
Rmc-trajectbegeleiding 18+

Ben je leerling op het mbo? 

Kan of wil je niet meer naar school? Wil je een andere opleiding volgen of aan 

het werk? Weet je niet hoe je dit moet aanpakken? Lees dan verder…

Bij rmc worden voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) gemeld: de plek voor jongeren 

zonder	star
tkwalificatie

.	Je	hebt	ee
n	startkwali

ficatie	als	je
	een	mbo-d

iploma	(van
af	

niveau 2) of een havo- of vwo-diploma hebt.

In de wet staat dat rmc alle jongeren uit regio de Friese Wouden die nog geen start- 

kwalificatie	
hebben,	mo

et	volgen	en
	begeleiden

	totdat	ze	2
3	jaar	zijn.	H

et	kan	ook	z
ijn	

dat er andere problemen zijn waardoor je (nog) niet aan werken of een opleiding toe 

komt. Ook in dat geval kan een rmc-trajectbegeleider jou ondersteunen of door- 

verwijzen naar hulpverlening.

Als er meer dan voortijdig schoolverlaten speelt en de rmc-trajectbegeleider maakt zich 

zorgen over je, dan meldt deze je in de verwijsindex. Zie voor meer informatie op de 

achterkant van dit kaartje.



Op het moment dat een andere hulp-

verlener ook een melding over jou in de 

verwijsindex zet, krijgt rmc daar bericht van. 

De rmc-trajectbegeleider en die andere 

hulpverlener zoeken dan contact om samen 

een plan van aanpak te maken over hoe 

jij het beste geholpen kan worden. Je hebt 

het recht om jouw dossier in te zien. Daar 

staat alles in wat over jou besproken en 

geschreven is.

Je komt in de verwijsindex als…

Jij als vsv-er gemeld bent bij rmc en 

rmc geen contact met jou kan krijgen. 

Of als je vsv’er bent en minimaal één van 

de volgende situaties ook voor jou geldt:

•	 Verwaarlozing, mishandeling,  

weglopen of zwerven 

•	 Geen dagbesteding en niet in staat  

zijn tot het behalen van een start- 

kwalificatie 

•	 Problemen bij het tienermoederschap, 

opvoeden van een kind 

•	 Ingrijpende gebeurtenis als  

mishandeling, misbruik, scheiding-

sperikelen of overlijden 

•	 Psychische- of relatieproblemen  

•	 Financiële	p
roblemen/	s

chulden 

•	 Geen vrijetijdsbesteding en weinig/ 

geen mensen om je heen 

•	 Ziek/ gehandicapt zijn 

•	 Lastig zijn/ grensoverschrijdend gedrag/ 

contacten met politie of justitie 

•	 Verslavingsproblemen 

•	 Weigering begeleiding en hulpverlening 


