb beloofd dat ik het nog
een keer probeer. Omdat het op school is, hoef ik er niet voor te reizen. Oké dan. Ik ben blij met
hem, want ik zie het soms echt niet meer zitten. Maar hij belt en vraagt mensen, praat met me op
school en regelt dingen voor me. Ik ga binnenkort ook beginnen met een groepstraject op het
ROC, Just in Time heet dat. Best spannend, in een groep…. maar ik hoorde dat daar allemaal
mensen zitten zoals ik. En we daar allemaal mee om leren gaan. Hopelijk kan ik daarna toch weer
verder met mijn opleiding’.
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Van school

Belofte #3: jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan worden
persoonlijk begeleid naar een passende vervolgstap.

Elk jaar zijn er ongeveer 900 jongeren in Twente die zonder startkwalificatie van school gaan. De
samenwerking tussen het onderwijs en de gemeenten gaat goed in Twente. Toch willen we er de
komende tijd nog meer bovenop zitten. Want uit eigen onderzoek van Kennispunt blijkt dat
jongeren het eerste jaar nadat ze stoppen met school nog te motiveren zijn om terug naar school te
gaan, maar daarna bijna niet meer. Daarom gaan we zo snel mogelijk nadat ze gestopt zijn kijken
of ze weer terug naar school kunnen.

Daarnaast halen ook elk jaar ongeveer 450 jongeren een diploma op het VSO, PrO of Entree en
gaan daarna niet verder studeren. Scholen, gemeenten en werkgevers werken samen om deze
jongeren voor te bereiden. Zodat ze een geschikte werkplek vinden. Persoonlijk contact is voor
deze jongeren heel belangrijk. We gaan zorgen dat alle jongeren zonder startkwalificatie voor de
zomer bekend zijn. En dat elke jongere voor de zomer weet wie zijn contactpersoon is bij de
gemeente.

Voor wie
Alle jongeren zonder startkwalificatie die het onderwijs verlaten. In het bijzonder jongeren uit
VSO, PrO en Entree onderwijs.

Doel

a. bijdragen aan een landelijke vermindering van het aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters tot maximaal 20.000 in 2024,

b. het percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs, te
verhogen;

c. het percentage uitgevallen jongeren dat één jaar later voor minimaal 12 uur per week
werkzaam is te verhogen; en

d. Ervoor zorgen dat alle jongeren uit het VSO, PrO en Entree onderwijs bekend zijn bij
de gemeente voordat zij het onderwijs verlaten.

Onderaan pagina voetnoot of kader:

* onder ‘werk’ verstaan wij regulier betaald werk of een dagbesteding.

Onze belofte in 2024
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Jongeren die zonder startkwalificatie van school gaan worden persoonlijk begeleid naar een
passende vervolgstap.

Waar merken jongeren dat aan in 2024?
· Jongeren zonder startkwalificatie merken dat ze bij het verlaten van de school een gesprek

krijgen met de school en de gemeente waarin wordt gesproken over hun toekomst,
leefgebieden en hoe nu verder en wie hun contactpersoon is bij de gemeente.

· Jongeren worden ondersteund bij het zoeken naar een geschikte vervolgplek en hier goed op
voorbereid.

· Jongeren kennen hun contactpersoon bij de gemeente.

Wat gaat er verbeteren?

Geplande uitstroom (met diploma VSO, PrO, Entree)

We ontwikkelen één aanpak om jongeren die het VSO, PrO en Entree onderwijs in Twente
verlaten in goede banen te leiden:

• Onder leiding van het RMC zorgen we ervoor dat in heel Twente elk jaar in april duidelijk is
welke leerlingen gaan overstappen naar de arbeidsmarkt, welke van die leerlingen al een plek
hebben gevonden, en voor welke leerlingen nog iets moet worden bedacht.

• Scholen en gemeenten zorgen dat jongeren en hun ouders weten wie hen ondersteunt tijdens
en na de overstap. Waar dat kan organiseren we een overlap tussen de betrokkenheid van de
school en de gemeente.

• Gemeenten en scholen zorgen er samen voor dat zoveel mogelijk jongeren alsnog een plek op
de arbeidsmarkt vinden. Als jongeren niet kunnen werken, zorgen gemeenten voor een
alternatief. Ook zorgen ze dat alle jongeren die extra ondersteuning hebben op de werkplek,
een vaste contactpersoon van de gemeente krijgen.

· Om dit goed te laten verlopen maken gemeenten, het PrO, VSO en Entree onderwijs
afspraken over de voorbereiding op de stap naar werk en de nazorg vanuit de scholen.

· Ook wordt gezorgd dat nieuwe initiatieven als Direct2Job, waar studenten ingeschreven
blijven staan in het Entree onderwijs onder de aandacht worden gebracht bij scholen en
gemeenten.

Ongeplande uitstroom (voortijdige schooluitval)

· Iedere jongere die voortijdig van school gaat, krijgt een persoonlijk gesprek op school. De
gemeente was daar nooit bij aanwezig. Wel werden de resultaten van dat gesprek aan het RMC
doorgegeven. Vanaf de zomer 2020 gaan de scholen deze gesprekken samen met het RMC voeren.

• Ook gaan we deze gesprekken meer richten op wat de beste stap voor een student is: naar werk,
even een adempauze en dan opnieuw gaan studeren, of iets anders. In het gesprek gaan we samen
met de jongere bepalen wat zijn ontwikkelpunten zijn, welke begeleiding nodig is en wat er nodig
is als de jongere weer teruggaat naar school.
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• Het RMC zorgt ervoor dat de jongeren die dat nodig hebben een coach krijgen van de gemeente.
De coach neemt het contact met de jongeren over van de school. En gaat met de jongere aan de
slag om te werken aan zijn ontwikkelpunten. Zodat de jongere of duurzaam aan het werk kan of
alsnog zijn school kan afmaken. Als de jongere niet kan werken, dan zoekt de gemeente naar een
alternatief. Deze werkwijze geldt ook voor jongeren die geen recht op een uitkering hebben.

• Het RMC begeleidt samen met de school de leerlingen die van plan zijn om binnen een paar
maanden terug naar school te gaan. Leerlingen die langer dan een paar maanden later willen
starten met school, worden door het RMC gekoppeld aan een coach van de gemeente.

Werkgevers

· Werkgevers zijn ook een hele belangrijke partner om deze belofte waar te maken. Veel
leerlingen die met diploma het VSO, PrO en Entree onderwijs verlaten, vinden hun eerste
baan bij hun laatste stage-werkgever. Tijdens de stageperiode hebben werkgevers contact
met de school, ook als het gaat om extra begeleiding. De gemeente neemt die contacten
over, zodat de werkgever – als dat nodig is – extra begeleiding blijft krijgen. Zo lang als dat
voor een jongere nodig is.

Borging

· Het RMC heeft contact met het PrO-VSO en Entree onderwijs. In dat netwerk wordt
jaarlijks besproken hoe de overstap van school naar de arbeidsmarkt verloopt. Er wordt
ook gekeken naar de uitstroom in de jaren daarvoor.

· Het RMC bespreekt in de regiegroep Twentse Belofte (zie 4. Organisatie) hoe het gaat met
de ongeplande uitstroom.

· Het Kennispunt monitort de resultaten van deze belofte en bespreekt dit met het netwerk.

Verhaal van een jongere belofte 3
Samir (22) ‘Het ging gewoon niet. Ik kon me niet langer dan 5 minuten concentreren. Ik had een
hoofd dat altijd vol zat, het was een grote chaos in mijn hoofd. School lukt niet, maar werk ook
niet. Ik sliep overdag en ’s nachts lag ik wakker. Er kwam een jongerencoach van de gemeente op
bezoek. Die kon niet zoveel eerst, want ze dachten dat ik ADHD had en later bleek het ADD te
zijn. Ik moest eerst een keer in de week naar therapie. Daar heb ik geleerd wat ik moet doen als ik
me niet kan concentreren en dat werkt wel. Ik kan nu beter slapen ’s nachts. En toen heeft die
jongerencoach werk voor mij gevonden in een magazijn voor 12 uur per week. Ik mag om 12 uur
beginnen. Meestal slaap ik daarvoor, maar ze zegt dat ik beter om 10 uur naar de sportschool kan
gaan. Ik heb tegen haar gezegd dat ik dat magazijnwerk niet leuk vind, dat hou ik niet vol. Ik wil
iets medisch gaan doen. In een laboratorium werken met medicijnen, dat lijkt me interessant en
belangrijk werk. Helemaal door Corona, dan zie je hoe belangrijk het is om een medicijn te
vinden. Ik heb al twee andere opleidingen gedaan op het ROC, maar die lukten niet. Ik ga nu
samen met mijn jongerencoach met een loopbaanadviseur van het ROC praten. Dan gaan we
kijken of ik de opleiding Laborant niveau 3 kan gaan doen. Ik moet dan natuurlijk wel vroeg
opstaan iedere dag. Dat wordt lastig. En ik hoor dan hoe school me gaat begeleiden als ik kan
beginnen. Wel spannend want het is al lang geleden dat ik natuur- en scheikunde heb gehad’.
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Aan het werk blijven

Belofte #4: werkende jongeren die ondersteuning nodig hebben worden goed
begeleid zodat ze aan het werk blijven en daarnaast ook blijven leren.

Veel jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten vinden een plek op de
arbeidsmarkt. Jongeren zonder startkwalificatie hebben zes keer zoveel kans om maatschappelijk
uit te vallen. Het is daarom belangrijk om aandacht te blijven hebben voor deze jongeren. Zelfs als
deze jongeren snel een plek op de arbeidsmarkt vinden.

In totaal zijn er ongeveer 900 jongeren (tot 23 jaar) zonder startkwalificatie aan het werk in
Twente. Grofweg zijn er drie groepen te onderscheiden:

1. Jongeren die zich erg goed redden op de arbeidsmarkt. Sommige starten een eigen
onderneming en zijn daarin succesvol.

2. Jongeren die werk vinden en dit werk ook houden de eerste jaren. Op een gegeven moment
komt er bij hen behoefte aan verdere scholing. Dat is dan vaak wel lastig, o.a. omdat ze
gewend zijn aan een inkomen.

3. Jongeren die het niet lukt om aan het werk te blijven. Sommigen van deze jongeren kunnen
alleen aan het werk blijven als ze extra begeleiding krijgen of als de werkgever een
loonkostensubsidie krijgt.

De komende jaren gaan we met meer jongeren (en hun werkgevers) eerder in gesprek. Over hoe
zij met school verder kunnen gaan naast hun werk. We richten ons vooral op jongeren die
pasgeleden zijn gestopt met school. Het alsnog halen van een startkwalificatie zou prachtig zijn,
maar ook allerlei andere vormen van onderwijs zijn mogelijk. Ook gaan we met de jongeren en
werkgevers meedenken wat er nodig is om weer terug naar school te gaan, bijvoorbeeld in
financiële zin.

We gaan door met het ondersteunen van jongeren die zonder extra hulp niet in staat zijn om
overeind te blijven op de arbeidsmarkt.

Voor wie
Werkende jongeren zonder startkwalificatie tot 27 jaar.
Vooral de jongeren die van het VSO, PrO en Entree zijn gekomen.
In Twente hebben we ervoor gekozen om ook de jongeren tot 27 jaar te betrekken in deze
werkwijze.

Doel

b. het percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs, te
verhogen;
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c. het percentage uitgevallen jongeren dat één jaar later voor minimaal 12 uur per week
werkzaam is te verhogen; en

Belofte
Werkende jongeren die ondersteuning nodig hebben worden goed begeleid zodat ze aan het werk
blijven en daarnaast ook blijven leren.

Waar merken jongeren dat aan in 2024
· Jongeren uit het VSO/PrO merken dat ze door de gemeente geholpen worden om aan het

werk te blijven.
· Jongeren worden benaderd om te mee te denken over hoe zij kunnen blijven leren naast

hun werk. En merken dat ze praktische tips krijgen die ze meteen toe kunnen passen.
· Jongeren hebben meer zelfvertrouwen als ze aan het werk zijn, omdat ze steun krijgen van

een coach vanuit de gemeente.

Wat gaat er verbeteren?

Voor werkende jongeren

· Leren en Werken maakt afspraken met werkgevers over het verder opleiden van jongeren
zonder startkwalificatie. Het gaat om werkgevers die in Twente relatief veel jongeren zonder
startkwalificatie in dienst hebben.

· Leren en Werken moedigt werkende jongeren zonder startkwalificatie aan om naast hun werk
verder te gaan met school.

· Gemeenten en het RMC houden bij welke jongeren zonder startkwalificatie aan het werk zijn.
Deze jongeren worden daarna benaderd door Leren en Werken.

Voor jongeren die moeite hebben op de arbeidsmarkt

· Jongeren uit het VSO/PrO en Entree onderwijs krijgen jobcoaching. En houden dit als ze aan
het werk zijn. Zo lang als dat nodig is.

· Werkgevers krijgen loonkostensubsidie van de gemeente. Hiermee kunnen ze jongeren
ondersteunen die meer aandacht nodig hebben.

· Scholen en gemeenten maken afspraken wie de jongeren begeleidt en ondersteunt op de
arbeidsmarkt.

Borging

• Het RMC gaat monitoren wat de resultaten zijn. Zij informeert de gemeente en organiseert
leerbijeenkomsten om de manier van werken te verbeteren als dat nodig is.
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Verhaal van een jongere Belofte 4
Miranda (18): ‘Ik ben al eerder gestopt met school en dan kwam ik toch weer terug, omdat ik wel
wilde en ik nog leerplicht had. Dus ik moest wel. Maar in de 4e van het vmbo ging het helemaal niet
meer. Ik had geen rust. Ik ben zo vaak verhuisd naar verschillende internaten en pleeggezinnen. Ik heb
PTSS en Borderline, maar ik ben gestopt met therapie. Via de gemeente ben ik gaan werken. Dat heb
ik een tijdje volgehouden, maar ik kon daar echt niet tegen die mensen. Die zaten daar al 25 jaar en
maar klagen de hele tijd. Toen kwam Jessica. Zij werkt bij de gemeente en zij ging kijken naar al mijn
problemen. Zij heeft me geholpen om een eigen huis te vinden. Daarna heeft ze me geholpen met het
vinden van nieuw werk. Ik mag werken met behoud van uitkering om te kijken of ik het vol kan
houden. Ik wist helemaal niet dat dit kon. En ik wil ook heel graag mijn school afmaken, maar dit kan
niet zonder therapie. Daarom kan ik beter naar het volwassenenonderwijs (VAVO), omdat dat in
deeltijd kan. Daarna wil ik verder studeren. Jessica wil me proberen te helpen om een kans te krijgen
op de VAVO, want eigenlijk voldoe ik niet aan de eisen. Ik vraag me af of dit kan? Ik krijg nu wel weer
hoop dat het toch gaat lukken’.
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Als school en werk allebei niet (meer) lukt

Belofte #5: Jongeren die niet op school zitten of aan het werk zijn worden
benaderd en begeleid zodat ze terug naar school kunnen, aan het werk of allebei.

In Twente zijn ongeveer 1000 jongeren onder de 23 jaar die niet op school zitten, niet of
nauwelijks werken en geen startkwalificatie* hebben. Voor een deel zijn dit jongeren die worden
verzorgd door hun ouders, een vriend of vriendin hebben die hen onderhoudt, een uitkering
hebben of een klein bijbaantje. Bij veel van hen speelt er van alles in hun leven en lukt het op
meer vlakken niet. En als daar niet eerst een oplossing voor komt, dan zal werk en school ook niet
op de rit komen. Veel van deze jongeren hebben al heel wat meegemaakt. Sommigen zijn de weg
naar een hulpverlener kwijtgeraakt. Ze hebben al verschillende mislukkingen achter de rug,
voelen zich eenzaam en weten niet meer hoe ze het moeten aanpakken. Het is belangrijk om met
deze jongeren in contact te blijven en te zorgen dat ze snel weer aan de slag gaan. En ervoor te
zorgen dat hun problemen worden opgelost. We gaan deze jongeren actief benaderen en kijken
hoe ze school en/of werk weer kunnen oppakken. Of een alternatief als beiden niet mogelijk zijn.

*kadertje herhalen van belofte 4 ‘Een startkwalificatie is een MBO-niveau 2, havo- of vwo-diploma’.

Voor wie
Jongeren zonder startkwalificatie die geen onderwijs volgen en het niet lukt om voor langere tijd
aan het werk te blijven (tot 27 jaar).

Doel
Ervoor zorgen dat meer jongeren die langer dan een jaar geleden met school en/of werk gestopt
zijn, weer terug naar school gaan, aan het werk* of allebei.

Belofte
Jongeren die niet op school zitten of aan het werk zijn worden benaderd en begeleid zodat ze
terug naar school kunnen, aan het werk of allebei.

Waar merken jongeren dat aan in 2024?
• Alle jongeren tot 27 jaar, zonder startkwalificatie, merken dat ze in beeld zijn doordat ze

persoonlijk en actief worden benaderd.
• Ze ervaren dat ze op alle mogelijke manieren gestimuleerd worden om alsnog een diploma

te halen en/of te gaan werken.
• Jongeren merken dat ze weer in staat zijn om werken of een opleiding af te ronden.
• Ze merken dat ze op andere leefgebieden ook begeleid worden als dat nodig is.
• Jongeren kennen hun contactpersoon en merken dat hij of zij vanuit hun perspectief aan

de slag gaat.

Wat gaat er verbeteren en hoe?
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· Alle gemeenten hebben een plan van aanpak over hoe ze werken aan deze belofte. Ze
hebben ook ruimte om eigen accenten aan te brengen:

o Een medewerker van de gemeente zoekt deze jongeren op en houdt contact.
o Het contact met de jongere wordt veel persoonlijker en er is meer aandacht

gedurende een langere periode.
o Iedere jongere krijgt een jongerencoach. De jongerencoach gaat het hele traject

mee en begeleidt de jongere op alle terreinen. Ook als de jongere weer naar school
gaat of aan het werk. De jongerencoach blijft tot de leeftijd van 27 jaar contact
houden.

o Als jongeren weer naar school willen of aan het werk, dan kijken we naar alle
leefgebieden (Big 5) waar ondersteuning nodig is. De Big 5 bestaat uit: 1. Steun van
minstens 1 volwassene 2. Stabiele woonomgeving 3. Werk of opleiding 4. Inkomen
5. Psychische en lichamelijke gezondheid.

• Gemeenten zorgen voor trajecten als jongeren niet terug naar school kunnen of nog niet
klaar zijn om te gaan werken. Voorbeelden: de Werkwijzer in Oldenzaal, De Opstap in
Hengelo.

• Met de scholen – en met name het MBO – zijn regionale afspraken gemaakt over
samenwerking:

o Als een gemeente denkt dat de jongere weer naar school kan, dan hebben de
gemeente en het onderwijs (Team Bijzondere Instroom) eerst samen contact. Het
onderwijs denkt in een vroeg stadium hierover mee; voordat de jongere wordt
aangemeld bij het MBO. Team Bijzondere Instroom zorgt voor een warme
overdracht. En adviseert de opleiding wat de jongere nodig heeft aan extra
begeleiding.

o De jongere, zijn coach en de studieloopbaanbegeleider maken samen afspraken
over de begeleiding. De gemeente blijft ondersteunen als dat nodig is.

• Het RMC monitort de totale aanpak, organiseert leerdagen voor het hele netwerk en
stimuleert het verfijnen van de werkwijze (ze betrekt hierbij kennispartners als het NJI).

Verhaal van een jongere Belofte 5
Gregory (20): “Thuis had ik het nooit zo fijn. Ik kon me niet concentreren op school. De leraren zeiden
wel dat ik het kon, maar ik had ook altijd honger op school omdat er geen ontbijt was thuis. Toen ben
ik er maar mee gestopt. Ik kon niet meer thuis slapen. De reden wil ik liever niet vertellen. Ik zwierf
toen een tijd op straat. Ik sliep soms bij vrienden of bij mijn opa en oma. Ik ging ook wel eens naar de
daklozenopvang, maar daar mocht ik niet meer naar binnen. Ik was te agressief zeiden ze. Ik heb een
paar keer met een man van Jeugd-GGZ gepraat en die zei dat ik depressief ben en mijn woede niet
onder controle heb. Ik was boos ja, want niks lukte in mijn leven. Ik wil wel werken, maar ik heb geen
papieren. Blowen was het enige wat mij rustig maakte. Toen kwam ik in contact met Marcel. Hij is
een jongerencoach. Hij zei dat ik eerst een vaste plek nodig heb om te slapen. We zijn samen naar de
daklozenopvang gegaan en nu mag ik er toch weer naar toe. Ik krijg nu ook een uitkering. Ik dacht
dat het niet kon door mijn schulden, maar hij zei van wel. Hij heeft ook een ziektekostenverzekering
geregeld en de tandarts. En zelfs een fiets… Straks kan ik weer naar Jeugd-GGZ.  Marcel heeft ook
gebeld met het ROC. We hebben samen een gesprek met een loopbaanadviseur over mijn kansen op
school en de begeleiding die ik nodig heb als ik weer naar school kan.
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4. Begroting

De Twentse Belofte is een integrale aanpak over de beleidsterreinen onderwijs, zorg en arbeid
heen. De meeste activiteiten worden gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn
binnen die beleidsterreinen. Daarnaast is er ook een aantal specifieke middelen (vsv-middelen)
beschikbaar om gerichte activiteiten te financieren binnen de Twentse Belofte.

Reguliere middelen
Veel activiteiten binnen de Twentse Belofte worden gefinancierd uit reguliere middelen. Om hier
wat meer inzicht in te geven is per budget een indicatie gegeven waarvoor het precies wordt
ingezet.

Budget Belofte Omschrijving
Ontwikkeltafel
onderwijs zorg

1, 2 Hier worden de ontwikkelkosten voor de
samenwerking tussen zorg en onderwijs uit
bekostigd. O.a. de oprichting van interprofessionele
teams in het VO, de samenwerking rond
zorgintensieve scholen en op het MBO.
Er is 300k per jaar beschikbaar.

Kwaliteitsagenda en
lumpsum MBO

1, 2 De begeleidingsstructuur binnen het MBO is
uitgebreid en gespecialiseerd. Een groot deel van de
activiteiten wordt bekostigd uit reguliere middelen.

Passend onderwijs
VO

1, 2 Idem

ESF / regulier
VSO/PrO

3, 4 Uit bestaande middelen zetten VSO en PrO scholen
zich in voor het voorbereiden van jongeren naar de
arbeidsmarkt en nazorg te verlenen. Daarnaast is er
een ESF beschikbaar.

Jeugd en Zorg 1, 2, 3, 5 Ongeveer 10% van de jongeren en 50% van de
jongeren die school voortijdig hebben verlaten
krijgen zorg. Daarnaast wordt op het MBO een
jeugdarts beschikbaar gesteld.

Participatie 4, 5 De begeleiding naar en op werk wordt bekostigd uit
dit budget. Ook krijgen verschillende werkgevers
een loonkostensubsidie. Tot slot wordt de inzet van
het leer-werkloket die de werkende jongeren zonder
startkwalificatie benaderen hieruit bekostigd.

Leerplicht en RMC 1, 2, 3, 5 Leerplicht en RMC spelen een grote rol bij het
voorkomen en bestrijden van verzuim. Voor een
deel financieren gemeenten dit uit eigen middelen.
Daarnaast ontvangen de gemeenten gezamenlijk een
geoormerkte uitkering van 1100k per jaar.
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VSV-middelen
De vsv-middelen bestaan uit een school- en een gemeentedeel. De middelen hoeven niet binnen
die organisaties besteed te worden. Wel is het vereist dat de begrotingen van deze twee delen op
elkaar worden afgestemd. De verantwoording naar het Rijk vindt dan weer gescheiden plaats.

De komende vier jaar ontvangt Twente jaarlijks 2100k. Het schooldeel is gekoppeld aan
schooljaren en het gemeentedeel aan kalenderjaren.

De begroting is per belofte opgesteld. De jaarlijkse begroting ziet er als volgt uit:

Schooldeel Gemeentedeel Totaal
Belofte 1 229 229
Belofte 2 1.024 1.024
Belofte 3 55 175 230
Belofte 4
Belofte 5 260 260
Ontwikkelingsbudget /
specifieke doelgroepen

175 175

Monitor 50 50
Organisatie 8 80 88
Totaal 1316k 740k 2056k

Het schooldeel wordt vooral ingezet ter dekking van de kosten van de plusvoorzieningen in
Twente.

Kader: Plusvoorzieningen zijn speciale voorzieningen die jongeren zowel groepsgericht als
individueel extra ondersteuning bieden om hun opleiding af te ronden. Het gaat om
voorzieningen die bovenop de ondersteuning van studieloopbaanbegeleiders komt.

Het gemeentedeel wordt vooral ingezet voor de uitvoering van de regionale taken op het gebied
van beloften 3, 4 en 5. Daarnaast wordt het ingezet om het plan te monitoren en nieuwe
initiatieven te stimuleren.

Nieuwe initiatieven worden gestimuleerd vanuit het ontwikkelingsbudget. Hiermee kunnen
nieuwe instrumenten of specifieke aanpakken voor risicogroepen worden ontwikkeld.
Uitgangspunt daarbij is dat het budget incidenteel wordt ingezet. Als het initiatief succesvol is
moet uit de reguliere budgetten dekking komen. Voorwaarde voor de initiatieven is daarom ook
dat in het project gekeken wordt naar de opbrengsten en hoe de structurele dekking eruit kan
zien. Projectvoorstellen voor dit budget worden ingediend bij de stuurgroep. De stuurgroep kent
dan uit dit budget de middelen toe. Afgelopen jaren is op deze manier de ontwikkeling van een
tussenjaar en de samenwerking tussen het MBO, verslavingszorg en de GGZ gestimuleerd.

Het ontwikkelbudget kan als dat nodig is ook worden ingezet om financiële knelpunten in cases
op te lossen. Voorwaarde is wel dat naast het oplossen van het knelpunt er ook structurele
afspraken worden gemaakt hoe het knelpunt in de toekomst kan worden voorkomen.
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5. De organisatie
De Twentse Belofte bestaat uit een netwerk van schakels. Zij dragen allemaal hun steentje bij om
jongeren te helpen om hun school af te maken, werk te vinden en te houden. Om de Twentse
Belofte waar te maken is het belangrijk om te overleggen en afspraken te maken. Tussen scholen,
zorgaanbieders, werkgevers en gemeenten. Dat is een flinke klus. Hoe hebben we dat in Twente
georganiseerd?

Rol Twentse belofte
Er zijn verschillende plekken in het netwerk waar onderwerpen die met de Twentse Belofte te
maken hebben worden besproken Die overleggen hebben meestal een specifieke
beleidsinhoudelijk insteek. Het gaat onder andere om de volgende overleggen.

· Gemeenten hebben een structureel overleg arbeidsmarktbeleid. Ook hebben zij een
structureel overleg over zorg. De contacten met werkgevers lopen via het Werkplein
Twente. En de contacten met zorgaanbieders beheren ze binnen het OZJT.

· Scholen ontmoeten elkaar in het TWAN. En er is een Voortijdig Schoolverlaters Overleg.
Daarnaast is er een overleg binnen de twee SWV’s.

· Gemeenten en scholen ontmoeten elkaar in OOGO’s. Binnen het SWV 2301 is dat 1
overleg. Binnen het SWV 2302 zijn dat er drie. Daarnaast vinden er ook bilaterale
afspraken plaats tussen scholen en gemeenten.

· Het RMC werkt vanuit vier locaties en heeft een maandelijks regionaal overleg. Leerplicht
werkt lokaal, en heeft elk kwartaal een regionaal overleg.

· Zorgaanbieders hebben geen structureel overleg met elkaar of met een van de partijen.

Ook is er een Ontwikkeltafel onderwijs-zorg. Aan die ontwikkeltafel versterken we de
samenwerking tussen scholen, gemeenten en de elf grootste zorgaanbieders, zodat we samen
jongeren die in de jeugdwet zitten beter ondersteunen. De samenhang met de Twentse Belofte is
groot. Daarom is ervoor gekozen om de bemensing grotendeels te laten overlappen en zijn de
plannen op elkaar afgestemd. De afspraak is dat de ontwikkeltafel zich richt op de ontwikkelingen
en dat de daaruit voorkomende afspraken geborgd worden binnen de Twentse Belofte.

De Twentse Belofte zorgt voor overzicht, analyse van de prestaties en samenwerking in de keten.
Verantwoordelijke organisaties stemmen hun acties op elkaar af en nieuwe ontwikkelingen
worden gestimuleerd. Alle organisaties maken plannen van aanpak. Daarin geven zij aan hoe zij
aan de slag gaan met de beloften. Er is ruimte om per organisatie ambities aan te scherpen en te
prioriteren. Bij afwijkingen van de beloften wordt in die plannen van aanpak expliciet aangegeven
wat de afwijking is en deze onderbouwd. De verschillende organisaties maken inzichtelijk wat de
stand van zaken is en hoe het gaat. Andere organisaties in het netwerk kunnen en mogen elkaar
aanspreken op de voortgang van de plannen.

De voortgang van de Twentse Belofte en de Ontwikkeltafel wordt besproken in de volgende
overleggen:

· de subregionale OOGO’s
· het arbeidsmarktoverleg en OZJT
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· het afstemmingsoverleg VO/MBO en binnen de besturen van de
samenwerkingsverbanden.

Daar wordt ook met alle organisaties apart gesproken over hoe het gaat met hun plannen van
aanpak.

De samenwerking binnen de Twentse Belofte is energiek. Er zijn fasen waar het makkelijk gaat,
maar soms zijn er ook spanningen. Dat komt ook door de opzet. De Twentse Belofte neemt geen
verantwoordelijkheden van organisaties over, maar trekt aan de bel wanneer de manier waarop
die verantwoordelijkheden worden ingevuld beter kan. En dat kan wel eens spanning opleveren.
Die spanning is gezond, zolang hij op een goede manier wordt benut.

Stuurgroep en regiegroep

Een aantal afgevaardigde bestuurders van het onderwijs en gemeenten in Twente vormt samen de
stuurgroep. De stuurgroep houdt de bestuurlijke lijnen in de gaten. Als er thema’s zijn die met de
rest van het netwerk moeten worden afgestemd, zorgen zij ervoor dat de thema’s in het juiste
overleg worden besproken.

De stuurgroep is ook de plek waar invulling wordt gegeven aan de eis van het Rijk om een overleg
tussen het MBO, de samenwerkingsverbanden en de gemeenten te organiseren. De stuurgroep
vormt het Twentse OOGO, waarin het voortgezet onderwijs, het MBO en de gemeenten overleg
voeren.

Er is ook een regiegroep die de stuurgroep ondersteunt en zorgt voor de afstemming op
management en beleidsniveau in het netwerk. Ook de regiegroep bestaat uit een afvaardiging van
de managers in het netwerk.

In de landelijke wetgeving worden de contactgemeente voor RMC en de contactschool
aangewezen als trekkers van de samenwerking. In Twente gaat het om gemeente Enschede en
ROC van Twente. Zij leveren de bestuurlijke voorzitters voor de stuurgroep. Daarnaast is er een
kwartiermaker voor de regiegroep.

De leden van de stuur- en regiegroep
· Het MBO vaardigt een bestuurder en een directeur af.
· Het VO onderwijs vaardigt per samenwerkingsverband een bestuurder af en de twee

directeuren van de samenwerkingsverbanden
· Gemeenten vaardigen de wethouder onderwijs van de centrumgemeente, een wethouder

leerplicht, een wethouder werk en een wethouder zorg af; ambtelijk vaardigen ze de
kwartiermaker af, een RMC-coördinator, en ook managers die een coördinerende taak op
zich kunnen nemen voor het beleidsterreinen zorg en werk (bestuur en management).

· Kennispunt voert de monitoring uit.
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Verdeling van taken
De coördinatie van de hele voortgang van de Twentse Belofte gebeurt door de bestuurders en
verantwoordelijke managers van Gemeente Enschede en ROC van Twente (in hun rol als
contactorganisaties).

Daarnaast zijn de verschillende onderdelen van de beloften gekoppeld aan zowel een lid van de
stuurgroep als van de regiegroep. Op dat onderdeel zijn zij verantwoordelijk voor het overzicht,
afstemming en stimuleren van verbeteringen.

Belofte 1 Onderdelen Lid stuurgroep Lid regiegroep
Overstap PO-VO Bestuurder VO SWV
Overstap VO-MBO Bestuurder VO SWV
Tussenjaar Bestuurder VO SWV
Go2MBO Bestuurder MBO MBO
PrO-ROC Bestuurder MBO MBO
Jeugdregisseurs en overstap Wethouder zorg GEM/ZORG
Monitoren Bestuurder VO SWV/MBO

Belofte 2
Verzuim Wethouder onderwijs RMC
Overlap plusvoorzieningen en
inzet jeugdwet

Wethouder zorg GEM/ZORG
SWV/MBO

Samenwerking regulier VO Bestuurder VO /
Wethouder zorg

SWV

Samenwerking zorgintensief Bestuurder VO /
Wethouder zorg

SWV

Samenwerking MBO Bestuurder MBO /
Wethouder zorg

MBO

Analyse plusvoorzieningen Bestuurder VO /
Bestuurder MBO

SWV/MBO/GEM/Z
ORG

Toegankelijkheid
plusvoorzieningen VO

Bestuurder VO SWV

Belofte 3
Geplande uitstroom Wethouder arbeid RMC / onderwijs
Ongeplande uitstroom Wethouder arbeid RMC
Monitoren Wethouder RMC RMC

Belofte 4
Afspraken met werkgevers over
bijscholing

Wethouder arbeid GEM/WERK

Afspraken met werkende jongeren
over bijscholing

Wethouder arbeid GEM/WERK
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Ondersteuning werkende
jongeren

Wethouder arbeid GEM/WERK

Monitoren Wethouder RMC RMC

Belofte 5
Uitvoeren belofte 5 Wethouder arbeid RMC
Monitoren Wethouder RMC RMC

Samenwerking partners

Aan de Ontwikkeltafel Onderwijs-Zorg en in de agenda van de zorgverzekeraars (de Menzis
Agenda), maken we afspraken over de manier waarop samen wordt gewerkt. Zowel als het gaat
om jongeren die extra begeleiding krijgen vanuit de scholen, als hulpverlening via de gemeente of
de zorgverzekeraar.

Het thema verzuim maakt onderdeel uit van de Ontwikkeltafel Onderwijs-Zorg. Daar is ook het
PO bij betrokken. Het structureel beheer van de afspraken uit de Ontwikkeltafel wordt geborgd in
de Twentse Belofte.


