
 

 

Vergaderstructuur De Overstap 

Vergaderstructuur RMC Regio Utrecht – versie april 2018 

Om voortijdig Schoolverlaten tegen te gaan slaan VO-scholen, MBO-instellingen en alle gemeenten 

regionaal de handen ineen voor een gezamenlijke aanpak waarin de schoolloopbaan van de jongere 

centraal staat. Gezamenlijk wordt beoogd om voortijdig schooluitval tegen te gaan en (kwetsbare) 

jongeren de juiste ondersteuning te bieden. In de regionale SchoolWerkt agenda zijn vijf actielijnen 

hierin leidend:   

1) Creëren sterke basis 
Centraal staat het vestigingsgericht werken, waarbij een MBO-vestiging een vast aanspreekpunt van 
Leerplicht/RMC zal krijgen, die eerder signalen van dreigende uitval zal herkennen en door tijdige 
interventie schooluitval en verzuim zal tegengaan. 
 

2) Loopbaanoriëntatie en begeleiding en doorlopende leerlijnen 
Docenten en decanen zullen door kennisuitwisseling deskundiger worden op het gebied van 
loopbaanontwikkeling en leerlingen beter kunnen ondersteunen bij hun vervolgkeuze. 
 

3) Sluitende overgangen en warme overdracht 
In de Overstap worden VO-leerlingen die de overstap maken naar het MBO gemonitord. Jongeren die 
bij de overstap ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van een overstapcoach en een 
warme overdracht. 
 

4) Extra ondersteuning waar nodig 
Jongeren krijgen extra ondersteuning zodat zij succesvol hun schoolloopbaan kunnen doorlopen. Er 
zijn startcoaches ingezet die eerstejaarsstudenten op het MBO passend zullen begeleiden, zodat 
studenten met een ondersteuningsbehoefte meteen een goede start maken.  
 

5) Goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 
Een goede aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt is essentieel voor duurzame 
arbeidsmarktparticipatie. Er wordt daarom beoogd om beroepspraktijkvormingsplekken en banen te 
creëren en te behouden in samenwerking met bedrijven en brancheorganisaties.   
 
 
De overstap VO MBO heeft een eigen vergaderstructuur, zoals weergegeven op de volgende pagina: 
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