Een aanpak met succes
In Gouda werken de convenantpartijen hard om de neergelegde ambities in het
convenant te realiseren. De betrokkenheid is groot. Alle partijen dragen actief bij in de
sluitende aanpak van jeugdwerkloosheid. En met succes! De resultaten liegen er niet om.

Het bedrijfsleven heeft ruim 576 stage,
leerwerkplekken en reguliere banen
beschikbaar gesteld, 96 jongeren volgen
re-integratietrajecten, de registratie van
voortijdig schoolverlaters is verbeterd
en er zijn twee platforms die periodiek
bijeenkomen om kennis en ervaringen uit
te wisselen: het onderwijsplatform en het
werkgeversplatform. Een ander voorbeeld
is de ondertekening van ondernemers,
onderwijs en lokale overheden in de regio
om het arbeidsmarktbeleid niet lokaal te
houden, maar regionaal te trekken. Dit is
niet alles. De lijst met activiteiten is lang. Te
lang om de aandacht van de lezers blijvend
te vestigen.

Volgens Marion
Suijker wordt de
notie - dat je pas
zelf je werk goed
kunt doen als je
anderen helpt hun
werk goed te
doen - breed
gedragen.
Er zijn tien
ambassadeurs,
om het
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De weg naar de resultaten is niet
geplaveid. Het is niet eenvoudig om de
in het convenant neergelegde ambities
te verwezenlijken. Door wetgeving en de
omgeving werken partijen vaak onbewust
vanuit impulsen, prikkels die elkaar
gedeeltelijk in de weg staan. Het ontbreekt
aan gemeenschappelijke prestatieindicatoren. Om een voorbeeld te noemen.
Voor het onderwijs is het aantal leerlingen
dat op 1 oktober staat ingeschreven
bepalend voor de te ontvangen gelden. Voor
leerlingen staan persoonlijke interesses
wat vrienden doen en het imago van een
bepaald beroep voorop. Werkgevers
willen graag werknemers in dienst nemen
die beschikken over vaardigheden die
noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden
van het bedrijf. Dus ieder werkt vanuit
de eigen cultuur, vanuit de eigen historie.
Voor een goede aansluiting van vraag en
aanbod is een juiste match tussen partijen
erg belangrijk. Pas dan kan sprake zijn
van een structurele duurzame aanpak. Dit
betekent dat partijen kennis moeten (blijven)
nemen van elkaars cultuur en over de eigen
grenzen heen moeten leren kijken.
Een startkwalificatie is een essentiële
voorwaarde voor een sluitende aanpak
jeugdwerkloosheid. Met een startkwalificatie
is de kans op duurzame arbeid groter. In
Gouda worden daarom tal van activiteiten
ingezet om het voortijdig schoolverlaten
te voorkomen. Arnout Menkveld: “Het
gaat om meer dan alleen leerplicht,
ook thema’s als brede school en veilige
school vallen hieronder. Aandacht voor
risicoleerlingen, daar gaat het om! Juist op
schakelmomenten, zoals de overgang van
vmbo naar mbo, wordt extra geïnvesteerd.
Dat zijn namelijk momenten waar

schooluitval relatief veel voorkomt.”
De fase is voorbij dat problemen niet (h)
erkend worden. “We durven inmiddels
problemen te benoemen. De focus ligt nu
op de oplossingen.”
Op verschillende fronten wordt regionaal
samengewerkt zoals bij het project SOS
(zie elders in deze nieuwsbrief), in het
kader van de leerplicht, ten aanzien
van het regionale arbeidsmarktbeleid
en ook voor wat betreft het convenant
‘Voortijdig schoolverlaten’ dat in de maak
is. Een regionalisering van het convenant
‘Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid’
lijkt dan ook een logische vervolgstap.
De wethouders Menkveld en Suijker
zouden een regionalisering van het
convenant inderdaad verwelkomen, maar
het is niet alleen aan hen. De omliggende
gemeenten moeten zelf de wens en
noodzaak voelen om aan te haken. Ze
zijn meer dan welkom! Marion Suijker
“Dat het arbeidsmarktbeleid nu regionaal
wordt opgepakt is een goede zaak en
werkt mogelijk als katalysator”.
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De betrokken wethouders Marion Suijker
(jeugd) en Arnout Menkveld (onderwijs)
zijn dan ook tevreden. De regierol van de
gemeente om de diverse werelden met
elkaar in contact te brengen heeft zijn
vruchten afgeworpen. Marion Suijker:
“Natuurlijk hebben we de wind
mee, maar werkgevers
zetten zich niet alleen
vanwege conjuncturele
redenen in. De
maatschappelijke
betrokkenheid is
groot. Het gaat om
meer dan alleen
persoonlijke ambitie.”

convenant vlot te trekken, maar uiteindelijk
zijn alle convenantpartners een soort
ambassadeur geworden, ook zij dragen de
goede voorbeelden uit.
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Mokveld Valves bv: Multinational aan de Gouwe
Ik draai het parkeerterrein van Mokveld
op voor een interview met Daan Knetsch,
HR manager, bij Mokveld Valves BV,
één van de werkgevers die april vorig
jaar het convenant ‘Sluitende aanpak
jeugdwerkloosheid” heeft ondertekend.
Op het parkeerterrein zijn medewerkers
van Mokveld net bezig een afsluiter
op een vrachtwagen te laden. Het ziet
er indrukwekkend uit. Met de nodige
technische ondersteuning weten de
werknemers het tonnen wegende gevaarte
op de belader te krijgen.
Mokveld is een innovatieve producent
van afsluitersystemen voor kritische
regel- en veiligheidstoepassingen in de
olie- en gasindustrie. “Wereldwijd zijn we
een belangrijke speler op deze markt.”,
aldus Daan Knetsch. “De afsluitsystemen
worden in Gouda op maat ontwikkeld
en gefabriceerd en worden vervolgens

Mokveld nauw samen met de Regionale
Onderwijsinstellingen (De Goudse

Mokveld aan de slag. Via het Stefan Stap
project (van SIOM) en samenwerking met

geplaatst onder de meest extreme
omstandigheden, van ijzige koude in Siberië

Waarden, ID College, etc). “Ook bieden
we mogelijkheden voor stages op MBO

het Metaal Gilde Midden-Holland krijgen
een aantal jongeren de mogelijkheid

tot zengende hitte in Saudi-Arabië.”

en HBO niveau. Gemotiveerde jongeren

om via een duale route (leren en

Naast het hoofdkantoor in Gouda heeft

zijn welkom en krijgen ruim de kans om
zich binnen Mokveld te ontwikkelen. Als

werken) in te stromen bij Mokveld.
De bedrijfscultuur binnen Mokveld is

Mokveld vestigingen op alle continenten.
Kortom; Multinational aan de Gouwe.

ze maar echt willen, zich committeren en
het vertrouwen waarmaken, krijgen ze alle

informeel. Daarnaast kent Mokveld een
ruimhartig opleidingsbeleid en vinden de

Mokveld heeft ruim 300 medewerkers in
dienst en biedt daarnaast aan even zoveel

mogelijkheden”, aldus Knetsch.

werkzaamheden plaats in een schone
werkomgeving.

mensen emplooi doordat Mokveld veel
werkzaamheden outsourced.

Daarnaast is Mokveld zeer actief om het
eigen imago - en dat van de technieksector

Over de omgeving gesproken…”Misschien

Het werk is specialistisch. De meeste

in het algemeen - te versterken om
ook voor de toekomst over voldoende

is het noodzakelijk, vanwege de
jaarlijkse groei en de huidige krapte

werknemers hebben een technische
achtergrond en zijn werkzaam als engineer

arbeidskrachten te beschikken. Via
sponsoring (Ronde van het Groene Hart,

op de arbeidsmarkt, om bepaalde
werkzaamheden te verplaatsen naar het

in het kantoor of als werktuigbouwkundige
in de productie of montage.

Metaal Gilde, etc) en een op handen zijnde
media offensief probeert Mokveld zich te

buitenland. Echter vertrek uit Gouda is niet
aan de orde”, zegt Knetsch.

onderscheiden van andere werkgevers.

“Wij staan bekend om de uitmuntende
kwaliteit van onze producten en die

kunnen realiseren is Mokveld structureel op
zoek naar goed gekwalificeerd personeel

Ook jongeren die nog niet over een
startkwalificatie beschikken, maar

prestatie wordt toch echt hier geleverd.
Daarmee is de werkgelegenheid

(van VMBO tot HBO). Hiervoor werkt

gemotiveerd zijn om te werken, kunnen bij

gegarandeerd.”

Om de jaarlijkse groei van ca. 5% te

Bijbaantjes: zinvolle vrijetijdsbesteding voor scholieren
Het project ‘Bijbaantjes’ richt zich

verantwoordelijkheid en ontdekken hun

contact op met werkgevers, er wordt een

voornamelijk op scholieren, in de leeftijd

talent in de praktijk. Kortom, een bijbaantje is

functieprofiel opgesteld en verzorgt de

van 14 t/m 17 jaar, van Praktijkschool Het

een leerzame en positieve ervaring.

matching. Daarnaast biedt De Jonge Krijger

Segment en Scholengemeenschap De

De Jonge Krijger werft de deelnemers op de

een gedegen nazorg periode: Wanneer een

Goudse Waarden, woonachtig in de wijken

genoemde scholen en in de buurtcentra van

deelnemer is geplaatst op een bijbaan, dan

Korte Akkeren en Oosterwei.

de genoemde wijken. Deelnemers krijgen

houdt De Jonge Krijger nog drie maanden

Het doel van ‘Bijbaantjes’ is het

een training waarin ze kennis maken met

contact om ervoor te zorgen dat de

ondersteunen en begeleiden van scholieren

verschillende bijbanen en ontdekken welke

deelnemer de bijbaan volhoudt.

bij het vinden van een bijbaan. Scholieren

bijbaan het beste past en leren solliciteren.

‘Bijbaantjes’ wordt mogelijk gemaakt door

met een bijbaan maken op vroege leeftijd

De deelnemers gaan zelf op zoek naar een

de gemeente Gouda en de Provincie Zuid-

kennis met de arbeidsmarkt en leren

bijbaan waarbij zij ondersteuning krijgen van

Holland (RAS gelden) en is onderdeel van de

op deze wijze (beroeps)vaardigheden,

De Jonge Krijger. De Jonge Krijger neemt

Brede School voor Voortgezet Onderwijs.
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Promen: ‘Gouda Werkt’
spontaan bij Promen en bij SIOM.

Promen is het SW-bedrijf (Sociale Werk-

noodzakelijk is om de problematiek van de

voorziening) in de regio Midden Holland en

jongeren enigszins onder controle te krijgen.

uitvoerder van het project ‘Gouda Werkt’.

In samenwerking met Factor G, het signale-

“Het succes zit hem in het feit dat de com-

Ans Spanjer (projectleider ‘Gouda Werkt’) is

ringsoverleg voortijdig schoolverlaten, het

municatie met de netwerkpartners gebaseerd

trots op de resultaten en de samenwerking

Jongerenloket Midden – Holland, SIOM (Siom

is op wederzijds respect en vertrouwen en

maar bovenal op haar jongeren.

Stap project) en Meander wordt uitvoering

dat in overleg met de jongere de meest effec-

gegeven aan het project ‘Gouda Werkt’.

tieve route wordt bepaald met als vooraarde
dat dit binnen één jaar is te realiseren”. De

Het project ‘Gouda Werkt’ richt zich specifiek
op Goudse jongeren in de leeftijd van 18 tot

Spanjer: “Veel jongeren hebben vaak meer

goede resultaten motiveert de partijen om op

27 jaar. In november 2007 is het project, in

dan één probleem. Naast het feit dat ze geen

de ingeslagen weg door te gaan.

opdracht van de gemeente Gouda, gestart.

werk hebben, beschikken de meeste jonge-

Doel van het project is om jongeren tussen

ren niet over een startkwalificatie en kampen

Twee deelnemers zijn duurzaam geplaatst op

de 18 en 27 jaar, met of zonder bijstandsuit-

zij daarnaast met veel privé problemen,

de arbeidsmarkt, een aantal maken de stap

kering, een beroep te leren en hen op deze

zoals schuld- en huisvestingsproblemen.

naar de techniek en administratie (via het

wijze duurzaam op de reguliere arbeidsmarkt

Daarnaast beschikken de meeste jongeren

Stefan Stap project), één volgt de opleiding

te plaatsen. Daarnaast zet Promen zich ook

niet over het gewenste netwerk om hieruit

tot (beroeps)chauffeur, één stroomt uit naar

in om jongeren, voor wie duurzame plaatsing

te komen en weten zij vaak niet hoe zij hun

de catering, één volgt een traject (BBL) in de

(binnen één jaar) niet haalbaar is, terug te

problemen moeten aanpakken.”

Zorg. “Kortom, jongeren willen investeren in
hun toekomst maar sommige hebben hierbij

leiden naar een (praktijkgerichte) opleiding.
Korte lijnen met de netwerkpartners en snel-

onze hulp nodig. Hulp alleen is echter niet

De jongeren krijgen vanaf het moment van

heid in het proces blijkt effectief te zijn. Vanaf

genoeg. Een gecomprimeerd flexibel aanbod

detachering een arbeidsovereenkomst bij

december 2007 hebben 35 jongeren zich

van scholingstrajecten en voldoende huis-

Promen. Momenteel volgen circa 30 jongeren

gemeld. Deelnemers aan het traject ‘Gouda

vesting voor Goudse jongeren zijn twee van

via deze constructie een traject bij Promen.

Werkt’ worden aangemeld via de Dienst

de speerpunten op het wensenlijstje van Ans

“Het traject moet passen en we moeten

Arbeid en Inkomen. Inmiddels is het project

Spanjer. “Door te investeren in onze jeugd

voorkomen dat jongeren wederom teleur-

echter ‘via mond-tot-mond reclame’ bij veel

investeren we in onze toekomst en dat vraagt

gesteld worden in hun eigen kunnen maar

Goudse jongeren bekend en melden zij zich

van iedereen een bijdrage”!

ook in de ondersteuning die wordt geboden.
Alleen door trajecten écht passend te maken
voorkomen we uitval. Dit betekent dus inves-

De cijfers

teren in de jongere, goed luisteren en vooral
niet oordelen”, aldus Ans Spanjer.
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Ans werkt hierin nauw samen met andere

300

partners op het terrein van arbeid en zorg.
“Het hebben van een goed functionerend sociaal netwerk is essentieel en een
absolute voorwaarde voor succes”. In korte
tijd hebben de jongeren-consulenten van
Promen een netwerk opgebouwd om de gewenste ondersteuning te kunnen bieden die

De convenantaanpak werpt zijn vruchten af,
zo blijkt uit de resultaten van één jaar ‘Sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid Gouda’.
De publiek- private samenwerking tussen

200
100
0

Doelstelling 2010 Gerealiseerd

Goudse werkgevers, Goudse Onderwijsinstellingen, toeleidende organisaties op het

Re-integratietrajecten

terrein van werk, inkomen en zorg (zoals
CWI, Jongerenloket, UWV en Faktor G) en

waarvan 26 een combinatie van inburgering
en werken.

de gemeente Gouda, als facilitator, blijkt
effectief.

Stages en Leerwerkplekken

Tijd voor een tussenbalans. Hoeveel jongeren zijn er in het eerste convenantjaar, april

De Convenantwerkgevers hebben in totaal
576 banen (stageplekken, leer/werk plekken

2007 tot april 2008, aan de slag gegaan bij

en reguliere banen) beschikbaar gesteld.

de convenantwerkgevers, hoeveel jongeren
hebben een (re-integratie-)traject gevolgd

Momenteel is het aanbod van stages zelfs
groter dan het beschikbaar aantal leerlingen.

en hoeveel jongeren zijn (terug)geplaatst in
een opleiding?

Opleidingen

Werk

415 jongeren vonden de weg (terug) naar
school. Door actieve samenwerking van alle

363 jongeren vonden betaald werk bij de
convenantpartijen. Van de 363 jongeren zijn

betrokkenen (CTVS, Interzuilair Samenwerkingsverband Midden – Holland, Leerplicht,

188 jongeren vanuit toeleidende organisaties (CWI, UWV, de Jonge Krijger, Promen,

Jongerenloket, CWI, Dienst Arbeid en Inkomen, VO-Instellingen) kunnen deze jongeren

Siom en Factor G) doorgestroomd naar
werk. Een prima resultaat!

alsnog een startkwalificatie behalen en op
termijn instromen op de arbeidsmarkt.

96 jongeren volgen een re-integratietraject,
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CWI: ‘Van CTC naar werk’
Vol enthousiasme vertellen Ilonka Veldkamp (RMC trajectbegeleider) en Cornelia Schütt
(adviseur werkgeversdiensten) over hun werk. Beiden hebben hun werkplek op de
beursvloer van het CWI in Gouda. Ilonka is specialist in het begeleiden van jongeren
naar de arbeidsmarkt. Cornelia adviseert en informeert werkzoekenden die zich net
hebben ingeschreven bij het CWI, of die via het CWI deel hebben genomen aan een sol-

te bemiddelen. Het is dan wel noodzakelijk

licitatietest of Competentie Test, bij het zoeken naar werk door concrete vacatures aan
te bieden. Cornelia bezoekt werkgevers in de regio Midden-Holland en is de intermedi-

dat de ketenpartners blijven investeren in
het vormgeven van één integraal dienstver-

air tussen de werkzoekende en de werkgever.

leningsconcept. Door de klant centraal te
stellen en de werkprocessen en dienstver-

“Jongeren die bij ons komen beschikken in de meeste gevallen niet over een

arbeidsmarkt. Wij beschikken hiervoor over
de CTC (Competentie Test Centra)”, aldus

lening van de ketenpartners te integreren
zal er sprake zijn van een sluitende aanpak.

diploma en krijgen vaak de kans niet bij
een werkgever. Zo was het vroeger en zo

Veldkamp.

Te vaak werken organisaties nu nog langs
en naast elkaar waardoor werkzoekenden

is het nu nog steeds”, aldus Ilonka. Ilonka
doet wat zij kan om ‘haar’ jongeren terug te

De CTC-test geeft inzicht op het gebied
van interesses, vaardigheden, persoonlijke

niet adequaat worden ondersteund”, aldus
Veldkamp

leiden naar een opleiding of een baan. Ze
beschikt hiervoor over een breed netwerk

kwaliteiten en waarden. Op basis van de
behaalde testresultaten wordt het vervolg

“Organisaties moeten flexibeler opereren,

van contacten, van (schuld)hulpverleners,
jobcoaches en leerplichtambtenaren tot

traject bepaald.

meer gebruik maken van elkaars kennis en
de regelgeving effectiever inzetten. Zoek de

werkgevers die zij met enige regelmaat belt
of bezoekt. “Natuurlijk altijd in overleg met

Ilonka ziet dat jongeren soms kampen met
teveel problemen waardoor de stap naar

randen van de Wet op en voorkom versnippering”, aldus Cornelia Schütt.

de jongere. Samen met de jongere de route
bepalen is essentieel om het vertrouwen en

de arbeidsmarkt of terug naar school geen
reële optie is. “Alleen door effectief gebruik

De bevlogenheid straalt van beide dames

(wederzijds) respect te behouden.

te maken van de expertise en het instru-

af. Ilonka verontschuldigd zich “Sorry, ik

Veel jongeren hebben de ervaring dat er
vaak voor hen wordt beslist in plaats van

mentarium van de ketenpartners (CWI,
UWV, gemeente Gouda en organisaties

moet nu echt weg want ik heb een afspraak
om 13.30 uur. Ik heb een sollicitatiegesprek

met hen. Gezamenlijk proberen we de
competenties van de jongere in kaart te

op het terrein van zorg) en door snelheid
in het proces te brengen zal het ons uit-

kunnen regelen voor ‘mijn’ jongere. Het
zou toch fantastisch zijn als hij nog voor de

brengen in relatie tot de vacatures op de

eindelijk wel lukken om ook deze jongeren

Pasen aan het werk kan!”

Bouwmij Gouda: ‘Bouwen aan samenwerking’
De flipover op zijn kamer onthult de route die

Op de vraag of de zaken goed gaan antwoord

Frank en zijn 17 metgezellen van 15 tot 19

Van Ditshuizen positief. De orderportefeuille

maart gaan maken. Frank kent die streek als

is goed gevuld waardoor Van Ditshuizen de

doet er goed

geen ander, hij heeft er jaren gewerkt voor

afgelopen periode een aantal nieuwe mede-

aan om vooral

Royal Boskalis Westminster en zich verdiept

werkers heeft moeten aantrekken. Zo heeft

geen haast

in de historie en cultuur van Andalucia en de

hij onlangs een nieuwe werkvoorbereider

te hebben.

stad Sevilla in het bijzonder.

aangesteld en iemand voor de administratie.

Wie bij Frank van Ditshuizen,
directeur Bouwmij Gouda, op
bezoek komt

Daarnaast maakt hij zich als ambassadeur

Vol enthousi“Ik werkte aan zee, maar woonde aan de kust

voor de ‘Sluitende aanpak jeugdwerkloos-

begroet en al

in Cadiz, een schitterende omgeving.

heid’ sterk om jongeren te enthousiasmeren

op de trap-

Sevilla, met zijn agglomeraties, een stad

voor een carrière in de bouw.

pen naar zijn

van 1,5 miljoen inwoners en bekend om zijn

kantoor praat

asme word ik

Semana Santa.“ De week van Palmzondag

Bouwmij Gouda en Het Segment zijn elkaar,

hij gepassioneerd over zijn

tot Pasen noemt men in Spanje la Semana

na het bezoek van de ambassadeurs aan La

komende project: een door

Santa, de Heilige Week (in 2008 van 15 tot

Cantina in de zomer van 2007, blijven op-

hemzelf georganiseerde

19 maart ). Tijdens deze week worden er in

zoeken. Op 14 januari 2008 heeft een groep

groepsreis naar Spanje.

geheel Spanje processies georganiseerd door

leerlingen van Het Segment onder zijn leiding

Naast zijn liefde voor de ar-

de broederschappen, de zogeheten Herman-

een bezoek gebracht aan een Bouwplaats en

chitectuur, bouwen, gebouwen

dad. “Vooral in Sevilla is de Semana Santa

wel de hoge toren op het Ronseveld om zo

en bouwstijlen heeft hij zijn hart

een zeer spectaculaire gebeurtenis, als je dit

de jongeren een reëel beeld te geven van een

verloren aan Spanje, Sevilla om

een keer hebt meegemaakt wil je het blijven

bouwplaats. Dit heeft tevens een plaatsing

precies te zijn.

meemaken”, vertelt Van Ditshuizen.

van een jonge schilder opgeleverd.
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Int erzuilair Sam enw erkingsverband M idden Holland:

‘Krachtenbundeling in het Voortgezet Onderwijs’
Vmbo-scholen zijn verplicht om samen

onmisbare waarde. Barend Verkerk geeft

door ‘verkeerde keuzes’ worden gemaakt.

te werken voor leerlingen die specifieke
(orthopedagogische) aandacht nodig

aan dat hij op verjaardagen met moeite
duidelijk kan maken wat hij nu eigenlijk

Bijvoorbeeld wordt het groenonderwijs nauwelijks bezocht door allochtonen vanwege

hebben. In de regio’s Midden-Holland en
Rijnstreek werken 10 besturen voor voort-

doet. Het werk bestaat uit praten. Hij heeft
een signalerende, adviserende, ondersteu-

het slechte imago van de agrarische sector
onder een groot deel van de Marokkaanse

gezet onderwijs en 1 bestuur voor voort-

nende en coördinerende functie. Hij neemt

allochtonen.

gezet speciaal onderwijs dan ook samen
binnen één samenwerkingsverband, het

deel aan verschillende overleggen, zoals
aan de Stuurgroep CTVS Midden-Holland

Een ander kwetsbaar moment inzake

zogenaamde regionale interzuilaire samenwerkingsverband Voortgezet Onder-

en het zorgadviesteam (ZAT) VO Rijnstreek.
Deze overlegorganen bevorderen de uni-

schooluitval is het schakelmoment tussen
vmbo en mbo. Het onderwijsplatform, een

wijs Midden Holland en Rijnstreek. Samen
dragen zij zorg voor ca. 17.500 leerlingen,

forme werkwijze van de ZAT’s en zijn teven
belast met het “bovenschoolse ZAT”, de

forum dat is opgericht in het kader van het
convenant Sluitende aanpak jeugdwerk-

waarvan 60% uit Midden-Holland en 40%
uit de Rijnstreek.

werkgroep CTVS Midden-Holland resp. de
Beoordelings- en Toelatingscommissie voor

loosheid, had dit thema in maart op de
agenda staan. Samen is nagedacht hoe de

Het doel van het samenwerkingsverband

de onderwijszorgvoorzieningen. Het accent
van een ZAT ligt op sociaal-emotionele

overdracht tussen beide schooltypen sluitender gemaakt kan worden. Voorbeelden

is meerledig: (1) zoveel mogelijk leerlingen,
vooral diegenen die orthopedagogische en

problemen van leerlingen. Wat wel en niet
te doen. Deelnemers zijn de zorgcoördina-

hiervan zijn warme overdracht van leerlingen die niet duidelijk hebben wat ze willen,

orthodidactische begeleiding nodig hebben, te laten deelnemen aan het onderwijs;

tor van de desbetreffende school, bureau
Jeugdzorg, GGD, Maatschappelijk Werk,

hechtere wijze van verwijzing en afspraken
maken omtrent verantwoordelijkheden.

(2) het bevorderen van de zorgstructuur op
de aangesloten scholen; (3) het bevorderen

psycholoog en eigenlijk ook de leerplichtambtenaar (maar die is niet in alle gevallen

Volgens Barend Verkerk is er door het

dat zoveel mogelijk leerlingen met succes
hun schoolloopbaan afronden.

aanwezig in verband met onderbezetting).
Het schoolmaatschappelijk werk maakt

convenant ‘Sluitende aanpak Jeugdwerkloosheid meer samenwerking en een betere

geen deel uit van het ZAT-team wat volgens

afstemming met scholen. Er is meer helder-

Barend Verkerk is de coördinator/directeur van het samenwerkingsverband (tot

Barend Verkerk een manco is. Verder zou
het ZAT wat hem betreft een pro-actievere

heid in samenwerking. Maar zoals bij alle
initiatieven zijn er ook kritische faalfactoren.

1 april 2008). Zijn functie bestaat vooral uit
overleg en participatie in netwerken. Werk

rol in kunnen nemen. Het zou goed zijn om
de acties te vervroegen, bijvoorbeeld door

Partijen willen wel, maar de ketenaanpak
vergt meer dan alleen een regietaak. Ook

dat niet concreet zichtbaar is, maar wel van

het inrichten van casemanagement. Als gevolg van de relatief lage frequentie van de

uitvoerende taken moeten worden verricht
(zoals verslaglegging, organiseren van

ZAT’s kunnen er te weinig leerlingen tijdig
worden besproken. De leden van het ZAT

bijeenkomsten, mailing etc). Dit wordt niet
structureel opgepakt, maar is afhankelijk

zouden in een eerder stadium via bilateraal
overleg tot actie moeten komen, waardoor

van de goodwill van partijen. Verder merkt
hij op dat niet altijd duidelijk is in wiens

het ZAT meer een advies- en monitorfunctie
krijgt.

belang gewerkt wordt. Het lijkt soms alsof
de gemeente soms te veel de eigen succes-

voor de leerlingen, want zoals het een

De werkgroep Coördinatieteam Voortijdig

sen viert. Andere convenantpartijen kunnen
dan het gevoel krijgen voor het karretje

‘bouwer’ betaamt bestond het project uit

Schoolverlaten (CVTS) fungeert meer als
een bovenschools ZAT. De focus ligt op

van de gemeente te worden gespannen.
De intenties zijn weliswaar goed, maar de

zorgleerlingen in het VO, oftewel leerlingen
die dreigen uit te vallen. Dat leerlingen

samenhang kan beter.

voortijdig de school verlaten heeft te maken
met diverse oorzaken, zoals problemen

Maar gelukkig overheerst het positieve van
de samenwerking. Er is al veel bereikt. Par-

thuis, sociaal-emotionele problemen,
pesten, maar ook met motivatieproblemen.

tijen zijn hard op weg om de neergelegde
ambities in het convenant te realiseren. De

Barend Verkerk vertelt dat een deel van de
leerlingen een verkeerde voorstelling heeft

betrokkenheid is groot! Ieder probeert naar
vermogen bij te dragen aan een sluitende

van de opleiding/het beroep. Belangrijks is

aanpak jeugdwerkloosheid, zodat jongeren

in zijn ogen het transparanter maken van
de beroepskeuzevoorlichting. De school-

in Gouda een goed toekomstperspectief
krijgen.

decaan weet weliswaar veel omtrent de
eisen die gesteld worden aan vervolgop-

Het is jammer dat Barend Verkerk in ver-

leidingen maar niet over de inhoud van de
daadwerkelijke beroepen. Goed zou zijn om

band met een andere baan binnenkort stopt
met zijn werkzaamheden voor het samen-

meer de samenwerking te zoeken met het
bedrijfsleven (meer dan alleen open dagen).

werkingsverband. Zijn jarenlange ervaring
neemt hij mee naar een andere functie.

Nu bestaan er bepaalde imago’s die niet
corresponderen met de werkelijkheid waar-

Hopelijk lukt het om een net zo deskundige
en geëngageerde opvolger te vinden.

Natuurlijk had Frank ook een opdracht

meerdere fasen. De leerlingen werden
door Frank uitgedaagd om een werkstuk
te maken van hun bezoek aan Ronseveld.
Binnenkort komen de leerlingen op het
kantoor van Bouwmij Gouda om hun
werkstuk te presenteren, natuurlijk voor
een deskundige jury, Arjen Koops (directeur van het Segment) en Van Ditshuizen.
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Onderwijsplatform
Op 20 maart 2008 kwam het onderwijsplatform voor de tweede

is dit bij een aantal pilots teruggebracht naar
4%.

keer bijeen. Dit keer op het Antoniuscollege. Centraal thema van de
Aanwezigen krijgen de opdracht om in drie

bijeenkomst: de aansluiting vmbo-mbo.

subgroepen een aanpak te bedenken om
het voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

Nadat Annemiek van Elshout van de ge-

factoren kunnen bijdragen aan voortijdig

Welke sturingsinstrumenten moeten worden

meente Gouda de aanwezigen welkom heet,

schoolverlaten. Door in elk van de drie

ingezet en hoe dient te worden gehandeld?

krijgt allereerst Wethouder Arnout Menkveld

voorbeelden steeds aan te geven wat goed

In de groepen werden de volgende ideeën

het woord. Het tij zit mee, het aantal werk-

en niet goed ging, krijgen aanwezigen een

ontwikkeld:

zoekende jongeren daalt. Werkgevers stellen

duidelijk beeld welke zwakke schakels er zijn

• Al in september/oktober voorafgaand aan

arbeidsplaatsen en stageplaatsen beschik-

in de overgang van vmbo naar mbo.

het eindexamen bij risicoleerlingen een
competentietest inzetten en vervolgens

baar. Er is echter een groot aantal leerlingen
dat voortijdig, zonder startkwalificatie, de

De presentatie van Yvonne van Amstel sluit

schoolbanken verlaat. Deze jongeren hebben

naadloos aan bij de praktijkvoorbeelden

minder kans op duurzaam regulier werk.

van Max Janssen en is gebaseerd op “Reik
jongeren de hand, een handreiking pre-

leerlingen koppelen aan een mentor (iemand van het mbo/hbo)
• Preventie: begin zo vroeg mogelijk, op de
peuterspeelzaal

De regio Midden Holland heeft dan ook de

ventieproject overgang vmbo-mbo van de

ambitie om een regionaal convenant af te

Taskforce Jeugdwerkloosheid. Uit onderzoek

volgopleiding, maar het VMBO meldt de

sluiten dat zich richt op het terugdringen van

blijkt dat 15-25% van de examenkandidaten

leerlingen aan (vergelijkbaar met de aan-

voortijdig schoolverlaten met 40% tot 2012.

van het vmbo geen vervolgopleiding start.

sluiting basisonderwijs vervolgopleiding).

Door een tijdige signalering op basis van

Hierdoor is er een warme overdracht.

De aanwezigen wordt gevraagd hiervoor een

screeningsonderzoek en diplomakaarten en

Vervolgens dient een controlemoment

plan van aanpak te ontwikkelen. Hoe krijgen

ondersteuning, ook tijdens de grote vakantie,

ingebouwd te worden.

• Niet de leerling meldt zich aan bij ver-

we jongeren zover dat ze doorgaan met
vervolgonderwijs? Hoe zorgen we ervoor dat
de V van een VMBO-er komt te staan voor
veelbelovend en veelzijdig? Zodat we straks
veelbelovende, veelzijdige jongeren hebben
die kunnen kiezen. Kiezen voor een F in
plaats van een V: Future!
Vervolgens worden de aanwezigen rondgeleid in de school, zien prachtige, groots
opgezette en goed geoutilleerde praktijkruimten.
Aansluitend geeft Max Janssen, Hoofd
Onderwijs Servicecentrum ID-college, vanuit
het perspectief van het MBO, aan de hand
van drie praktijkvoorbeelden aan welke

6
A4mgz_jeugdwerkloosh_0408.indd 6

16-04-2008 09:21:30

CTVS: ‘Terug op het goede spoor’
Het Coördinatieteam Voortijdig Schoolverlaten (CTVS) in de regio Midden-Holland zet
jongeren die voortijdig het onderwijs dreigen te verlaten op het goede spoor door het
aanbieden van aangepaste trajecten, inschakeling van hulpverlening of andere begeleiding.
CTVS werkt hiervoor nauw samen met scholen en instellingen voor jeugdzorg.
Het CTVS is een samenwerkingsverband waarin diverse instellingen/organisaties
participeren: gemeente Gouda, Bureau Jeugdzorg, STEK Jeugdzorg, GGZ, ID-college,
het regionaal interzuilair samenwerkingsverband VO Midden Holland en Rijnstreek
en de leerkracht projecten in dienst van de Parkschool. Andere betrokkenen, zoals
een leerplichtambtenaar en voogd, kunnen op afroep uitgenodigd worden. Het CVTS
(coördinator en bureaukosten) wordt bekostigd vanuit het RMC-budget, de leden van de
werkgroepen worden door hun eigen organisatie vrijgesteld om deel te nemen aan de
overleggen.
Het uitvoerende werk ligt bij de werk-

vergemakkelijkt de hulpverlening.

de leerplicht is uitgebreid tot 18 jaar (kwa-

groep Midden-Holland. Ineke van Vliet,
coördinator van het CTVS is de spil achter

Vanwege het gebruik van het standaardformulier wordt onvolledige intake-

lificatieplicht) is de groep die uitstroomt uit
het vmbo, en niet weet wat zij wil, groter

de werkzaamheden. Bij haar komen de
meldingen van leerlingen binnen. Het gaat

informatie voorkomen. Dus het proces
wordt versneld. Plaatsing van leerlingen

geworden. Er zou wat haar betreft een extra
klas moeten worden ingericht voor leerlin-

om leerlingen die in zorgadviesteams (ZAT)
op scholen zijn besproken, maar waar de

bij andere instanties kan nog weleens
voor vertraging zorgen. Als er bijvoor-

gen die nog niet weten wat zij willen, maar
wel schoolplichtig zijn. Een brede opleiding

extra zorg niet leidt tot verbetering. Deze
leerlingen hebben veelal gedragsproblemen

beeld een indicatie van bureau Jeugdzorg
nodig is, kan de plaatsing op de bedoelde

die leerlingen zal voorbereiden op werken
in techniek, economie, zorg en welzijn. Ook

en sociaal- emotionele problemen, vaak
in combinatie met problemen thuis, zoals

plek door de wachtlijsten bij bureau
Jeugdzorg vaak nog een struikelblok vor-

het betrekken van de basisschool bij de
activiteiten van het CTVS zou de preventie

verzuimen, agressief gedrag, verslavingsproblematiek, criminaliteit, etc. De zorg-

men in de doorstroom. “Soms duurt de
indicatiestelling gewoon te lang”, aldus

ten goede komen. Problemen van leerlingen
zijn vaak al op jongere leeftijd aanwezig.

coördinator van de school meldt de betref-

Ineke van Vliet.

fende leerlingen via een standaardformulier
online aan bij het CTVS.

Van Vliet noemt ook andere succesfac-

Hiervoor is sinds kort een online systeem

toren van het convenant, zoals de
intensievere samenwerking tussen partij-

opgezet waaraan alle scholen zijn aangesloten. Elke school kan inloggen. Ineke van

en, meer samenwerking met werkgevers
(Stephan Stap) en een verbreding van

Vliet bekijkt dagelijks of er aanmeldingen
zijn. Vervolgens worden de aangemelde

het aanbod (projecten) voor de jongeren
(Jonge Krijger, enzovoorts) die worden

leerlingen in de werkgroep besproken. De
werkgroep komt tweewekelijks bijeen en

aangemeld.

zoekt naar oplossingen voor deze jongeren door hen bijvoorbeeld op projecten te

Soms zou Ineke van Vliet wensen dat
de dienstverlening meer verplichtend is,

plaatsen (bijvoorbeeld Rebound, Herstart of
Op de Rails) Als de aangemelde leerlingen

maar jongeren doen op basis van vrijwilligheid mee. Als een jongeren niet deel wil

niet in één van de projecten passen, wordt
in de werkgroep meegedacht over een

nemen aan het project dan houdt het op.
De samenwerking met de leerplicht-

andere oplossing.

ambtenaren is dan weer extra belangrijk.

Het online aanmeldingsprogramma is
een van de vruchten van het convenant

Ineke van Vliet merkt op dat in de toekomst nog meer aandacht moet uitgaan

‘Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid’ en

naar de zogenaamde risicoleerlingen. Nu
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Onderw ijs Ser vicecent rum :

‘Ondersteuning bij een vervolgopleiding’
Het Onderwijs Servicecentrum is een aparte voorziening binnen het ROC ID
college, waar 2e lijns begeleiding gegeven wordt. Studenten die problemen
hebben met bijvoorbeeld hun studie, vervolgopleidingen of studiefinanciering
worden ondersteund. Er worden onder meer beroepskeuzetesten ingezet,
gesprekken gevoerd met leerlingen die dreigen uit te vallen en er wordt
ondersteuning geboden aan leerlingen met een handicap. Het Onderwijs
Servicecentrum heeft contact met alle zorgnetwerken en is in eerste instantie
bedoeld voor alle studenten van het ROC ID College. Maar ook ouders/verzorgers, docenten en decanen van andere scholen, gemeenten, instellingen of
aankomende studenten kunnen van de diensten gebruik maken.

Max Janssen is Hoofd van het Onderwijs
Servicecentrum Gouda en vertelt

in de praktijk met 4 dagen werken en een
dag school (Beroepsbegeleidende leerweg:

gehaald, zodat de toegang laagdrempeliger
wordt. Het CWI is bijvoorbeeld een ochtend

enthousiast over zijn school, de locatie

BBL).

in de week in de school. Ook heeft de

Groen van Prinsterersingel. Er zijn prachtige
lokalen waar leerlingen lekker aan de slag

Ongeveer 400 van de ruim 4100 studenten

school zelf maatschappelijk werk voor een
dag per week in de school.

kunnen in de setting van het uiteindelijke
beroep. Dus een kapsalon met stoelen,

van het ROC ID College Gouda vinden
jaarlijks de weg naar het Onderwijs

Ook de contacten met de gemeente en

wastafels, maar ook een kassa zodat alle
noodzakelijke vaardigheden kunnen worden

Servicecentrum. Deze studenten worden
op verschillende manieren ondersteund om

met de leerplichtambtenaren zijn goed.
Optimaal zou in de ogen van Max Janssen

geleerd. Het ROC ID-college leidt op tot
beroepen in tal van werkvelden: techniek,

voortijdig schoolverlaten tegen te gaan.

zijn, wanneer ook de leerplichtambtenaar
fysiek in het ID-college aanwezig is.

zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, ICT,
economie, gezondheidszorg. Teveel om

Het ROC ID college is partner in
het Convenant ‘Sluitende aanpak

Wat Max Janssen betreft zouden er, naast

op te noemen. Leerlingen hebben de
keuze of ze de gewenste opleiding vooral

jeugdwerkloosheid’. Max Janssen vertelt
dat de onderlinge samenwerking in het

de centrale aanpak, meer mogelijkheden
moeten zijn voor maatwerk. Sommige

op school willen leren met praktijkstages
(Beroepsopleidende leerweg: BOL) of liever

kader van het convenant goed verloopt.
Een aantal partners is binnen de school

jongeren gedijen niet goed op school en
komen toch goed terecht, ook zonder
startkwalificatie. Het convenant is een
goede zaak, maar daarnaast zijn ook
kleinschalige projecten noodzakelijk. Er zijn
een aantal zaken die in zijn ogen nog niet
goed functioneren. Dit is bijvoorbeeld het
melden van verzuim (iedere school heeft
een eigen verzuimprotocol), maar ook de
verdeling van verantwoordelijkheden in de
overdracht van leerlingen van het vmbo
naar het mbo. De neuzen staan nu nog niet
altijd eenzelfde kant op, de belangen van
de verschillende scholen lopen soms nog
uiteen. Uit de onderlinge samenwerking
is nog veel meer te halen. Gelukkig is de
wil bij alle partijen aanwezig, dus dat biedt
perspectief!
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Leerplicht :

‘Praten met jongeren en ouders is effectief’

Leerplichtambtenaren handhaven vooral door te praten
Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd schoolverzuim na
meer dan drie achtereenvolgende schooldagen te melden
aan de leerplichtambtenaar. Ook wanneer kinderen/jongeren
gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken
meer dan 1/8 deel van de onderwijstijd verzuimen moet dit

voorkomen. Als afspraken niet worden
nagekomen is een proces-verbaal vaak
onafwendbaar.”

gemeld worden aan de leerplichtambtenaar. Gemeenten voeren
de leerplichtwet uit door het aanstellen van een of meerdere

Hij voert dus veel gesprekken met
jongeren en hun ouders. Hierbij werkt

leerplichtambtenaren. Gemeenten doen dit zelfstandig of

hij nauw samen met onder andere het
Coördinatieteam Voortijdig Schoolverlaten

regionaal met een aantal gemeenten gezamenlijk.

(CVTS). Dit team kan voor een leerling
die is vastgelopen op zijn school een
alternatief traject in gang zetten waardoor
voortijdig schoolverlaten kan worden

Wanneer scholen melding maken van

van de meldingen betreft leerlingen

voorkomen. Deze lijnen zijn kort omdat

verzuim aan de leerplichtambtenaar bestaat
de eerste stap uit het sturen van een

van het voortgezet onderwijs en een
derde is afkomstig van de basisschool.

er in een gezamenlijk gebouw wordt
gewerkt. De GGD (school/jeugd artsen)

uitnodiging voor een gesprek aan ouder
en kind. Bij dit waarschuwingsgesprek

Bij de basisschoolleerlingen gaat het
verhoudingsgewijs vaak om luxe verzuim

zijn op loopafstand gehuisvest. Wat
Kees Notenboom betreft zou het mooi

worden afspraken gemaakt om verder
verzuim te voorkomen. Hierbij wordt ook

(25%). De schoolvakantie wordt om files te
vermijden of vanwege goedkopere vluchten

zijn als er één locatie zou zijn waarin de
hulpverleningsorganisaties zoals bureau

geprobeerd om ouders en/of kind zonodig
in contact te brengen met de hulpverlening.

met één of meer dagen verlengd. Dit soort
verzuim komt onder leerlingen van het

jeugdzorg, school/kinderartsen, leerplicht
en CTVS onder één dak zitten. Dat zou de

Pas wanneer na dit gesprek het verzuim
blijft voortbestaan wordt proces-verbaal

voortgezet onderwijs veel minder voor, of
wordt in ieder geval veel minder gemeld.

samenwerking en slagkracht ten goede
komen. In Amsterdam hebben ze dit al

opgemaakt. Ouder en/of kind kunnen dan
voor de kantonrechter worden opgeroepen.

Slecht in 2% van de gevallen betreft de
melding van het voortgezet onderwijs aan

(onderwijs schakelloket), waarbij goede
resultaten worden geboekt.

Hierbij wordt altijd vooraf de Raad voor
de Kinderbescherming ingeschakeld. De

de leerplichtambtenaar luxe verzuim. In
het voortgezet onderwijs spelen andere

Niet zelden bemiddelt de leerplicht-

Raad verricht onderzoek en geeft een
strafadvies. In tegenstelling tot wat vaak

redenen een rol zoals: motivatieproblemen,
pesten, problemen thuis, alcohol

ambtenaar bij conflicten tussen ouders
en leerlingen, of tussen ouders/leerling

wordt beweerd legt de rechter aan het
kind nooit een geldboete op. De rechter

problemen, computerverslaving, verslapen,
enzovoorts.

en school. Door als mediator op te
treden kan vaak worden voorkomen dat

gaat vaak mee in het strafadvies van de
Raad, zoals bijvoorbeeld een leerstraf

Kees Notenboom, één van de drie

problemen onoplosbaar worden. De
leerplichtambtenaar heeft hierbij een

(spijbelmodule) of een werkstraf (soms voor
een deel voorwaardelijk) en/of verplichte

leerplichtambtenaren in Gouda, vertelt
gedreven over zijn werkzaamheden die

onafhankelijke rol.

hulpverlening.

vooral bestaan uit praten met jongeren
en hun ouders. In tegenstelling tot

Het komt ook regelmatig voor dat een kind
veelvuldig en soms langdurig wordt ziek

De gemeenten Gouda en Moordrecht

wat veel mensen denken bestaan zijn

gemeld door de ouders. In dat geval wordt

werken samen bij de uitvoering van de
leerplichtwet. Voor deze twee gemeenten

werkzaamheden vooral uit het geven
van begeleiding. “Mijn streven is om

de school verzocht om hier melding van te
doen aan de leerplichtambtenaar maar ook

zijn drie leerplichtambtenaren werkzaam.
Gemiddeld 2% van het totaal aantal

een proces-verbaal te voorkomen en
gezamenlijk met de leerling en zijn/haar

aan de (aan school verbonden) schoolarts
of sociaal verpleegkundige van de GGD.

leerlingen wordt een of meerdere malen
aangemeld bij de leerplichtambtenaar. In

ouders te zoeken naar oplossingen om
het verzuim tegen te gaan. Het opmaken

Achterliggende problematiek ligt vaak aan
dergelijke ziekmeldingen ten grondslag.

2006 betrof het alleen al voor de gemeente
Gouda ca. 250 leerlingen. Samen waren

van een proces-verbaal is geen doel op
zich, maar ik zie het wel als een instrument

Door vroegtijdig hulpverlening op gang te
brengen kan erger verzuim en voortijdig

zij goed voor 359 meldingen. Twee derde

om verder afglijden van de leerling te

schoolverlaten worden voorkomen.
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Om de meldprocedure te verbeteren heeft
bureau leerplicht in samenwerking met de

Als gevolg van de kwalificatieplicht voor
jongeren tot hun 18e jaar zijn er met name

leerplichtzaken. Het komt nu bijvoorbeeld
voor dat een kind afkomstig uit een kleine

gemeente - in het kader van het convenant een meldprotocol vervaardigd. Het protocol

van de ROC’s veel extra verzuimmeldingen
te verwachten. Juist bij de overgang van

gemeente niet of onvoldoende wordt
aangesproken op spijbelgedrag terwijl een

ligt op het moment bij de drukker en zal, als
het door scholen wordt toegepast, bijdragen

het vmbo naar het mbo is er sprake van
schooluitval.

leerling uit dezelfde klas, afkomstig uit
een wat grotere gemeente (meer leerplicht

Om de werkdruk bij alle leerplicht-

formatie) daar wel een proces-verbaal voor
krijgt.

aan het voorkomen van uitval.
Volgens Kees Notenboom is er nog genoeg

ambtenaren in de regio rond Gouda

te doen, vooral op het gebied van preventie,
zoals het geven van voorlichting op scholen.

te verminderen zou het volgens Kees
Notenboom een goed idee zijn om een

Gezien het feit dat de leerplicht op dit
moment (terecht) zeer veel aandacht krijgt

De werkdruk was echter zo groot de
afgelopen tijd, dat niet alle werkzaamheden

regionale leerplichtambtenaar aan te stellen
voor de ROC’s.

denkt Kees Notenboom dat het goed is
om hiervan gebruik te maken door nu de

optimaal konden worden uitgevoerd.
Uitbreiding van taken (o.a. kwalificatieplicht)

Door als leerplichtambtenaar op gezette

krachten te bundelen. Om rechtsgelijkheid
te bevorderen, maar ook om de slagkracht

en een zieke collega speelden hierbij een rol.
De deelname aan de zorgadviesteams (ZAT)

tijden aanwezig te zijn binnen het ROC
zouden de lijnen tussen school, leerling en

van alle leerplichtambtenaren uit onze
regio te vergroten zouden één of twee

op scholen kwam hierdoor nogal eens in het leerplichtambtenaar zeer worden bekort
gedrang met de vele andere werkzaamheden. zodat voortijdig schoolverlaten beter kan

regionale leerplichtbureaus uitkomst
kunnen bieden. Grote voordelen hiervan

Gelukkig is door de gemeenten Gouda en
worden teruggedrongen.
Moordrecht met ingang van 1 januari 2008 de

zouden volgens Kees o.a. kunnen zijn de
eenduidige werkwijze (rechtsgelijkheid),

formatie uitgebreid. Dit biedt als alles weer
op orde is perspectief op de deelname aan

Een regionale leerplichtambtenaar die
dus voor alle gemeenten van de regio

lagere administratieve kosten (één zelfde
registratie systeem voor alle gemeenten)

de diverse zorg advies teams. Hier wordt
groot belang aan gehecht omdat dit een

Midden-Holland werkt kan de reguliere
leerplichtambtenaren enerzijds ontlasten

en effectievere inzet van de medewerkers
(vervanging bij ziekte of uitwisseling van

belangrijk instrument is bij het terugdringen
van verzuim.

maar heeft tevens als voordeel dat er
een eerlijkere afhandeling komt van

expertise).

Persbericht: Spijbelen? Naar Halt (15-1-2008)
Beginnende spijbelaars in Gouda en Moordrecht komen met ingang
van januari 2008 sneller in aanmerking voor een werk- of leerstraf via
Halt. Dit voorkomt dat het spijbelen en te laat komen erger wordt en
jongeren zonder startkwalificatie de school verlaten. Op 14 januari

spijbelaar van de leerplichtambtenaar

2008 ondertekenden de gemeenten Gouda en Moordrecht op het

een proces-verbaal krijgen en
doorgestuurd worden naar Halt. Als

gemeentehuis van Gouda een convenant met Halt Hollands Midden

de spijbelaar of de leerling die vaak te
laat komt bij Halt de zaak goed afrondt,

Haaglanden en het Openbaar Ministerie. Bij licht verzuim en te laat

seponeert de leerplichtambtenaar het
proces-verbaal. Houdt de jongere zich

komen stuurt de leerplichtambtenaar de jongere voortaan naar Halt voor

niet aan de afspraken, dan stuurt de
leerplichtambtenaar het proces-verbaal

een werk- en leerstraf van maximaal 14 uur.

naar de officier van justitie. Die beslist of de
leerplichtige voor de kantonrechter moet
verschijnen.

Gemiste kans

Spijbelen direct aanpakken

Uitbreiding samenwerking

Een gemiste les is een gemiste kans.
Jongeren die spijbelen of regelmatig te

Daarom wordt spijbelen van school en
te laat komen steeds harder aangepakt.

Met de verwijzing van spijbelaars naar
Halt is in de regio Haaglanden al ervaring

laat komen, lopen een groter risico het
onderwijs zonder diploma te verlaten. En

Met een lik-op-stuk aanpak wordt het
beginnend schoolverzuim in een vroeg

opgedaan. De samenwerking met het
Openbaar Ministerie, Halt en gemeenten

jongeren zonder diploma hebben minder
kansen op de arbeidsmarkt. Zij lopen

stadium teruggedrongen. Voorheen
kon een spijbelaar pas als verdachte

is daar in 2004 is gestart met een proef in
Den Haag. Deze proefperiode in Den Haag

een grotere kans om in de criminaliteit te
komen. Veel jeugdige delinquenten kennen

gehoord worden bij afwezigheid van 3 of
meer dagen. Met de ondertekening van

verliep zo succesvol dat het OM andere
gemeenten in het arrondissement heeft

een voorgeschiedenis van schoolverzuim.

dit convenant kan zelfs de beginnende

gevraagd bij deze proef aan te haken.
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Annemiek van den Elshout: ‘Samenwerken loont’
De onderlinge samenwerking tussen de gemeente Gouda
en de Goudse scholen is goed. Annemiek van den Elshout,
beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Gouda, zegt
dat er zeker geen sprake is van “duwen en trekken”. Maar
dat wil niet zeggen dat scholen van meet af aan enthousiast
zijn voor nieuwe plannen. Scholen krijgen teveel op zich af
om direct in de startblokken te staan. Aanvankelijk zijn ze dan
ook eerder terughoudend, maar als scholen besluiten ergens
voor te gaan, dan gaan ze volledig. “Net een stroomtrein die
langzaam op gang komt”.

Er zijn inmiddels tal van activiteiten in

2. Reboundvoorziening

het kader van het convenant ‘Sluitende

in de Parkschool. Het

aanpak jeugdwerkloosheid’ ontplooid.
Al deze activiteiten zijn gericht op het

betreft een afkoelperiode van 13 weken
voor jongeren die ‘agressief’ gedrag

De leerplicht is in Gouda goed geregeld.
Weliswaar is er sprake van werkdruk

verbeteren van de toekomstperspectieven
van jongeren. Een startkwalificatie is

vertonen op school. Ze krijgen een
aanvullend programma.

vanwege het principe “aanbod schept
vraag”, maar de gemeente Gouda heeft

hiervoor een belangrijke voorwaarde. Een
goede opleiding geeft de meeste kansen

Het streven is om een algemene
voorziening neer te zetten waarbij ook

hier op ingespeeld en extra middelen
beschikbaar gesteld.

op een duurzame baan. Daarom wordt veel
geïnvesteerd in preventie, het voorkòmen

andere projecten worden opgenomen
zoals ‘Herstart’ en ‘Op de rails’, voor-

van voortijdig schooluitval. Hieronder een
overzicht van enkele projecten die hiervoor

zieningen die in Alphen aanwezig zijn.

zijn opgestart ( 1 t/m 4) dan wel worden
nagestreefd (5):

3. Bureau leerplicht en de gemeente
hebben een ‘Meldprotocol Verzuim’

De lijst is lang, alle plannen die in het kader
van het convenant ‘Sluitende aanpak
jeugdwerkloosheid’ zijn afgesproken, zijn
inmiddels uitgevoerd. Partijen hebben
woord gehouden. Veel werkgevers hebben

1. Het project Bijbaantjes. Een project

gemaakt als steun en stimulans voor
scholen. De volgende stap is het

stage- en leerwerkplekken beschikbaar
gesteld. Het aantal werkloze jongeren

dat onder de vlag van de brede
school is geplaatst. Het project

uniformeren van het verzuimprotocol
van de scholen.

daalt gestaag en er worden diverse acties
ondernomen om schooluitval tegen te gaan.

Bijbaantjes, uitgevoerd door De Jonge
Krijger, richt zich primair op jongeren

4. Halt-afdoening spijbelen, operationeel

“Natuurlijk hebben we de tijdgeest mee, dat
maakt het gemakkelijker, maar zonder de

woonachtig in Oost en Korte Akkeren.
De werving vindt plaats via de brede

sinds 1 januari 2008. Het betreft
een preventieve aanpak, die moet

inzet van alle partijen hadden we dit alles
nooit bereikt”. Helaas kan het terugdringen

school (Praktijkschool Het Segment,
Scholengemeenschap De Goudse

voorkomen dat proces-verbaal wordt
opgemaakt (prejustitiële aanpak).

van schooluitval moeilijk in cijfers worden
uitgedrukt. Dit heeft te maken met het

Waarden en het Antoniuscollege, locatie
Meander). Het doel van Bijbaantjes

Licht verzuim, respectievelijk licht
spijbelgedrag wordt op pro-actieve

feit dat de registratie ieder jaar verandert,
waardoor de cijfers onderling niet

is het ondersteunen en begeleiden

manier aangepakt (lik-op-stuk-beleid).

vergelijkbaar zijn.

van scholieren bij het vinden van een
bijbaan. Scholieren met een bijbaan

Leerlingen krijgen door de school en
de leerplichtambtenaar een taakstraf

De komende tijd zal de aandacht wat

maken op vroege leeftijd kennis met
de arbeidsmarkt en leren afspraken na

opgelegd.

te komen en verantwoordelijkheid te
nemen voor de eigen werkzaamheden.
Daarnaast voorkomt een bijbaantje het
rondhangen op straat.

5. Streven naar een regionaal bureau
leerplicht, gericht op de groep waar

Annemiek van den Elshout betreft uit
moeten gaan naar de overgang van vmbo
naar mbo. Juist bij dit schakelmoment komt
veel schooluitval voor. Goede afspraken

veel uitvallers zijn, namelijk de 16-17
jarigen bij de overgang van vmbo naar

en het verdelen van bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn hier uiterst

mbo.

belangrijk.
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‘Regionaal arbeidsmarkt beleid moet grenzen
overstijgen’ (website 13-03-2008)
De gemeente Gouda gaat met
dertien omliggende gemeenten
actief aan de slag met regionaal
arbeidsmarktbeleid. “Wij hebben
grenzen gemaakt, maar arbeid
houdt zich niet aan grenzen, dan
moet je dus verder kijken”, zegt
de Goudse wethouder Marion
Suijker van Welzijn en Zorg, Sociale zaken, Werkgelegenheid en
Educatie. Eind april organiseert
de gemeente, samen met Nicis
Institute, een conferentie waar
een intentieverklaring voor de samenwerking wordt getekend. Het
gaat om de samenwerking tussen
de drie O’s; onderwijs, overheid
en ondernemers, zo stelt de
wethouder. Goede samenwerking
tussen deze groepen is essentieel.
“Alle partijen moeten het eens zijn
over nut en noodzaak van regionaal arbeidsmarktbeleid.” De rol
van de gemeente is regisserend,
faciliterend en initiërend.” Het is
ook belangrijk om ruimte aan de
andere partijen te geven, wat dat
betreft is het net voetbal.”
De regionale plannen vloeien
deels voort uit landelijke initiatieven van de VNG en het ministerie
van Sociale Zaken, maar vooral uit
wat de regio zelf wil. Bovendien
heeft Gouda goede ervaringen
opgedaan met haar sluitende

aanpak jeugdwerkloosheid waar de
gemeente vorig jaar april mee startte.
Toen ondertekenden de gemeente en
ongeveer zestig bedrijven, onderwijsinstellingen en toeleidende organisaties het convenant ‘Sluitende aanpak
jeugdwerkloosheid’. De afspraken
moeten ervoor zorgen dat in 2010
elke Goudse jongere tot 27 jaar een
opleiding volgt of een baan heeft.
Een aanpak die succesvol lijkt te zijn,
zo geeft de wethouder aan. Na een
halfjaar hadden de convenantpartners
190 stage- en leerwerkplekken en 294
banen voor jongeren gerealiseerd.
De jongste cijfers worden in april
gepresenteerd.
“De aanpak van de jeugdwerkloosheid gaan we nu dus uitbreiden naar
de regio”, zegt Marion Suijker. Maar
de samenwerking tussen de gemeenten in de regio Midden-Holland, onderwijs en het bedrijfsleven richt zich
wel breder dan alleen op de jeugd.
“Hierin worden ook andere moeilijke
groepen betrokken, zoals de groep
45-plussers. Aanpak van regionaal
arbeidsmarktbeleid zorgt ook voor
een sterkere regio, zo geeft Suijker
aan. “Als je een goede regio bent, dan
creëer je ook weer meer banen. En
daar gaat het om.”

In de bladen
Convenantpartijen doen verslag van hun activiteiten.
In deze rubriek besteden wij aandacht aan deze
publicaties.

Cyclus info, oktober 2007

‘Blijf bij de les’

(Persbericht: 10-4-2008)
“Blijf bij de les”. Dat is de boodschap die leerplichtambtenaren en
wethouder Arnout Menkveld (onderwijs) donderdagochtend 10 april
meegaven aan rondhangende scholieren in het centrum van Gouda.
Het voorkomen van spijbelen is erg belangrijk. Je verkleint de kans dat
jongeren vroegtijdig van school afgaan. Met een diploma op zak heb je
veel meer kans op een leuke baan. Gelukkig waren alle gecontroleerde
jongeren bij de les.
Aanspreken
Aanleiding voor het bezoek was de Dag van de leerplicht. In het centrum
spraken de wethouder en de leerplichtambtenaren kinderen in de basisschoolleeftijd en middelbare scholieren aan: “waarom ben jij eigenlijk niet
op school?” Dit werd vervolgens ook gecontroleerd bij de betreffende
school. Gelukkig viel het allemaal mee in Gouda. De enkele jongere die
rondliep had een tussenuur of was op weg naar een stageadres.
Waarschuwen
Tijdens de actie ging het vooral om de waarschuwende werking.
Menkveld: “We houden de jonge Gouwenaars bij de les zodat ze straks
een betere kans hebben op een leuke baan. Zonder diploma is het in
deze maatschappij erg moeilijk om aan werk te komen. De Dag van de
leerplicht is een goede gelegenheid om hier nog eens extra aandacht op
te vestigen.”
Organiseren
De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en vindt dit jaar voor de 5e keer plaats. Tijdens
de Dag van de Leerplicht worden door de deelnemende gemeenten
uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Bij verschillende activiteiten zijn
leerplichtambtenaren, scholen en politie betrokken.

Nieuwsbrief De Jonge Krijger
(eerste kwartaal 2008)

Colofon
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte
van de activiteiten in het kader van het convenant
‘Sluitende aanpak jeugdwerkloosheid Gouda’.
Wilt u meer informatie over de convenantaanpak
dan kunt u contact opnemen met Yvonne van
Amstel, procesregisseur sluitende aanpak
jeugdwerkloosheid, tel. (06) 242 359 84.
Dit is een uitgave van het project ‘Sluitende
aanpak jeugdwerkloosheid Gouda’, in opdracht
van de dienst Beleid en de dienst Arbeid en
Inkomen van de gemeente Gouda.
Redactie: Yvonne van Amstel en Hanneke van
Lindert (Van Amstel Advies)
Eindredactie: Yvonne van Amstel
Fotografie: Pim Mul en gemeente Gouda
Vormgeving: gemeente Gouda
Druk: drukkerij Twigt bv
Oplage: 400
April 2008
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