
Thuiszitters 

in het MBO? 
17 april  2019



Complexiteit

mboRijnland telt per 1/10/2018 16.953 mbo studenten
32% jonger dan 18 jaar – 68% ouder dan 18 jaar

Studenten komen uit 146 verschillende gemeenten (355)

12.798 (23 %) van de studenten volgen een opleiding binnen de eigen 
woongemeente 77% buiten de eigen woongemeente

4 RMC regio’s, 3 RBA regio’s, 6 OOGO’s



Begeleiding
• Studieloopbaan Begeleiding (SLB)

• Onderwijs Servicecentrum (OSC)
• Adviseurs
• Verzuimbegeleiding
• Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
• Pilot GGD (2019)

25% van de studenten 2e lijnsbegeleiding via het Onderwijs Servicecentrum
• 15 % intensieve begeleiding/PAO
• Tot 18 jaar 10% jeugdhulp

Inzet vanuit regionale VSV programma’s’ (2020), oa. Pluscoaching/JGZ



Context voor de regio
• BOL of BBL; verplichting beroepspraktijkvorming

• mbo heeft geen ‘MSBO’

• Participeren in regio; wo. Ons Platform, Decanenkring

• Contacten met de 20 grootste scholen; warme overdracht

• Begeleiding bij ongediplomeerde uitval; Toekomstplan



Extra inzet in de regio

• Schakeljaar

• Topklas

• VM2; een klas opleiding Kok niveau 2 met KTS

• Extra inzet ISK / Statushouders groepen Entree en 
hoger met gemeente Leiden eo.



Schakeljaar

• Nog (net) niet toe aan regulier mbo 1e jaars klas

• Uit VSO, met ASS, TL behaald, HR gemeenten

• 12 studenten,1 docent, 1 instructeur (0,6), en …

• Orientatie op opleiding en persoonlijke ontwikkeling



Topklas

• Verkeerde keuze gemaakt, vooral 1e jaars

• Meer aan de hand; herkeuze = moeilijk

• Niveau 2, 3 en 4

• Afkomstig uit de regio, 40 a 50 per jaar.

• Max 13 weken



VM2; opleiding Kok niveau 2 met KTS

• Bijzondere doelgroep op KTS, wo. symbiose met Leo Kanner

• Met Kok van KTS, inschrijving bij mboRijnland

• Ook van andere regionale VMBO scholen

• Diploma niveau 2 wordt behaald op KTS



Begeleiden zonder begrenzing

Realiseren van doorgaande begeleidingslijnen 
18- jeugdhulp en 18+ WMO 

Regionale (boven regionale) inzet JGT op de onderwijslocaties.

Begeleiding ongeacht woonplaats. 
Bekostiging aan ‘de achterkant’  regelen met elkaar.

Van curatief naar meer preventief


