
 

 

Workshop Take The Next Step | Kick-Off 19 april 2017 

Inhoud 

Introductie 

Voorstellen overstapcoaches 

Introductie door Dineke Wagenaar (rmc-coördinator) 

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 een sluitend regionaal netwerk te vormen in De Friese 

Wouden, waardoor 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 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 een 

goede overstap kan maken, dan hebben de coaches de mogelijkheid om een 

‘overbruggingstraject’ in te zetten.  

 

Vragen of meer info? Coördinator Dineke Wagenaar ( d.wagenaar@smallingerland.nl )  

Inspirerende woorden: “You don't have to see the whole staircase, just take the first step." 
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Voorstellen overstapcoaches 

De overstapcoaches zijn in het voorjaar van 2017 geworven, en komen via detachering 'in 

dienst' bij de RMC-functie, vanaf 1 mei 2017. 

Vervolgens zal worden gestart met een gezamenlijk introductieprogramma, waarin het 

projectteam (= coördinatie, coaches en ondersteuning) samen de verdere aanpak gaat 

uitstippelen, zoals bijv.: 

 wie voor welke school/doelgroep met welke expertise? 

 hoe krijgen we de jongeren die hulp nodig hebben bij een overstap in beeld? 

 hoe werken we samen met de contactpersonen op scholen & gemeenten?  

Deze aanpak zal vervolgens worden besproken met de regiegroep.  

Het projectteam zal tijdens de introductieperiode ook kennismakingsafspraken maken met 

de contactpersonen van scholen & gemeenten, zodat zij op de hoogte zijn van het project. 

 

De verwachting is dat de overstapcoaches rond de zomervakantie 2017 met de 

'daadwerkelijke' werkzaamheden kunnen starten. 

Tevens zal er een expertgroep Take the next step worden geworven, die gedurende de 

looptijd van het project als klankbord en inspiratie zal dienen.  

Overstapcoaches 

 Achtergrond / Expertise 
 

Mevr. Inge Leijten 

 
 
 
 
 

Zienn (opvang kwetsbare jongeren) 
ISK Onderwijs 

Mevr. Loes Middel 
 
 
 
 
 

Jeugdhulpverlening 
Passend Onderwijs binnen het 
MBO 

Mevr. Debby Smedes 

 
 
 
 
 

Consulent Werk & Inkomen 
Contactpersoon VSO/PrO 
Doelgroepenregister / 
Baanafspraakbanen 

Dhr. Bieuwe van der Meulen 

 
 
 
 
 

Steunpunt Speciaal Onderwijs 
Stagebegeleider VSO 
Ambulante begeleiding 
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