
PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

Betreft maatregel:2 Flexservice/flexopvang bij ROC’s  met specifieke inzet op mbo3 en 4

Activiteit:Maatwerk ondersteuning en begeleiding per locatie/team

Uitvoerder:ROC Mondriaan, ROC ID College en ROC Leiden

Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag + bijbehorende toelichting (27 juni 

2012)

Contactgegevens 

Contactpersoon: 

Adres: 

Postcode en 

plaats:

Tel.:

Mobiel:

e-mailadres:

ROC Mondriaan

Saskia Cornets de Groot

Waldorpstraat 41

2521 CA Den Haag

088 6664512

0638825370

s.cornetsdegroot@rocm

ondriaan.nl

ROC ID College

Arie Pronk
Van Doornenplantsoen 11

2722 ZA Zoetermeer

079 3300800

06 13852575

apronk@idcollege.nl

ROC Leiden

Lieke van Boven

Postbus 16158

2301 GD Leiden

071 5824601

06 51724131

l.v.boven@rocleiden.nl

Probleemschets

Huidige situatie:

Binnen de roc’s is behoefte de benodigde extra ondersteuning en begeleiding voor dreigende 

uitvallers dichter op het reguliere onderwijs te organiseren met als doel de afstand tussen de 

reguliere opleidingen en de min of meer losstaande voorzieningen te overbruggen en de 

beschikbare deskundigheid en ervaring meer in samenhang te benutten (ontschotten).

Gewenste situatie (doelstellingen):

Het uitgangspunt is dat de student waar mogelijk binnen de reguliere opleiding de benodigde extra 

begeleiding en ondersteuning (inhoudelijk, LOB, zorg en houding) ontvangt. Dit vraagt om tijdige 

signalering en adequate invulling van de behoeften dicht op het reguliere onderwijsproces. De SLB-

er en het docententeam hebben hiervoor ter ondersteuning de beschikking over kennis en ervaring 

binnen hun eigen opleiding via:

de zorg- en begeleidingspecialist (Mondriaan), 

het Onderwijs Servicecentrum en de Taal- en Rekencoaches (ID College),

de studentbegeleiders en OOD Begeleiding & Zorg (ROC Leiden). 

Daarnaast kan er ter voorkoming van voortijdig schooluitval extra ondersteuning aangevraagd 

worden die de basis begeleiding te boven gaat.

Het doel is om maatwerkondersteuning en begeleiding te bieden per campus/team/locatie, waar 

dit noodzakelijk blijkt vanaf de start van de opleiding in samenwerking met externe deskundigen die 

volgens het vindplaats-werkplaats principe op de campus/team/locatie hun reguliere diensten 

beschikbaar stellen.  Indien nodig overdracht organiseren naar een andere opleiding. Waar nodig 

begeleiden naar intensiever en langer durend alternatief traject bij nader te bepalen zorgpartners. 

In dat geval vindt eventuele terug leiding naar onderwijs plaats via de route van het MBO-loket / 

Instroomloket 16+.

Doelgroep:

Doelgroep: studenten in MBO1, 2, 3 en 4 en vavo woonachtig in de regio Haaglanden, zonder 

startkwalificatie en tussen de 16 – 23 jaar, waarbij niveau 3 en 4 specifieke aandacht zal krijgen 

(volgens regioanalyse).

Jongeren die zonder extra begeleiding vanuit  Flexservice geen startkwalificatie kunnen behalen, 

maar wel een ontwikkelperspectief op het niveau startkwalificatie hebben.

1



Samenwerkingspartners:

vo t.a.v. (warme)overdracht;

vo- en mbo-loketten / Instroomloket 16+ regio 28;

leerplicht/RMC regio 28;

jeugdhulp en welzijn;

detentie, reclassering, veiligheidshuis, politie

Aansluiting bestaande maatregelen/voorzieningen:

Maatregel 1: regionale coachvoorziening;

Maatregel 2a: MBO-loketten / Instroomloket 16+

Mondriaan Loopbaancentrum, waaronder SMW; Onderwijs Service Centrum (ID College); OOD 

Begeleiding & Zorg waaronder Steunpunt Studie en Handicap (ROCL);

(mini)ZAT’s;

Spirit4you;

Specifiek voor Mondriaan:

HTO (begeleid wonen);

Voorlopersproject passend onderwijs;

Opvangtrajecten;

TOM-klas;

Rebound;
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Planning  activiteiten 2012-2013 + te verwachten resultaten:

ROC Mondriaan:

Sept 2012 – maart 2013   Inventariseren behoeften per campus a.h.v. uitvalcijfers per opleiding;

Sept 2012 – juli 2013        Geleidelijke uitrol flexservice per campus o.b.v. behoeften en beschikbare

middelen en voorzieningen;

                                             Monitoren inzet + resultaten;

Sept 2012 – juli 2013       Werven + afstemmen externe middelen en voorzieningen op behoeften 

per

                                             campus;

                                            Zorg dragen voor eenduidige communicatie intern en extern;

Resultaten:

• Op iedere campus-locatie van ROC Mondriaan is een (beperkte) Flexservice ingericht, 

waarmee extra begeleiding en ondersteuning wordt gefaciliteerd op die onderdelen waar 

de grootste uitvalproblematiek speelt.

• Er is een overzicht van de behoeften aan extra ondersteuning en begeleiding per 

campuslocatie, waaruit duidelijk wordt aan welke behoeften vanuit reguliere en additionele 

middelen kan worden voorzien en voor welke behoeften nog afspraken met externe 

partners dan wel extra middelen geworven moeten worden.

ROC ID College:

Juli – dec 2012    Opzetten kansklas en Flexservice Studieondersteuners

                               Pilot huisbezoeken i.v.m. ongeoorloofd verzuim

Jan- juli 2013       Uitvoering binnen het roc

                              Deskundigheidsbevordering tweede lijn (indien nodig)

                              Monitoren inzet en resultaten

                              Behoefteninventarisatie Flexservice 

Resultaten:

ROC Leiden:

Sept – dec 2012    Opzetten Flexservice

Jan – juli 2013       start uitvoering

                                 Deskundigheidsbevordering

                                 Behoefteninventarisatie Flexservice

                                 (digitaal) monitoren inzet en resultaten Flexservice

                                 Afstemmen met Instroomloket 16+

Resultaten: 30% van de dreigende uitvallers wordt behouden voor het reguliere onderwijs
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Globale planning activiteiten 2013-2014 + te verwachten resultaten:

ROC Mondriaan:

Optimaliseren van de flexservice per campus o.b.v. resultaten en behoeften en naar gelang de 

beschikbare middelen en voorzieningen.

Uitbouwen + onderhouden samenwerking met externe partijen.

Ontwikkelen van digitale informatie t.a.v. voorzieningen, betrokkenen en werkwijze over de 

Flexservice voor intern en extern.

ID College:

Uitvoering Kansklas, Flexservice (studieondersteuners) en huisbezoeken (pilot)

Samenstellen verwijscatalogus

ROC Leiden:

Uitvoering Flexservice

Samenstellen verwijscatalogus / handelingswijzer

Alle drie de ROC’s:

(digitaal) monitoren inzet + resultaten Flexservice

Effectevaluatie voorbereiden + uitvoeren  verbeterplan

Afstemming MBO-loket / Instroomloket 16+

Resultaten:

50% van de begeleide jongeren wordt behouden voor het reguliere onderwijs

Globale planning activiteiten 2014-2015 + te verwachten resultaten:

Alle drie de ROC’s:

Uitvoeren verbeterpunten

Continue proces van vraaggerichte ondersteuning per campus/team/locatie (met bijbehorende 

samenwerking + documentatie)

Eindevaluatie

Resultaten:

50%-70% van de begeleide jongeren wordt behouden voor het reguliere onderwijs
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Wijze van evalueren van resultaten:

• • • • er wordt een proces van registratie en monitoring opgezet; 

• • • • er wordt een systeem van effect-evaluatie opgezet;

• • • • voortgang van de uitvoering van de maatregel wordt periodiek besproken in de 

ontwikkelgroepen van de roc’s;

• • • • In 2015 is een eindevaluatie beschikbaar m.b.t. de effectiviteit van de Flexservice en de 

borging in de organisatie

Wijze van evalueren van resultaten kwantitatief:

• Doel is dat deze maatregel een substantiële bijdrage levert aan het terugdringen van 

voortijdig schoolverlaten conform de doelstellingen uit het convenant 2012 – 2015.

• Mei 2014 kan de eerste meting verricht worden aan de hand van VSV DUO cijfers en de 

kwalitatieve effectevaluatie binnen het onderwijs en bij de ketenpartners.   Hierbij wordt als 

tussendoel bereikt dat het minimaal 40% studenten betreft van niveau 3 en 4. 

Juli 2015 is een eindevaluatie beschikbaar over de effectiviteit van deze maatregel, waarbij voor:

ROC Mondriaan: minimaal 1365 studenten zijn bediend met maatregel 2 (a en b), waarvan 

minimaal 40% van niveau 3 en 4.  

ROC ID College: minimaal 420 studenten zijn bediend met maatregel 2 (a en b), waarvan minimaal 

40% van niveau 3 en 4.  

ROC Leiden: minimaal 210 studenten zijn bediend met maatregel 2 (a en b), waarvan minimaal 40% 

van niveau 3 en 4.  

Opmerkingen:

De onderdelen MBO-loket / Instroomloket 16+ en Flexservice worden in samenhang ontwikkeld, 

maar worden  hier als aparte activiteiten beschreven.
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