
 

RMC - ontwikkeling in beeld 
Het Rijk wil dat er in elke regio in Nederland een sluitend vangnet komt, dat jongeren helpt bij het 
halen van een startkwalificatie of het vinden van een baan. De RMC wordt gezien als de spil in deze 
regionale samenwerking, die moet worden versterkt. Een inventarisatie onder de RMC-
coördinatoren laat zien dat elke regio hier al mee aan de slag is gegaan. Wel zijn tijd, middelen en 
heldere kaders nodig om het vangnet voor de gehele doelgroep goed in te kunnen richten.  
 
Achtergrond 
Sinds 2014 zetten de ministeries van OCW en SZW in op een sluitend vangnet, niet alleen voor voortijdig 
schoolverlaters, maar voor alle jongeren in een kwetsbare positie. Vanuit regionale samenwerking moeten 
partijen een vangnet opzetten dat jongeren ondersteunt bij het behalen van een startkwalificatie en waar 
nodig begeleidt naar werk.  
 
De minister van OCW is van plan met wet- en regelgeving de 
taken van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) te 
verdiepen, verbreden en versterken. De monitoringstaak wordt 
per 2017 uitgebreid met 16 en 17-jarige uitstromers uit het 
praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). 
De coördinatiefunctie in de aanpak van voortijdig schoolverlaten 
(vsv) wordt versterkt en ook uitgebreid tot een integrale aanpak 
voor alle doelgroepen. De RMC’s moeten onder andere zorg 
gaan dragen voor een jaarlijks bestuurlijk overleg over een 
sluitende aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie. 
 

Over de inventarisatie 
In september en oktober 2016 zijn 35 RMC-coördinatoren 
gesproken om zicht te krijgen hoe de verbreding en verdieping 
van taken op dit moment ten uitvoer worden gebracht. Welke 
vorm krijgt de coördinerende functie? En hoe loopt het monitoren van de nieuwe doelgroep pro/vso? Welke 
uitdagingen zijn er en hoe gaan de RMC-regio’s daar mee om?  
 
Deze notitie geeft op basis van die gesprekken de huidige stand van zaken weer, geïllustreerd met concrete 
voorbeelden. Daarnaast beschrijft de notitie een drietal aandachtspunten voor verdere ontwikkeling van de 
RMC taken. De concrete voorbeelden kunnen dienen als inspiratie voor collega RMC-coördinatoren. De 
bevindingen en aandachtspunten zijn ook bedoeld als input voor landelijke ondersteuning en beleidsvorming. 

 
Verschuiving in taken 
De aangekondigde landelijke beleidsvoornemens worden al vertaald naar de praktijk. Bij een ruime 
meerderheid van de RMC’s is afgelopen jaar sprake van een verschuiving van focus of taken. De verschuiving 
gaat in veel gevallen om meer aandacht voor de coördinerende taak. Daarnaast geeft een aantal RMC’s aan dat 
de afgelopen jaren de taken zijn verschoven naar de preventie van uitval.  
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Verschuiving van focus?  

ja deels nee 

Taken van de RMC’s  

 Monitoring: een sluitende melding en 
registratie van alle jongeren tussen 18 
en 23 jaar die niet op school zitten en 
nog geen startkwalificatie behaald 
hebben. 

 Coördineren en initiëren van 
samenwerking tussen alle belangrijke 
partijen die te maken hebben met deze 
jongeren en het onderhouden van dit 
netwerk. 

 Doorverwijzen: benaderen en zorg 
dragen voor begeleiding van jongeren 
die zijn uitgevallen, gericht op 
terugleiden naar school, naar werk of 
een combinatie daarvan. 



 

 
Door de uitbreiding van taken naar monitoring pro/vso en meer aandacht voor de coördinerende rol van de 
RMC’s wordt het RMC-netwerk uitgebreid met onder andere de pro- en vso-scholen. Verbreding van de 
doelgroep betekent ook dat er over 
verschillende beleidsterreinen heen 
gewerkt wordt en dat meer partijen 
betrokken zijn. Wanneer al deze 
partijen aan tafel zitten, is een overleg 
erg groot en niet altijd efficiënt. 
Verschillende RMC’s steken hun 
overleggen daarom thematisch in of 
werken met vertegenwoordiging.  
 

Verschuiving in aandacht voor doelgroepen 
De RMC’s zijn de laatste jaren vooral gericht geweest op het monitoren en begeleiden van nieuwe vsv’ers. De 
RMC-coördinatoren vertellen dat de laatste periode ook andere doelgroepen meer aandacht krijgen – 
bijvoorbeeld de oud-vsv’ers en de jongeren die uit het pro en vso stromen. In een aantal regio’s is de doelgroep 
‘jongeren in een kwetsbare positie’ uitgebreid met entree-leerlingen voor wie de doorstroom naar werk of 
mbo-2 niet altijd vanzelfsprekend is. In de meeste regio’s is ook de groep oud-vsv’ers weer meer onder de 
aandacht gebracht, bijvoorbeeld door meer tijd aan deze groep te besteden of hen explicieter te benoemen. 
 

 
 

 
Terwijl de interventies die ingezet worden voor de doelgroep oud-vsv’ers niet nieuw zijn, vraagt de aandacht 
voor de doelgroep pro/vso wel iets nieuws van de RMC’s. In de meeste regio’s heeft de verschuiving van 
aandacht voor de specifieke doelgroep ‘jongeren in een kwetsbare positie’ zich al vertaald in nieuwe 
werkwijzen en aanpakken. Dit hangt vaak samen met hoe gemeenten de uitvoering van de Participatiewet 
hebben ingevuld. In eerste instantie wordt veelal geïnventariseerd welke partijen betrokken moeten worden, 
waarna regionale afspraken worden gemaakt hoe wordt gewerkt rondom deze doelgroep. In een aantal regio’s 
zit men nog in deze startfase, terwijl andere regio’s al een stapje verder zijn.  
 

 In de arbeidsmarktregio Groningen is de Route Arbeid ontwikkeld naar aanleiding van de invoering van de 
Participatiewet voor de leerlingen van het pro/vso en entree onderwijs. De RMCs, alle 27 gemeenten en 22 scholen in 
de arbeidsmarktregio hebben hierover afspraken gemaakt, waardoor een sluitend netwerk ontstaat. De kwetsbaarheid 
van deze doelgroep wordt ondervangen – na vaststelling van het uitstroomprofiel – door de te volgen route naar arbeid 
of naar vervolgonderwijs goed te begeleiden. Medewerkers van de werkpleinen (veelal jongerenteams) en van de 
scholen (mentor/stagebegeleider) trekken samen met ouders en leerling op en bepalen de te nemen stappen en de te 
volgen route. Het streven is maatwerk om de jongere voor te bereiden op het verrichten van arbeid, zo nodig met de 
inzet van beschikbare instrumenten zoals coaching, doelgroepenregister etc. Er wordt goed gekeken wat de jongere 
nodig heeft om na plaatsing bij een werkgever zo goed mogelijk te kunnen functioneren.  
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Verschuiving in aandacht voor specifieke doelgroep? 

ja deels 

 Utrecht kent een netwerk gericht op het thema pro/vso en een voor 
vsv. Beide vallen onder hetzelfde bestuurlijk overleg.  

 In Zuid-West Drenthe schuift pro/vso aan bij het vsv-overleg en gaat 
men de organisatiestructuur veranderen om ook sociale zaken en  
WMO erbij te betrekken. 

 In Twente richt men een bestuurlijke kopgroep in met daarin 
portefeuillehouders RMC, arbeidsmarkt, WMO, (jeugd)zorg en 
bestuurders uit het onderwijsveld, om zo de bestuurlijke verbinding en 
samenwerking met arbeidsmarktregio en zorgketen te krijgen. 

 Bij het benaderen van de oud-vsv’ers zet een aantal RMC’s huisbezoeken in. Zij doen dit soms voor de gehele 
doelgroep en soms alleen voor de oud vsv’ers. Vaak wordt hierbij op basis van het inkomen van de jongere besloten 
welke interventie wordt ingezet (brief, huisbezoek). Huisbezoeken worden indien nodig (bij geen contact na eerdere 
poging per brief) voor een specifiek deel van de doelgroep ingezet door o.a. RMC’s Gooi en Vechtstreek, West 
Friesland, Noord Kennemerland. 



 

 
Monitoren uitstroom pro en vso 
De nieuwe monitoringstaak voor de groep 16- en 17-jarigen in het pro en vso is meestal niet in de huidige 
systemen in te passen. Veel RMC’s onderzoeken op dit moment op welke wijze zij informatie over uitstroom en 
doorstroom naar werk, vervolgonderwijs of dagbesteding in kaart kunnen brengen en houden. Een aantal 
regio’s heeft al wel een werkwijze of oplossing ontwikkeld.  
 

 In de 3 Groningse RMC-regio’s en Noord- en Midden-Drenthe is een registratiesysteem ontwikkeld waarin 
RMC/leerplicht kan volgen welke status de jongere heeft en wie de begeleiding doet (school of gemeente - 
werkplein). Het systeem wordt gevoed door de scholen en de werkpleinen. Ook de entree-leerlingen worden 
ingebracht in het systeem, zodat ook zij goed kunnen worden gevolgd.  

 In Noord-Kennemerland is de RMC-registratie zo aangepast dat de pro-vso jongeren uit het registratiesysteem naar 
boven komen. Dat geldt ook voor de jongeren die de entreeopleiding uitstromen. De registratie is er op ingericht dat 
jongeren 3 tot 4 keer per jaar bekeken worden op werk en of dagbesteding. Als uit de monitor blijkt dat jongeren 
geen werk of dagbesteding meer hebben, dan worden ze actief benaderd door de RMC-trajectbegeleiders. De 
trajectbegeleider leidt de jongeren door naar de partij die jongere verder kan helpen, zoals sociale zaken/dienst werk 
en inkomen (Participatiewet), WMO of anders.  

 RMC Haaglanden/Westlanden heeft voor het monitoren van de overstap van pro/vso naar mbo een extra module 
laten inbouwen in het monitoringsysteem. De komende tijd is gericht op het goed inrichten hoe deze informatie te 
gebruiken. 

 
Coördinatiefunctie 
Bij het opstellen van de regionale vsv-convenanten 2016 heeft de RMC in veel regio’s een andere rol en positie 
dan voorheen.

 
 
De verandering van rol betekende veelal dat de RMC dit jaar meer in the lead of de spil is geweest dan vier jaar 
geleden. De RMC heeft in deze regio’s de regie genomen bij het opstellen van de aanpak.  
 
“Voorheen ging het initiatief uit van de contactschool. Nu zijn wij nadrukkelijk trekker van het regionale plan, in 
samenspraak en overleg met het onderwijs. Dat komt enerzijds door de extra middelen en ook door onze eigen 
andere opstelling. Wij hebben het meer naar ons toegetrokken.” 
 
Bij de nieuwe taken rondom pro/vso en het organiseren van het sluitend vangnet is de rol bij de meeste RMC’s 
niet zozeer leidend maar meer coördinerend of faciliterend. De RMC brengt partijen bij elkaar. Denk hierbij aan 
partijen rond werk&inkomen (sociale diensten, regionaal werkbedrijf), jongerenloket en collega’s van de 
afdeling jeugd(zorg). Met al deze nieuwe partijen gaan de RMC’s om tafel om contact te leggen en 
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Andere rol RMC bij opstellen vsv- aanpak? 

ja nee weet niet  

 In de provincie Zeeland (RMC’s Oosterschelde, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) is sinds kort een trajectbegeleider 
kwetsbare jongeren gestart, een soort transfermedewerker. Een leerplichtambtenaar zit al op alle scholen; deze 
brengt in beeld wie doorstroomt naar werk of dagbesteding en geeft dat aan de trajectbegeleider door. De 
trajectbegeleider zorgt voor de verbinding met organisaties waar de jongeren naartoe gaan; in Zeeuws-Vlaanderen 
geleidt de trajectbegeleider direct door naar werk. De trajectbegeleider monitort of de jongeren ook aan het werk of 
op school blijven. De RMC-coördinatoren stemmen deze ontwikkelingen met elkaar af.  

 De overstapcoaches, tot 1 januari 2017 gefinancierd uit de vsv-convenantmiddelen, in regio De Friese Wouden 
(Friesland-Oost) monitoren jongeren tijdens en na de overstap naar het mbo. De coaches begeleiden ook jongeren 
(inclusief pro/vso) die dreigen uit te vallen. 

 Ook in andere RMC’s zijn soortgelijke initiatieven bij het begeleiden van jongeren naar werk, vervolgonderwijs of 
dagbesteding, met lokale variaties en onder verschillende namen. Zie bijvoorbeeld de Overstapcoach (geborgd en 
betaald door Participatie, voorheen twee jaar aangejaagd door RMC) in RMC-regio Zuid-West Friesland; de vsv-
reintegratiecoach van het RBL West-Brabant i.s.m werkpleinen; de Makel- en Schakelfunctie in samenwerking met 
arbeidsmarktregio bij RMC IJsselvecht; en consulenten bij RMC Zuid Limburg. 



 

verantwoordelijkheden te bespreken. Hierop volgt veelal het maken van concrete (werk)afspraken rondom het 
monitoren en begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie.  
 
“Het RMC gaat niet over jeugdzorg of arbeidsmarkt dus wij zijn geen echte regisseur. Maar wij als RMC kunnen 
overal heel neutraal instaan en partijen bijeenbrengen, juist ook omdat wij zo veel informatie hebben die 
anderen inzicht verschaft.” 
 

De toekomst 
Er wordt in alle regio’s veel werk verzet om alle doelgroepen goed in kaart te brengen en te houden en deze 
ook te begeleiden richting startkwalificatie of werk. Alle RMC’s zijn hier binnen de eigen regionale context mee 
bezig, met verschillende strategieën en in verschillend tempo. Maar er is meer nodig voor een goede 
taakuitbreiding. Bijvoorbeeld voldoende tijd en middelen. Tijd om scherpe afspraken te maken met lokale, 
regionale en bovenregionale partijen over de samenwerking. Middelen zijn ook nodig om die regionale 
afspraken vervolgens ook uit te kunnen voeren, zoals de registratiesystematiek voor pro/vso-schoolverlaters of 
de intensievere benadering van oud-vsv’ers. Vooralsnog is de taakuitbreiding van de RMC’s ingezet zonder 
extra middelen. Dat betekent dat er in veel regio’s mogelijk ongewenste keuzes worden gemaakt:  
 
“We hebben er taken en doelgroepen bij. Als we dat allemaal doen met huidige formatie en budgetten lukt dat 
niet. Als je kiest voor nieuwe vsv’ers dan is er niemand voor oud-vsv bijvoorbeeld. We moeten keuzes maken als 
regio; we hebben geen (extra) middelen maar wel meer jongeren die we willen helpen.”  
 
Tot slot zijn duidelijke kaders vanuit het Rijk nodig om de taakuitbreiding te bestendigen. Goede afstemming en 
ontschot beleid – in ieder geval geen tegenstrijdige informatie of intenties - tussen de ministeries van OCW en 
SZW is hiervoor een voorwaarde. Helderheid vanuit het Rijk vergemakkelijkt ook de gehele regionale 
samenwerking, zo blijkt uit de gesprekken.  
 
“Het gaat om het voortzetten van wat we doen. Het doorbreken van domeinen bijvoorbeeld, ook in het 
bestuurdersmodel, door onderwijs, arbeid en gemeente samen te laten komen. Dat moet beslag krijgen. En 
daar is tijd voor nodig! Ook om bereidheid bij alle partners te creëren om aan het sluitend vangnet te werken. 
Wat hierbij wel meehelpt is als de kaders vanuit het Rijk heel duidelijk zijn.” 


