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Monitoringgesprek Pluscoach 26 april 3013  

Input voor monitoring-gesprek VSV-maatregelen 2012-2015 

Bent u tevreden over de voortgang van het project? 
Bevindingen visitatiegroep: Martijn Bruijstens en Arie Pronk 

- Project staat goed op de rails. De communicatie over het bestaan van de Pluscoach kan 
sterker ingezet worden, met name gericht op mbo niveaus 3 en 4. Op dit moment is de 
Pluscoach bij onderwijsmanagers nog niet zo bekend. Aan de andere kant dient de 
Pluscoach vooral bekend te zijn bij de zorgcoördinatoren. Laatstgenoemde doelgroep is wel 
goed op de hoogte van het bestaan van de Pluscoach. 

- Aandachtspunt is dat de vraag naar de Pluscoach in het volgend schooljaar mogelijk groter 
zal zijn dan het aanbod van Pluscoaches. Michael zal overvraging tijdig aangeven. Datzelfde 
geldt voor overvraging door één of meerdere onderwijsinstellingen in verhouding tot het 
aantal vsv’ers bij die onderwijsinstelling.  

- Onderzocht wordt of vrijwillige Pluscoaches ingezet kunnen worden. Een nadere afspraak 
vindt plaats met Arie, Sabine en Michael over invulling van deze vrijwillige Pluscoach.  

 

Wat loopt goed? 
Alle contracten met de zorgaanbieders zijn rond, op een na zijn alle aanbieders gestart met 
coaching. Gemiddelde tijd tussen aanmelding en start ligt ruim beneden de 3 weken termijn. 
Aanmeldingen komen uit de gehele regio verspreid over de scholen. Alle betrokken scholen zijn 
geïnformeerd en op de hoogte van deze voorziening. Merendeel van de zoco’s zijn goed 
geïnformeerd middels nieuwsbrieven, presentaties en schriftelijke informatie. Het digitale systeem 
werkt inmiddels alle organisaties  registreren in het pluscoach systeem. Voor de stuurgroep jeugd en 
gezin en Wethouder Den-haag zijn presentaties gehouden.  
 
Wat kan beter? 
Kwadraad in de regio Haaglanden is nog niet gestart.  
Communicatie bekendheid bij alle scholen, er worden nu folders en info materialen gedrukt om te 
werken aan een betere bekendheid. De verwachting is dat de goodpractises via mond op mond 
reclame verbeterd. Het verbinden met andere vragen op het gebied van coaching zoals Thuiszitters 
(er ligt een vraag van Zoetermeer en Westland) en andere coach initiatieven. Communicatie over en 
aandacht op jeugdige niveau mbo 3 & 4.  
 
Inzicht in betere management rapportage (is in ontwikkeling) 
Inzicht in resultaten (doel, klanttevredenheid, inzicht voor de scholen welke leerlingen in traject 
zijn). 
 
Dossier Analyse door HBO studenten ; welke jongeren worden aangemeld (inclusief verdeling niveau 
¾ mbo). Sluit het aanbod aan bij de problematiek van de jongeren missen we nog wat in het 
aanbod. En wordt er geen tekort opgevangen door deze voorziening die elders had moeten worden 
opgelost. 
 
 

Loopt het project volgens planning, zoals aangegeven in het plan van aanpak? 
Inventarisatie & vertaling  beproefde aanpak Zuid-Holland Noord sept – okt 2012 
Ontwerp plan van aanpak en goedkeuring stuurgroep december 2012 
Presentatie dec 2012 
Formeren LOB werkgroep 
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Contracten januari 2013 
Start januari 2013 
Alles verloopt volgens plan. 
De geplande evaluatie staat gepland in december 2013. 
 
Hoe verloopt de samenwerking met de partners uit de RMC-regio (die in de aanvraag zijn 
genoemd)? 

Deelnemende vo- en mbo-scholen in het convenant. 
In de inventarisatie periode is er een inventarisatie gehouden en een presentatie 
middels een kick-off. Als er problemen zijn is pluscoach goed bereikbaar per 
telefoon en mail. In de aanloop zijn er wat digitale problemen geweest die 
middels de mail, telefoon of speciaal beschikbaar supportmail kan worden 
opgelost. De scholen waarderen de snelle aanpak en start va pluscoach. 

 
En de zorgaanbieders. 
 

Hoeveel jongeren zijn tot nog toe bereikt met deze maatregel en met welke resultaten? 
51 jeugdigen zijn per 19-04-2013 aangemeld, 48 zijn gematcht en 44 gestart. 
Jit 100 min 
Jeugdformaat 1710 min 
De Opvoedpoli 1750 
St. Mooi 10 mijn 
Impegno 20 min 
Welzijn e 25 90 min 
Leerlingen starten gemiddeld binnen de 8 dagen dat is dus ruim binnen de gestelde 3 weken. 
 

Op welke wijze worden de resultaten gemeten? 
Deze worden gemeten door het Pluscoach registratiesysteem en tevredenheids onderzoeken. 
 
Wordt het toegekende budget besteed conform de begroting in de aanvraag?  
In 2012 is er minder besteed en dat wordt doorgeschoven naar de komende periode. 
 

Voorziet u knelpunten t.a.v. de financiering tijdens of na afloop van het project? Zo ja welke? 
Als de aanmeldingen echt op gang komen moeten rekening houden met een te kort aan budget. 
 

Zijn er inzichten of ontwikkelingen waardoor er aanpassingen in het plan van aanpak nodig zijn? 
Project wordt geëvalueerd  en m.b.v. van deze evaluatie kunne we concluderen of er moet worden 
bijgestuurd. 
 

Welke verwachtingen zijn er t.a.v. het eindresultaat in 2015? 
- een VSV reductie van 486 leerlingen in de regio 
- Project is opgenomen in de decentralisatie van de jeugdzorg en passend onderwijs 
 

Zijn er nog andere aspecten van belang voor de monitoring? 
- n.v.t. 
 
 


