Afstemming begeleidingsroute tussen onderwijs en gemeente

Student heeft een
ondersteuningsvraag

Voortgang studie/
Start Nieuwe opleiding

Nee

Ja
Voldoet
begeleiding SLB er
(1e lijns)

Playing For Success Het traject is bestemd voor potentiële VSV-ers met
mot ivati eproblematiek die niet zelfstandig kunnen werken en moeite
hebben met zelfdiscipli ne. Lessen in de sport minded omgeving van FC
Groningen, er is fitness en worden clinics verzorgd door topsporters van
onder andere FC Groningen, Donar & Lycurgus.

Ja

Nee
Voldoet begeleiding
BAT/ZAT team en
RMC (2e lijns)

Big 5 for life: In een tweedaagse workshop ontdek je wat je echt wil
doen i n je lev en en welk e opleiding of beroep hier het beste bij past. Aan
het ei nde van de work shop heb je een top drie van opleidi ngen en/of
leerwerkt rajecten om v erder t e gaan ontdekk en. De v raag wordt dan:
Welke opleiding past het beste bij mij? De workshop geeft een duidelijke
richti ng aan je leven en geeft zelfvert rouwen om er echt voor te gaan.

Ja

Ja

Doorstroomgroep Noorderpoort intern voor l eerlingen die een andere
opleiding willen start en, maar nog niet geplaatst kunnen worden
(potent iël e schoolverlaters v an MBO 1 t/m 4). Doel is ui tval voorkomen
door leerlingen binnen school te begelei den naar een (nieuwe) opleiding.
De doorstroomgroepen zijn op de locaties: Gastvrijheid & toerisme
(Euroborg), Gezondhei dszorg & Welzijn (Verlengde Visserstraat),
Automotive (Bornholmstraat), Campus W inschoten.
De doorstroomgroep is bedoeld voor studenten v an de ei gen locatie.

Nee

Ja
Voldoet begeleiding SDV?
(3e lijns)/ passend
onderwijs?

Voldoet begeleiding
School als Wijk aan
begeleiding?
Nee

Voldoet Playing for
Success aan
begeleiding

Voldoet Big 5 For
Life aan begeleiding

Voldoet Wat wil je
nou aan
begeleiding?

Voldoet de
doorstroomgroep
NP aan begeleiding

Voldoet Nieuwe
wegen aan
begeleiding

Voldoet HOT
Noorderpoort aan
begeleiding

Voldoet coaching
aan begeleiding

Voldoet Rouw- en
verliesbegeleiding

Voldoet Stagetraject
WerkPro aan
begeleiding?

Voldoet Traject 2Be!
Aan begeleiding

Voldoet Landgoed
de camping aan
begeleiding

Nieuwe wegen Niveau 3/4 Noorderpoort intern Vangt potentiële
schoolv erlaters bovenschools op. Met een geri cht e aanpak wordt de
student naar een nieuwe opleiding begelei d. Door een stimulerend
onderwijsprogramma dat gericht is op het hervinden v an persoonli jke
kwal itei ten, het vergrot en van zelfvert rouwen en het weer zin krijgen
om v erder te l eren. Een onderdeel hier v an is een brede oriëntatie op
het beroepenvel d.

Nee

Nee
Woongemeente
(Sociale
wij(k)teams)

Voldoet aanbod
18- RIGG
Productenboek

Voldoet aanbod
18+ WMO,
zorgpakket

Ja

Ja

Rouw- en verliesbegeleiding Het verlies v an een di erbare gaat v aak
gepaard met heftige emoti es en het ontregelen van je dageli jkse
bezigheden. Ook de school prestaties kunnen dusdanig onder druk
komen te staan dat er ov erwogen wordt de school v oortijdig te verlat en.
In dat geval zou Rouw- en Verliesbegeleiding uit komst kunnen bieden.

Ja

Stagetraject WerkPro Jongeren missen v aak sociale en
werknemersv aardigheden. In een reguliere st ageplek is dan t e weinig
begelei di ng en ruimt e om te leren. WerkPro heeft in de noordelijke
provincies een groot aanbod aan geaccrediteerde plekken in
verschillende bedrijfsonderdelen. Er is veel ruimte om fout en te maken
en te leren. Deze begel eiding wordt gedaan door werk begeleiders die
vakinhoudeli jk hun werk verstaan, maar ook in de begeleiding en
coaching professioneel handelen.

Nee
Inzet VSV
Middelen

Voldoet een extern
begeleidingstraject op
maat

Nee
Student uitschrijven (Overdrachtsformulier
VSV en indien mogelijk toekomstplan maken)
overdracht aan gemeente RMC en leerplicht.
Regie ligt dan bij de woongemeente

Voldoen activiteiten van
de gemeente om
instroom mogelijk te
maken

Nee

Maatwerktrajecten onder de regie
van de gemeente: dagbesteding,
arbeid of ander begeleidingstraject

Coaching extra ondersteuning en/of begel eiding om de schooll oopbaan
succesvol af te sluiten. Toeleiding naar traject en verloopt v ia de
koninkli jke route.

Ja

Ja
Voldoet inzet
interventie/
doorzettafel

Studenten werken individueel aan de eigen vragen om tot een
gemot iveerde vervolgkeuze te komen. Het traject is een voorzieni ng
waarvan gedurende 6 tot max. 10 weken gebruik gemaakt kan worden.

Wanneer de route doorlopen i s k an er aanbod zi jn vanui t de huidige
VSV-mi ddelen.

Nee

Nee

Heroriëntatie traject (HOT) Noorderpoort intern De student oriënteert
zich op zi chzelf en op de opleiding en het beroep.

Ja
SLB er = Studie Loopbaan Begeleider
RMC = Regionaal Meldpunt en Coördinatie voortijdig
school verlaters
BAT= Begeleiding- en Advies Team
ZAT= Zorg- en Advies Team
Groen: Begin/einde
Geel: VSV middelen
Rood: Gemeentelijke voorzieningen

Traject 2Be! Voor jongeren di e graag weer een opleiding willen volgen of
aan het werk wil len, maar ev en niet weten hoe zij deze stap moeten
zett en. Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar, woonachtig in de
gemeente Delfzijl, Appingedam of Loppersum. Acti eve en praktische
workshops, je wordt gekoppeld aan een maat je ui t jouw droomwerkveld.
Samen met ervaren coaches een plan ontwikkelen voor jouw toekomst.

Landgoed DeCamping Een dagbestedingsplek voor mensen in een
kwetsbare positi e met en zonder indicati e.
Landgoed DeCampi ng is acti ef in de volgende branches: toerisme,
detailhandel, groen, techniek, welzijn, horeca en gezondheid.

Extern begeleidingstraject op maat: een traject of ondersteuning v oor
de student op maat, waarbij de begel eiding en/of ondersteuning
gegeven kan worden waar nodig door externe partijen.

Ja
Monitor niveau 2 toeleiding arbeidsmarkt Nanja Beekhuis werkt nauw
samen met de partners bi nnen de arbeidsregio Groningen. Zi j is actief
binnen de Entree opleidingen om de gediplomeerden die niet door gaan
naar niveau 2 te bemiddel en naar werk. Het biedt de leerlingen een
eerste stap op de arbeidsmarkt en reduceert hiermee het aantal VSV-ers
op niveau 1.
Wat wil je nou? Cursus v an 4 bijeenkomsten voor VSV-ers (oud en
nieuw) en voor ingeschreven studenten met keuze- en
mot ivati eproblematiek. Focus ligt op het l eren reflecteren op eigen
gedrag; ontdekken van eigen kwaliteiten, normen en waarden; concrete
doel en stellen en interv isi e. Na het v olgen van de cursus wordt
deelnemer naar behoeft e gev ol gd en begeleid in een nazorg t raject.

