
FORMAT INPUT MONITORING 

Gelieve dit format in te vullen en te mailen naar: petra.kalee@denhaag.nl    

 

Input voor monitoring VSV-maatregelen 2012-2015 

Betreffende de VSV-maatregel:Educatiemeter 
 
Datum gesprek: 
 

Bent u tevreden over de voortgang van het project? 
Ja, instrument wordt steeds beter gebruikt. 
Meer scholing van eigen medewerkers om met instrument te werken.  
 

Wat loopt goed? 
Afname van aantal testen 

- Inkoop goed geregeld 
- Scholing samen georganiseerd (gemeenten en onderwijs) 

 

Wat kan beter? 
Intrument zou eerder, preventiever ingezet kunnen worden. Leerjaar 2,3.  
Nu vaak ingezet als curatief of in leerjaar 4.   
 

Loopt het project volgens planning, zoals aangegeven in het plan van aanpak? 
Aanlooptijd is langer dan nodig. 
Scholen die het instrument nog niet kennen staan niet altijd open om het instrument te overwegen. 
Scholen in Westland en Delft gebruiken het instrument nog niet.   

Hoe verloopt de samenwerking met de partners uit de RMC-regio (die in de aanvraag zijn 
genoemd)? 
Prima! Inkoop gezamenlijk geregeld. Daardoor de abonnementskosten flink kunnen verlagen.  
Er is nu ook mogelijkheid om een lichtere versie van het instrument te gebruiken; de richtingwijzer. 
Dit instrument is goedkoper per stuk en kan preventief worden ingezet. 
 

Hoeveel jongeren zijn tot nog toe bereikt met deze maatregel en met welke resultaten? 
 
In 2013: 313 
 
Eerste kwartaal 2014: 115 voor jongeren, 1 keer voor ouder (opvoedwijzer) en 3 x re-integratie tot 
27 jr.) 
 
 
 
 
 

Op welke wijze worden de resultaten gemeten? 
Instrument is een hulpmiddel bij keuze voor opleiding en om in beeld te brengen welke 
risicofactoren en welke talenten een leerling heeft. 
 
Het biedt ondersteuning bij de inhoudelijke begeleiding. Het instrument levert niet op zichzelf een 
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resultaat.  
 
 
 

Wordt het toegekende budget besteed conform de begroting in de aanvraag?  
 
Budget wordt bij gemeenten deels ingezet voor inkoop instrument en deels voor het bieden van de 
begeleiding. 
Aantallen gebruik instrument is nog aan het groeien. 
 

Voorziet u knelpunten t.a.v. de financiering tijdens of na afloop van het project? Zo ja welke? 
Ja, zonder RMC-middelen zal het project geen doorgang vinden. 
 

Zijn er inzichten of ontwikkelingen waardoor er aanpassingen in het plan van aanpak nodig zijn? 
Nee. We kunnen nog wel kijken of  we de monitoring voor lange termijn in willen stellen. 
Dit kan door alle dossiers van geteste jongeren te onderzoeken.  
Optie kost wel veel tijd en geld en is niet begroot.  
 
 
 
 
 

Welke verwachtingen zijn er t.a.v. het eindresultaat in 2015? 
 
 
 
 

Zijn er nog andere aspecten van belang voor de monitoring? 
 
 

  


