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Dit boekje  is van 
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Speciaal voor jou: dit infoboekje! 

Vandaag kun je kennismaken met verschillende initiatieven uit het vorige en het nieuwe 

regionale programma.  Om op een later tijdstip alles nog eens rustig na te lezen of 

contact op te nemen, hebben we dit infoboekje voor je samengesteld. Je vindt hierin 

informatie over het nieuwe regionale programma (Stay in school, Take the next step & 

Back to school 2017-2020), informatie over alle workshops, samenwerkingspartners en 

contactinformatie. 

 

Gebruik hem voor al je aantekeningen, ideeën of wat je maar wilt. 
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Voorwoord   

“Alle jongeren een goed voorbereide start.” 

Een goed begin is het halve werk. Een bekend cliché, 

maar meestal oh zo waar. Jongeren met een afgeronde 

schoolopleiding staan sterker op de arbeidsmarkt, 

worden minder vaak werkloos en komen minder vaak 

voor in de criminaliteitscijfers, zo blijkt uit onderzoek.  

Alle belang dus om te investeren in een goed begin: een 

goed voorbereide start.  

Bij de meeste jongeren is de start geen probleem, maar 

er zijn ook jongeren die nét een steuntje extra in de rug 

nodig hebben om tóch dat diploma te behalen of een 

passende plek op de arbeidsmarkt te vinden. In regio De 

Friese Wouden zetten onderwijs en gemeenten zich hier 

dagelijks voor in. Naast talloze eigen projecten op 

scholen en in gemeenten, wordt er ook samengewerkt 

in een regionaal programma. 

Regionaal programma 

Bij de start zijn immers verschillende partijen betrokken: 

ouders, sociaal netwerk, school, gemeente, werkgever 

etc. Het is belangrijk dat deze partijen elkaar kennen en 

de samenwerking opzoeken om de start tot een succes 

te maken. Dit is ook dé gedachte achter het regionale 

programma rondom dit thema: ‘door regionaal slim 

samen te werken, krijg je nog meer voor elkaar voor 

jongeren.’  

Ons doel: Er samen voor zorgen dat alle jongeren in De 

Friese Wouden met een hoogst haalbaar diploma een 

goede plek op de arbeidsmarkt vinden. “Een goed 

voorbereide start.”  

Klaar voor de start… Ready? Go! 
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Convenant 2012-2016 
Terugblik  

In 2008 zijn we begonnen met de 

samenwerking “Aanval op de 

schooluitval” het middelbare en 

voortgezet beroepsonderwijs en de 

gemeenten van de RMC regio De    

Friese Wouden. Landelijk was het      

doel maximaal 40.000 schoolverlaters  

 

 

 

eind 2011, en eind 2015 landelijk maximaal 25.000 schoolverlaters. De opdracht van het 

ministerie  OCW was een analyse te maken en daarop maatregelen en projecten 

inzetten. 

Analyse van RMC  regio De Friese Wouden 

Er is gekeken naar waar de voortijdig schoolverlaters zitten en hoe het komt dat ze 

ongezien de kans krijgen  de school te verlaten. Wat is er nodig om de jongeren beter 

in beeld te krijgen en te houden en wat ontbreekt er in de huidige zorg en 

ondersteuningsstructuur. 

Hieruit kwamen vier hoofdthema’s: 

Maatregel 1 plusvoorziening  

Rebound voorziening voor het voortgezet en middelbaar beroeps- 

onderwijs.  Opdracht:  tijdelijk time out voorziening organiseren voor de overbelaste 

leerling met  doel terugkeer naar onderwijs. RMC regio De Friese Wouden heeft voor 

leerlingen van het mbo gebruik gemaakt van de Rebound voorziening in Leeuwarden. 

Naast deze voorziening zijn er individuele maatwerktrajecten ingekocht Het 

voortgezet onderwijs heeft de middelen ingevuld met extra inzet maatschappelijk 

werk op de vo-Rebound. Het huidige OPDC .  

 

Maatregel 2 Lifecoach; Individuele maatwerktrajecten gericht op maatschappelijke 

participatie en externe zorg 

Het voortgezet onderwijs heeft  lifecoaches ingezet op de thuiszitters. Deze coaches 
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opereren vanuit het Samenwerkingsverband Zuid-Oost friesland. De coaches zijn 

inmiddels geborgd in de werkwijze van het samenwerkingsverband passend 

onderwijs. De mbo-scholen hebben de lifecoach aangesteld voor als de huidige 

zorgstructuur van de school niet toereikend is 

Maatregel 3 Loopbaanloket:  Voorbereiding vo-mbo, ondersteuning van de jongere 

tijdens de leerloopbaan, zorgt voor de verbinding ouder, leerling en school 

De instroom en uitstroom van leerlingen en grip en zicht krijgen op de 

keuzeprocessen van de jongere.  Bijeenkomsten met DUO en de administratie om 

samen te kijken hoe kunnen we de informatiestroom rondom de leerling beter op 

elkaar afstemmen. Het bindend studieadvies, advisering over de leerbaarheid en 

schoolbaarheid aan de afdeling W&I van Sociale Zaken. De educatiemeter, een 

capaciteitentest van het RMC. Aansluiting interne en externe zorgstructuur, wanneer 

houdt de zorg op en hoe krijg je partijen sneller bij elkaar.  

Voor deskundigheidsbevordering van professionals betrokken bij jongeren, is een 

training "oplossingsgericht werken met jongeren" aangeboden. Doel van deze 

training is om op een positieve oplossinggerichte manier de jongere te activeren. 

 

Maatregel  4 Onderwijs en Arbeidsmarkt:  Doel:  het versterken van de regionale 

samenwerking op de arbeidsmarkt 

Bbl-coaches zijn aangesteld die samen stage- en bbl-plekken hebben gezocht voor 

leerlingen. Er is gewerkt volgens de methode kansrijk kiezen en een combinatie 

tussen job en lifecoach aanpak. Intussen zijn initiatieven ontstaan, zoals on Stage en 

Jinc en overstapcoaches die deze maatregelen extern borgen. Het e-portfolio oftewel 

het doorlopend ervaringsprofiel is een middel wat kan worden ingezet om middels 

een EVC alsnog een startkwalificatie te behalen.  
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Regionale programma’s voortijdig 

schoolverlaten [vsv]  

Sinds 2008 is het landelijke programma 

"Aanval op Schooluitval" actief: een 

pakket aan extra maatregelen dat 

voortijdig schoolverlaten [vsv] actief 

bestrijdt. Het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (OCW) wil 

hiermee het voortijdig schoolverlaten 

nog verder terugdringen. 

Een van de extra maatregelen is geld 

beschikbaar stellen voor vierjarige 

regionale programma’s.  

Partijen in de regio (onderwijs en 

gemeenten) mogen zelf beslissen hoe 

 
Dit geld in hun regio wordt ingezet. Zij stellen daartoe een gezamenlijk programma 

met maatregelen op: het regionaal programma VSV. Inmiddels zijn er twee 

programmaperiodes verstreken:  

 periode 2008-2012 (VSV-Convenant 1)  

 periode 2012-2016 (VSV-Convenant 2) 

 
De regionale aanpak werpt zijn vruchten af! In deze periodes is het aantal voortijdig 

schoolverlaters gedaald en is er meer bewustwording ontstaan rondom het thema. 

Het ministerie van OCW stelt daarom voor de periode 2017-2020 opnieuw geld 

beschikbaar. 

Uitbreiding doelgroep regionaal programma 
In de vorige programmaperiodes lag de focus op het voorkomen en terugdringen van 
(nieuwe) voortijdig schoolverlaters. Voor de nieuwe periode 2017-2020 heeft het 
ministerie van OCW de doelgroep uitgebreid met: 

 

Regionaal programma   
2017-2020 
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 Jongeren in een kwetsbare positie (vmbo bb/lwt, vso, pro, isk, entree, mbo) 

 Oude vsv’ers (jongeren die in eerdere schooljaren reeds zijn uitgevallen) 
 

Stay in school 

Stay in School richt zich op het ‘aan boord houden’ van jongeren; oftewel het 

voorkomen van voortijdig schooluitval.  Dit gaat voornamelijk om overbelaste 

jongeren, die tijdelijk een traject buiten de klas, eventueel zelfs buiten de school nodig 

hebben. Er zijn twee hoofdprojecten onder Stay in school. Het eerste project draait om 

specifieke maatwerktrajecten voor jongeren (plustrajecten) waar onderwijs & zorg 

(gemeente) niet in voorzien. Doel is dat jongeren door dit tijdelijke traject behouden 

blijven voor het onderwijs. Het tweede richt zich op het vroegtijdig signaleren van 

mogelijk vsv door ook bij niet-leerplichtige studenten (18+) direct actie te 

ondernemen bij verzuim. Voorkomen is beter dan genezen!  

Take the next step 

Take the next step richt zich op jongeren die tijdens overstapmomenten extra 

kwetsbaar zijn. Het gaat om jongeren van het praktijkonderwijs, het voortgezet 

speciaal onderwijs, de laagste niveaus van het vmbo (bb/kb en lwt), het mbo en de 

internationale schakelklas. Het doel van Take the next step is om een sluitend 

regionaal netwerk te creëren voor deze doelgroep, met soepele overstapmomenten 

tussen onderwijs en het vervolg (vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding). 

Back to school 

Back to school richt zich op de ‘oude’ voortijdig schoolverlaters: jongeren die reeds 

in eerdere schooljaren zijn uitgevallen en nog geen startkwalificatie hebben 

behaald. De meeste van deze jongeren zijn aan het werk of ontvangen een 

uitkering. Toch blijft het van belang om alsnog in te zetten op een startkwalificatie.  

In onze regio wordt dit opgepakt door het rmc, en willen we de  

komende jaren inzetten op een kwalitatieve impuls en het  

ontwikkelen van nieuwe projecten voor deze doelgroep.  
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Kick-off 19 april  
Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten  

en jongeren in kwetsbare positie  
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12.00 – 13.00   WELKOM  
Geniet van een heerlijke lunch  

13.00 – 13.15     OPENING  
Dagvoorzitter Dineke Wagenaar (rmc-coördinator) en 
wethouder Ron van der Leck (contactgemeente 
Smallingerland) openen de middag.   

13.15 – 15.15       WORKSHOPCARROUSEL  

Workshop 1 Oplossingsgericht werken  
                        Convenant 2012-2016  
Workshop 2 Lifecoach 
                        Convenant 2012-2016  
Workshop 3 Tot hier en wel verder  
                         Stay in school 2017-2020 
Workshop 4 Verzuim 18+  
                         Stay in school 2017-2020 
Workshop 5 Let’s take the next step  
                         Take the next step 2017-2020 
Workshop 6 Digitaal Assesment  
                         Back to school 2017-2020 
Workshop 7 Wist jij dat?   

15.15 – 15.30     PAUZE  
Koffie/thee met een traktatie  

15.30 – 17.00    LEO BORMANS  
Ambassadeur van Geluk en Levenskwaliteit  

17.00 – 17.15     AFSLUITING 
Dagvoorzitter Dineke Wagenaar (rmc-coördinator) en 
vestigingsdirecteur Folkert Sonsma (contactschool ROC 
Friese Poort) sluiten de dag af.  

17.15 – 18.00     VERHALEN & ERVARINGEN DELEN  
Maak kennis met elkaar en deel ervaringen onder het 

genot van een lekker drankje en hapje.   
 

Programma  
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Overtuigen en opleggen werkt niet bij de 

meeste mensen, laat staan bij jongeren 

op de drempel naar volwassenheid. Hoe 

kun je hoop op geluk creëren en 

daarnaast de eigen verantwoordelijkheid 

en het zelfoplossend vermogen 

prikkelen? 

In plaats van de gedachte dat je iemand 

anders gelukkig moet maken, kun je de 

ander helpen zijn eigen geluk te 

herkennen en versterken.  Dit doe je 

door aandacht te hebben voor wat er is. 

Daarnaast  door aan te sluiten bij de 

bestaande motivatie, hoe klein ook ,en 

helder te krijgen welke concrete stappen 

richting een (deel)oplossing gezet 

kunnen worden.  

 

Ulrika Leons is Directeur van Skils, organisatieadviseur/GZ-psycholoog en trainer op 

het gebied van mentale veerkracht,  motiverend leiderschap en oplossingsgericht 

coachen  

 

Ulrika Leons I Convenant 2012-2016 

Inspirerende quote 
“Denk je dat je vast zit, of zit je 
denken vast? ” 

Oplossingsgericht werken  

Web  
www.skils.nl  
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Korte notities       Kernwoorden  
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Lifecoach 

Matthijs Vleugel is een betrokken en 

bevlogen coach die nu 12 jaar werkt 

binnen ROC Friese Poort.  Wat hem uniek 

maakt is zijn geduld en vertrouwen dat 

het goed gaat komen. Afgelopen jaren 

heeft hij ervoor gezorgd dat ruim  80 

jongeren geen vsv’er werden maar weer 

een drive hebben gevonden in hun leven.  

Janou Sipsma is nu 5 jaar actief binnen 

het voorkomen van voortijdig 

schooluitval. Zij ziet de jongeren staan 

met alle eigen aardigheden en sluit 

daarbij aan, onconventioneel en 

betrokken.  Sinds een aantal jaren zijn  

we betrokken als lifecoaches in het mbo   

Matthijs Vleugel I Convenant 2012-2016    

Inspirerende quote 
“De natuur doet niets zonder doel” 
Aristoteles  

vanuit de oude maatregelen in het vorige vsv-convenant. Langdurige coaching maakt 

soms net dat verschil. In tegenstelling tot andere interventies zijn wij langer 

betrokken bij de jongeren. Problemen die ontstaan ook niet in één of twee maanden 

maar ook over de jaren.  Uitgangspunt is dat de jongeren gezien wordt en dat er 

samen gekeken wordt naar waar drijfveren liggen. Janou: ‘Soms moet je ze juist even 

iets anders laten proeven en beleven,  want zitten ze vast in eigen keurslijf van 

verwachtingen en mogelijkheden”. De focus is niet op het probleem , maar op de 

belangstelling, vaardigheden, sterke kanten van de student, de nadruk ligt op wat 

werkt”.  
 

Web  

www.rocfriesepoort.nl  
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Korte notities       Kernwoorden  
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Tot hier en wel verder 

Gelukkig is iedereen verschillend. Dat 

blijkt wel uit de vele manieren waarop er 

geleerd wordt en waarop onderwijs 

wordt aangeboden. Vaak zit het mee en 

soms zit het tegen. Uiteindelijk maakt 

het niet uit wat er met je gebeurt, maar 

hoe je erop reageert is belangrijk! 

Zwanet Oosterhof begon zelf als lerares. 

Vanuit het samenwerkingsverband 

Zuidoost-Friesland neemt zij al 3 jaar deel 

aan de regiegroep VSV. Ieder kind 

verdient de juiste ondersteuning om tot  

ontwikkeling te komen. Daar waar 

iedereen stopt met rennen, rent Zwanet 

samen met haar collega’s nog harder  

door. Een van de opdrachten aan de gemeenten en het onderwijs is om alle jongeren 

succesvol naar een diploma te leiden; “Stay in School”  Om de voorwaarden voor alle 

jongeren hiervoor zo optimaal mogelijk te maken heeft de regiegroep VSV 2 routes 

bedacht in het geval dat de jongere om welke reden dan ook even niet in staat blijkt  

te zijn te voldoen aan de ‘ algemeen geldende voorwaarden binnen het onderwijs’.        

De routes voor mbo en vo zijn verschillend. In de workshop zal aandacht besteed 

worden aan beide routes. U leert over WHY, WHAT en HOW rondom dit thema. 

 

Zwanet Oosterhof I Stay in school 2017-2020 

Web  
http://www.swvzofriesland.nl/nl/ 

Inspirerende quote 
“Doe het met passie of doe het niet” 
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Korte notities       Kernwoorden  
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Verzuim 18+ 

Stel, je bent 18 jaar of ouder en bewust 
of onbewust kies je ervoor om lessen te 
missen. Je spijbelt. Of je hebt moeite om 
je bed uit te komen en komt veelvuldig 
te laat. Wat zijn de gevolgen van dit 
verzuim voor de leerling? 

Elke mbo-school heeft verzuimregels 
opgesteld. De regels maken onderdeel 
uit van de onderwijsovereenkomst die  
de leerling ondertekend. Ook staan de 
regels vaak weergeven in de schoolgids.  
Worden de wettelijke termijnen 
overschreden? Dan is een school 
verplicht het verzuim te melden bij het 
verzuimloket van DUO.  Ook kan een 
school bij vermoeden van ernstige 
problemen die de schoolgang 
belemmeren, besluiten al eerder een belemmeren, besluiten al eerder een melding te doen bij het verzuimloket.  

Wat gebeurt er dan?  
De leerling ontvangt een uitnodiging voor een verzuimgesprek met een rmc-
trajectbegeleider. De verzuimgesprekken worden ingezet als preventief middel om 
schooluitval te voorkomen en is een extra taak van RMC De Friese Wouden.  

Benieuwd wat een verzuimgesprek precies inhoudt? En hoe het in de praktijk gaat?   
Deze workshop geeft een kijkje in de keuken van een verzuimgesprek en de 
samenwerking tussen de scholen en rmc.  
 

Janou Sipsma  Ingrid Bouma  

Jeltje Teijema   I Stay in school 2017 - 2020 

Web  
www.rmcdfw.nl  

Inspirerende quote 
“Verzuim is niet altijd een keuze” 



 
 

21 
 

 

 

Korte notities       Kernwoorden  
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Let’s take the next step 

onderwijs, arbeidsmarkt, zorg en 

gemeente en kunnen zodoende ook   

een vraagbaak zijn voor ouders & 

professionals. 

“Coördinatie Take the next step” 

De inzet van coördinatie dient om een 

goed overzicht te krijgen van het 

regionale netwerk. Hoe verlopen de 

overstapmomenten? Welke knelpunten 

spelen er? Welke succesfactoren? 

Vervolgens wordt deze analyse ingezet 

om (bestuurlijke) samenwerking & 

afspraken aan te jagen om te komen tot 

een sluitend regionaal netwerk. 

“Overbruggingstrajecten” 

Mocht er sprake zijn van het ontbreken 

van een voorziening waardoor een 

jongere geen goede overstap kan 

maken, dan hebben de coaches de 

mogelijkheid om een 

‘overbruggingstraject’ in te zetten. 

Take the next step richt zich op een 

nieuwe doelgroep; de zogenaamde 

‘jongeren in een kwetsbare positie.’ Het 

gaat om jongeren van het 

praktijkonderwijs, het voortgezet 

speciaal onderwijs, de laagste niveaus 

van het vmbo (bb/kb en lwt), het 

entreeonderwijs, bepaalde kwetsbare 

doelgroepen binnen mbo 2 t/m 4 en de 

internationale schakelklas.  

Het doel van dit programma is om samen 

te leren hoe we tot een sluitend 

regionaal netwerk komen, zodat al  

deze jongeren een soepele overstap 

maken van school naar vervolgonderwijs, 

de  arbeidsmarkt of een ander passend 

traject. Om dit doel te bereiken, zetten 

we het volgende in: 

 

“Proactieve overstapcoaches” 

Zij volgen deze jongeren tijdens de 

overstapmomenten en daarna 

(duurzaamheid van de overstap). Zij 

ondernemen actie naar betrokken 

partijen en/of zetten instrumenten in 

wanneer een goed vervolg ontbreekt. Zij 

bevinden zich op het snijvlak van  

Dineke Wagenaar I Take the next step 2017-2020  

Web  
www.rmcdfw.nl  

Inspirerende quote 
“You don’t have to see the whole 
staircase ” 
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Korte notities       Kernwoorden  
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"In een kwalitatief onderzoek naar de 

risicofactoren van voortijdig 

schoolverlaten gaven tien van de achttien 

professionals aan dat demotivatie door 

een verkeerde studiekeuze een 

belangrijke factor is bij voortijdig 

schoolverlaten. Vijf van de participanten 

gaven aan dat onvoldoende intelligentie 

meespeelt in het voortijdig 

schoolverlaten. Het juiste niveau van een 

opleiding en de aansluiting bij de eigen 

interesses is beide essentieel voor het 

succesvol doorlopen van de opleiding. 

Onze scholingsadviezen helpen de 

jongeren om te reflecteren op eigen 

vaardigheden, talenten en valkuilen.  
Hierdoor helpen wij de jongeren back to school."  

Luuk  Peters is beleidsmedewerker bij RMC de Friese Wouden. Hij stopte zelf na 3  

maanden opleiding Biologie om anderhalf jaar later na een onderzoek zijn interesse 

voor psychologie te ontdekken. "Biologie vond ik een leuk vak, dus dat ben ik toen 

maar gaan studeren. Inzet van het scholingsadvies zie ik als een mooi instrument om 

jongeren op weg te helpen in het oerwoud van studiekeuzes." 

Judith Gilsing werkt als trajectbegeleider bij RMC De Friese Wouden en geeft (net als 

haar collega's) scholingsadviezen  aan jongeren uit de diverse gemeentes in de RMC-

regio. "Het lijkt wel of je in mijn hoofd zit" is een leuke reactie van jongeren op de 

uitkomsten van het onderzoek. Het geeft mooi weer wat voor inzicht het kan bieden.   

In deze korte workshop lichten wij een tip van de sluier op.   

Luuk Peters & Judith Gilsing I Back to school 2017-2020  

Digitaal assesment  

Web  
www.rmcdfw.nl  

Inspirerende quote 
Laat een jongere weten dat hij er toe  
doet!  
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Wist jij dat?   
Liesbeth Verburg  Johan Feenstra  

Arlette de Graaf   I Back to school 2017-2020  

Tijdens deze workshop krijg je o.a. antwoord op onderstaande vragen. Ben jij degene 
met de hoogste score vanmiddag?  

….. 

Is een vmbo-diploma een startkwalificatie?  

 

                           Wat is een voortijdig schoolverlater? 

  

Waar staat RMC voor? 

 

Is een negentienjarige jongere stafbaar voor                    

schoolverzuim?  

 

Web  
www.rmcdfw.nl  

Inspirerende quote 
Weten hoe het zit? Kijk op onze 
website  
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LEO BORMANS 

Wie zich als kind op school goed in zijn 
vel voelt, maakt later veel meer kans om 
succesvol te zijn. Graag leren begint bij 
graag leven. Positief onderwijs versterkt 
de kracht van kinderen. Dat gebeurt 
door leraren en docenten die ook durven 
werken aan hun eigen geluk en dat van 
ouders en collega’s in zuurstofrijke 
scholen. Hoe pakken we dat aan?  
 
Leo Bormans begon zelf als leraar en 
werkte meer dan twintig jaar als 
hoofdredacteur van de onderwijsbladen 
Klasse voor het Ministerie van Onderwijs 
en Vorming in Brussel. Zijn project ‘Geluk 
voor Kinderen’ is gebaseerd op het 
internationale geluksonderzoek en de 
tien pijlers van geluk, zoals ze ontwikkeld 
 
 zijn door The London School of Economics. Het doel van opvoeding en onderwijs? 

Gelukkige kinderen in gelukkige gezinnen en scholen dankzij gelukkige ouders en 
leraren. Het onderzoek van Leo Bormans toont een haalbare richting en een moreel 
kompas in onze zoektocht naar maakbaar geluk voor onszelf en voor anderen.  
 
Leo Bormans reist de wereld rond als Ambassadeur van Geluk / Ambassador of Happiness 
& Quality of Life. Hij is schrijver en inspirator. Hij heeft een Master in Talen & 
Wijsbegeerte en is auteur van de internationale bestseller “The World Book of 
Happiness”.  
 

Ambassador of Happiness & Quality  

Web  
www.leobormans.be 

Inspirerende woorden 
“Welkom in de wereld van geluk” 

http://www.leobormans.be/
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Gemeente & RMC De Friese Wouden  

     

 Organisatie   

Regiegroep  

Gemeente Smallingerland   

Gerda Klooster   

Beleidsmedewerker  Onderwijs  

“Zeg wat je doet, en doe wat je zegt.” 

Gemeente Smallingerland 

Karin Kooijman 

Hoofd eenheid leerlingzaken en rmc  

“startWijzer, ik geloof erin dat het er voor de toekomst van 

jongeren toe doet om te investeren in het optimaliseren van hun 

kennis, vaardigheden, normen en waarden, motivatie en ambitie ” 

   

RMC De Friese Wouden    

Dineke Wagenaar  

Rmc-coördinator  

"Op 'e wyn fan juster kinst hjoed net sile" 

   

Organisatie  

Contactgemeente, Contactschool, Regiegroep 

Elke regio heeft een contactgemeente en een contactschool. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het programma.    

In onze regio is de gemeente Smallingerland contactgemeente en ROC Friese Poort 

contactschool voor de periode 2017-2020.  Daarnaast is in onze regio een regiegroep 

aangesteld met vertegenwoordiging vanuit het mbo, vo en de gemeenten. Deze 

regiegroep is nauw betrokken bij het opstellen van het regionale programma en kijkt 

gedurende de programmaperiode toe op de voortgang en de resultaten. Daarnaast 

vormen de leden van de regiegroep de link tussen hun achterban en het programma. 



 
 

37 
 

   

Onderwijs  

SWV ZO Friesland  

Zwanet Oosterhof  

Beleidsmedewerker   

 

"Doe het met passie, en anders niet"  

ROC Friese Poort   
Janou Sipsma  
 
“De natuur doet niets zonder doel”  Aristoteles  
   

Nordwin College   
Klaas de Jong  
Docent en zorgcoördinator 
 
“Iedere jongere verdient het geluk, om tijdens de 
schoolloopbaan op het juiste moment geholpen te 
worden met het zoeken naar het juiste pad” 
   

ROC Friesland College    

Caro Lourens – Oterdoom 

Zorgcoördinator  

"Een vogel is niet bang dat de tak waar hij op zit 
afbreekt; hij vertrouwt niet op de tak, maar op zijn 
eigen vleugels" 
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Mirjam Bekebrede 

Projectleider 

06-18392952 

mirjam@buro-bekebrede.nl 

Melanie Hofstede  

Communicatie  

06-139234531 

melaniehofstede@gmail.com  

Organisatie 

“Zolang je het niet voor jezelf doet, is alles  

goed.” 
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Zij droegen een steentje bij 

Animatie  

Stoutmoedig  

Mariëtte Dantuma  

 

Locatie  

De Buorskip 

Vlasstraat 2, Beetsterzwaag  

 

Hostes 

Danique Visser  

Bastiaan Hofstede 

 

Drukwerk 

Huisdrukkerij gemeente 

Smallingerland  



 

40 
 

 

Contactgegevens  

 

 

 

Algemene vragen over het regionaal 

programma en projecten 

Rmc coordinator  

Dineke Wagenaar  

d.wagenaar@smallingerland.nl 

0512 581 519 – of 06 8206 0110 

 

Contactpersoon ROC Friese Poort  

Janou Sipsma  

jsipsma@rocfriesepoort.nl 

 

Contactpersoon ROC Friesland college  

Caro Lourens Oterdoom  

k.lourens-oterdoom@fcroc.nl 

 

Contactpersoon Nordwin College  

Klaas de Jong  

k.dejong@nordwincollege.nl 

Contactpersoon voortgezet (speciaal) 

onderwijs  

Zwanet Oosterhof   

zwanet.oosterhof@swvzofriesland.nl 

 

Contactpersoon Gemeente Smallingerland 

Gerda Klooster 

g.klooster@smallingerland.nl 
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