
In het kader van het regionale programma voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare 

positie 2017-2020, is regio De Friese Wouden op zoek naar: 

Overstapcoach Take the next step 
(tijdelijk voor maximaal 3 jaar, 24-32 uur per week) 

De vacature wordt opengesteld voor alle medewerkers in dienst van de samenwerkingspartners1 van 

het regionale programma De Friese Wouden, te weten:  

 medewerkers van scholen voor voortgezet onderwijs (inclusief pro en vso) in Zuidoost-

Friesland 

 medewerkers van het samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO 

 medewerkers van mbo-instellingen in Zuidoost-Friesland 

 medewerkers van de regiogemeenten (Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, 

Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf) 

Detachering bij RMC-functie De Friese Wouden 

De overstapcoach Take the next step wordt via detachering gepositioneerd bij RMC De Friese 

Wouden. RMC-functie regio De Friese Wouden voert een actief beleid in het voorkomen en bestrijden 

van verzuim en voortijdig schoolverlaten, het leveren van een bijdrage aan de ontplooiing van 

jongeren in een kwetsbare positie en het bevorderen van optimale participatie van jeugdigen in onze 

samenleving en deelname op de arbeidsmarkt. RMC staat voor Regionale meld– en 

Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten en heeft als doel dat iedere jongere woonachtig in de 

regio een startkwalificatie behaalt. 

Take the next step 

Een van de hoofdprojecten van het nieuwe programma voortijdig schoolverlaten en jongeren in een 

kwetsbare positie 2017-2020  is 'Take the next step' en bestaat uit 3 activiteiten: 

1. Activiteit 'Overstapcoaches' 

2. Activiteit 'Coördinator Take the next step' 

3. Activiteit 'Overbruggingstrajecten' 

Het project richt zich op de nieuwe doelgroep 'jongeren in een kwetsbare positie.' Dit zijn jongeren 
afkomstig van het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs  basisberoepsgerichte leerweg en 
leerwerktrajecten, internationale schakelklas, praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs die een risicovolle overstap naar maken naar vervolgonderwijs, de 
arbeidsmarkt of een ander traject. 
De doelgroep van deze vacature betreft de leerling uit de Entree-opleiding en Vmbo- basisberoeps. 
 
De functie 
De overstapcoach volgt de jongeren uit de doelgroep vanaf het moment dat het duidelijk is dat ze de 
school gaan verlaten. De Vmbo-scholen dragen zelf jongeren aan waarvan de inschatting is dat er 
extra ondersteuning nodig is. 
Je werkt intensief samen met alle betrokken partijen aan een plan van aanpak richting een passende 
vervolgstap voor de jongere. Betrokken partijen zijn onder andere de jongere zelf, de ouders, de 
begeleiding van de 'vertrekschool,' de zorgstructuur op de nieuwe school of bij de werkgever, 
gemeentelijke partners van participatie, WMO en zorg en overige partijen. Het gaat er daarbij niet om 
taken over te nemen van de betrokken partijen, maar om de overstap zo soepel mogelijk te laten 

                                                
1 Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat betrokken scholen, onderwijsinstellingen en gemeenten medewerking verlenen aan 

het uitlenen van hun medewerkers aan de RMC-functie voor het uitvoeren van de in de vacature genoemde werkzaamheden. 



  

verlopen, door andere disciplines (eerder) in te schakelen en met elkaar te verbinden. Een belangrijk 
onderdeel van je werk is het inzichtelijk maken van de betrokken partijen rondom deze kwetsbare 
groep, beschikbare instrumenten maar ook de witte vlekken. 
De overstapcoach houdt zich bezig met het: 

 Volgen en/of begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie, vlak voor, tijdens en na hun 
overstap naar vervolgonderwijs of werk etc. 

 Het zo nodig bijeenbrengen van betrokken partijen rondom de jongere om gezamenlijke 
afspraken te maken voor het samenstellen van een passend traject. Dit zijn partners op het 
gebied van onderwijs, gebiedsteams, wmo, zorg, arbeidsmarkt, leerplicht, rmc  en participatie 
(werk en inkomen). 

 Het signaleren van inhoudelijke, organisatorische en financiële stagnaties in samenwerking en 
werkwijze en deze bespreken met de regionaal coördinator Take the next step. 

 Het registreren van het begeleidingsproces van een jongere in kwetsbare positie in het 
registratiesysteem Key2jongerenmonitor. 

 
Het profiel 
We zijn op zoek naar een kandidaat die: 

 De jongere centraal stelt. Je hoofdbezigheid kan de directe begeleiding van de jongere/ouder 
zijn, maar ook het inschakelen van het netwerk rondom de jongere. 

 Lef heeft om buiten de gebaande wegen op zoek te gaan naar oplossingen, 
samenwerkingsvormen, arrangementen voor de doelgroep. 

 Nieuwsgierig is, een lerende houding heeft en het leuk vindt om met anderen samen te 
werken. 

 Goed communiceert met jeugdigen, ouders/verzorgers, ketenpartners. 

 Per casus informatie verzamelt, structureert en analyseert,  onderscheid maakt tussen feiten 
en meningen, afwegingen beargumenteert, beslissingen onderbouwt. 

 Het onderwijsveld, zorg, participatie en arbeidsmarkt in De Friese Wouden kent. Het gaat 
daarbij om kennis over de verantwoordelijkheden van en toegang tot deze ketenpartners. 

 Dilemma's herkent en deze bespreekt met collega's, beleidsmakers en/of leidinggevenden. 

 Kritisch is. 

 HBO werk- en denkniveau heeft. 
 
Kennis van en ervaring met het vmbo en mbo in regio De Friese Wouden is een pré. 
 
Het aanbod 
Het regionaal programma heeft een looptijd van 4 jaar (2017- 2020), dit project kent een geplande 
doorloop tot 1 mei 2021. Je wordt in eerste instantie voor één jaar aangesteld, wat bij goed 
functioneren kan worden verlengd met maximaal 2 jaar. De functie is beschikbaar voor 24 - 32 uren 
per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring wordt een bruto maandsalaris geboden conform 
aanloopschaal 7, standaard schaal 8 of uitloopschaal 9 conform de CAO Gemeenten / CAR-UWO. De 
overstapcoaches worden geworven onder de aan de projectorganisatie deelnemende organisaties en 
via detachering gepositioneerd bij de RMC-functie.  
 

Informatie 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Luuk Peters (coördinator Take the 

next step): tel. 0512-581206 of l.peters@smallingerland.nl  

Solliciteren 

Je kunt solliciteren door uiterlijk maandag 21 mei een brief met CV te versturen naar: 

vacatures@smallingerland.nl.  De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24 mei tussen 09.00 en 

14.00 uur in het gemeentehuis van Smallingerland te Drachten. 
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