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C2CC ontwikkelt een regionaal model om het voortijdig schoolverlaten terug te
dringen. Door intensieve samenwerking tussen middelbaar beroepsonderwijs,
gemeenten en andere (hulpverlenings-)organisaties worden kwetsbare jongeren beter
begeleid. Meer jongeren verlaten gekwalificeerd de school en vinden een goede plek
op de arbeidsmarkt.
C2CC realiseert in Noord Groningen een
regionale aanpak voor structurele en duurzame
samenwerking tussen alle betrokken partijen en
baseert zich daarbij op het Finse Training
Guarantee Model. Dit Finse model is zeer
succesvol en heeft in Finland geleid tot een
spectaculaire daling van het aantal voortijdige
schoolverlaters.
C2CC is een project waarin Nederlandse,
Finse, Duitse en Litouwse organisaties samenwerken. De succesfactoren van het Finse
model vormen de bouwstenen voor aanpassing,
verbetering en versterking van de systemen in
Nederland, Duitsland en Litouwen.
C2CC wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van het programma Leonardo da Vinci
van de Europese commissie.
Alle ontwikkelde producten en instrumenten zijn
voor iedereen beschikbaar via www.c2cc.eu
Slotconferentie C2CC
Inleiding
Op woensdag 2 november jongstleden vond
de slotconferentie van C2CC plaats in “Het
Kasteel” in Groningen. Aan ongeveer 50 genodigden uit binnen- en buitenland werden op
deze dag de resultaten van de afgelopen twee
jaren C2CC en de plannen voor de toekomst
gepresenteerd.

wisten we ook niet altijd even goed wie deze
partners nu echt waren.”
C2CC gaf de school een enorme boost.
Het bevestigde het idee dat de dingen die
werden gedaan om de studenten te begeleiden naar zorg en werk, de juiste waren.
In veel opzichten werd al gehandeld in
de geest van het Finse Training Model. In
Noord Groningen zijn de communicatielijnen kort, waardoor snel handelen mogelijk
is. Door de introductie van de Finse manier
van denken en organiseren werden deze
processen verder verbeterd en werd de
effectiviteit vergroot. Tijdens de projectperiode werd de Finse aanpak zichtbaar in
het spreken en handelen met leerlingen die
specifieke zorg nodig hebben tijdens hun
studie. Aangezien de nieuwe Noorderpoort
beleidsdocumenten aansluiten bij de concepten van C2CC, is het mogelijk om het
concept te verspreiden op meer scholen
binnen het Noorderpoort.
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De Finse aanpak vertaald in Nederland,
Duitsland en Litouwen
Matti Mäkelä en Anu Parantainen van de
gemeente Turku - Turku Vocational Institute
gaven vervolgens een korte presentatie over
het Finse training Guarantee Model. Aan
de hand van good practice werd duidelijk
gemaakt wat de voordelen en opbrengsten
Jan Berend van der Wijk, directeur van het
zijn van de aanpak.
Noorderpoort - School voor Beroepsonderwijs
De wijze waarop het Finse Model is
in Appingedam, ging in zijn openingswoord in
geïmplementeerd in Nederland, Duitsland
op hetgeen C2CC teweeg heeft gebracht in
en Litouwen werd gepresenteerd door de
Noord Groningen.
projectpartners uit die landen. Omdat ieder
land vanuit een gedegen analyse van de
C2CC in Noord Groningen
eigen situatie het project heeft neergezet
Op het moment dat het project van start ging,
en ontwikkeld, waren ook de resultaten
werd in Appingedam/Delfzijl een groot aantal
voor iedere land anders. Toch waren er ook
activiteiten ontplooid rondom de begeleiding
grote gemene delers. De praktische aanpak
van risicojongeren. Wat ontbrak was een
bijvoorbeeld, altijd dicht bij de uitvoering
transparante structuur om alle initiatieven te
en met de jongeren als middelpunt. Of de
verbinden en af te stemmen. “We wisten niet
opbouw van een lokaal netwerk, waarbij
altijd waar de verantwoordelijkheden van onze niet alleen organisaties met elkaar werden
partners (en onszelf) begonnen of ophielden. In verbonden, maar ook en juist de personen
onze moderne samenleving gebeurt veel com- die in die organisaties werken.
municatie via de telefoon en mail en daardoor
In ieder land is vooruitgang geboekt, die in
Dit project werd gefinancierd met de
steun van de Europese Commissie.
De verantwoordelijkheid voor deze
publicatie (mededeling) ligt uitsluitend
bij de auteur; de Commissie kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor het
gebruik van de informatie die erin is
vervat.

een aantal gevallen ook kwantitatief in beeld werd gebracht.

Resultaten van de preventieve aanpak in Noord
Groningen

Verduurzaming
Aan het eind van de middag werden de Nederlandse
toekomstplannen gepresenteerd. Een netwerk blijft niet
automatisch in stand en verduurzaming vraagt om extra en
blijvende inspanning van alle partijen. Daarom tekenden
de Groninger partners een intentieverklaring met als doel:
‘het borgen, verdiepen en verbreden van de opgebouwde samenwerking in het project C2CC om jongeren in
de regio daar waar nodig is snel en efficiënt te helpen bij
problemen die kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaten.’
De directeuren van de betrokken instellingen, Egberdien
ten Brinke (ISD Noord Oost), Jan Berend van der Wijk
(Noorderpoort) en Sjikke Mulder (CMO) ondertekenden de
bijeenkomst.

Het succes van de aanpak van C2CC in Noord Groningen
is de vergaande preventieve aanpak. De leerplichtambtenaren en de RMC+ medewerker hebben een groot
aantal jongeren die verzuimen en spijbelen gesproken met
als resultaat dat zij niet uitgevallen zijn. De medewerker van
het loket Leren en Werken heeft meer dan vijftien jongeren
bemiddeld naar een BBL baan en of een goede stageplek.

Een bijzondere rol was weggelegd voor Pim de Bruyne,
voorzitter van de Raad van Toezicht van het Noorderpoort
en tot begin dit jaar als gedeputeerde van de provincie
Groningen verantwoordelijk voor het jeugdbeleid in de
provincie Groningen. Hij kreeg uit handen van Stieneke
Boerma het eerste exemplaar overhandigd van het boekwerkje “ Transferring Innovations, processes and best
practices of C2CC”. Het fraai vormgegeven boekwerkje
is samengesteld door de projectgroepleden en geeft een
helder beeld van de werkwijze en de resultaten van het
project C2CC. Ook toekomstige ontwikkelingen en kansen
komen ruim aan bod. Hiermee zijn de resultaten van
C2CC voor een groter publiek toegankelijk gemaakt.
De slotwoorden van de conferentie waren voor twee
officiële genodigden uit Finland: Sanna Penttinen van
het ministerie van Onderwijs en Pia Lagercrantz, hoofd
van de afdeling Onderwijs van de gemeente Turku. Zij
benadrukten nogmaals dat de zorg rondom risicojongeren
een voortdurend aandachtspunt is en dat deze zorg een
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het maakte de cirkel
rond: het Finse model werd toegepast en aangepast in
andere regio’s, en gaf daardoor ook weer nieuwe impulsen
voor verbetering van het model in Finland zelf.

Daarnaast hebben de medewerkers van ISD Noord Oost
samen met de Volkskredietbank een cursus ontwikkeld
en gegeven aan vmbo-leerlingen 3e en 4e klas. Dit omdat bekend is dat jongeren op deze leeftijd veel schulden
maken, met name door het gebruik van internet en mobiele
telefoon. De cursus is met groot enthousiasme ontvangen
tijdens de lessen burgerschapskunde. De ervaring leert dat
het grootste gedeelte van de jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen tussen de € 2.500 en € 20.000 schuld
hebben. Werkgevers zitten vaak ook niet te wachten op een
medewerker met schulden, want er zal dan meteen loonbeslag worden gelegd, als ze zijn aangenomen.
Ook is door de medewerkers van het werkplein en de ISD
Noord Oost een workshop ontwikkeld voor de jongeren in
het laatste leerjaar van de opleidingen van het Noorderpoort. De workshop is gegeven aan jongeren in de Zorg en
Welzijnopleidingen. Onderdelen van de workshop waren:
ken je markt, waar kom ik terecht met dit diploma? Wat zijn
mijn kansen en wat ga ik verdienen? Hoe solliciteer ik en
hoe presenteer ik mijn CV? Ook is aandacht besteed aan
digitale vaardigheden en internetgebruik/misbruik. Jongeren waren stom verbaasd dat werkgevers op bijvoorbeeld
Facebook kijken en dat de foto’s soms weinig flatteus zijn.
De meerderheid van de leerlingen in deze klas besloot
onder meer door deze cursus en mede gezien de arbeidsmarktverwachtingen alsnog verder te gaan studeren en een
niveau 3 of 4 diploma te halen.
Initiatieven werden ontwikkeld waardoor de samenwerking
tussen de verschillende organisaties van de grond kwam
of werd verstevigd. Medewerkers van het Werkpein, de
ISD en het Noorderpoort brachten hun taken en verantwoordelijkheden exact in beeld en maakten afspraken over
de begeleiding van jongeren. Op de Noorderpoortsite is dit
gevisualiseerd in een zorgschema met daaraan verbonden
een facebook. Dit facebook is voor iedereen toegankeljik
en verschaft alle belanrijke informatie over de personen en
instanties rondom de zorg van de jongeren.
Op het Noorderpoort in Appingedam was de deskundigheidsbevordering van docenten een aandachtspunt.

Er zijn trainingen georganiseerd over verzuimregistratie,
vroegsignalering en ouderparticipatie.
Met VMBO-instellingen in de regio werden nieuwe
afspraken gemaakt op het gebied van overdracht van
relevante informatie bij de doorstroom van leerlingen.
Resultaten School voor Beroepsonderwijs
Appingedam
1 Oktober 2009 – Oktober 2010:
• Totaal 300 jongeren 16-22 jaar
• Aantal dropouts: 31 (= 9,6% incl 2 niveau 1 met
diploma)
1 Oktober 2010 – Oktober 2011
• Totaal 308 jongeren 16-22 jaar
• Aantal dropouts 13 (= 4,2%, incl 4 niveau 1 met
diploma)
Een reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters van
meer dan 50%!
In totaal zijn in deze periode 27 schoolverlaters gemeld.
Hiervan zijn :
• 14 terug naar school
• 11 aan het werk zonder startkwalificatie
• 1 verhuisd uit de regio
• 1 nog in begeleiding
Total aantal dropouts: 13
Een prachtig resultaat. Uiteindelijk bleven er op de totale
populatie van 308 leerlingen 27 schoolverlaters over.
Hiervan werd 50% teruggeplaatst naar het onderwijs en
45% naar werk. Dus in totaal meer dan 95%, terwijl het
gemiddelde herplaatsingspercentage RMC in Nederland
30% is. Een resultaat waar de werkcoaches van de ISD
Noord Oost en Werkplein Eemsdelta, RMC leerplicht en
RMC trajectbegeleiding en de leden van het Begeleidings
en Advies Team van het Noorderpoort trots op kunnen zijn.
Social Return on Investment (SROI)
Interessant voor beleidsmakers is wat deze preventieve
aanpak heeft gekost en wat het de maatschappij oplevert.
Hierbij hebben we de sociale-emotionele opbrengsten niet
meegenomen, omdat deze moeilijk te meten zijn. Hier gaat
het om de financiele kosten en baten. In Finland hanteert
men 2 methoden, die beide in dit project zijn toegepast:

Methode 1
Totale investering 1 jaar project C2CC € 50.000,• Scholen krijgen € 5000,- per leerling van het ministerie.
18 minder schoolverlater x € 5.000,- = € 90.000,• Daarnaast krijgt de school een bonus van het ministerie voor het verminderen van schooluitval.
Dit is 18 x € 2.500,= is €45.000,-.
Besparing € 135.000,- min € 50.000,- = € 85.000,Methode 2
Totale investering 1 jaar project C2CC € 50.000,• In Noord Groningen monitoren we al een aantal jaren
het aantal voortijdig schoolverlaters. Hierdoor weten
we dat 50% van de voortijdig schoolverlaters een
beroep doet op de bijstand. Dit jaar deden van de 31
schoolverlaters 14 een beroep op de sociale dienst.
De gemiddelde kosten voor een jongere zijn € 10.000,per jaar.
• Dit betekent aan kosten € 140.000,-.
• Tot nu toe hebben 2 van de groep van 14 een uitkering
gekregen omdat ze moeder zijn geworden.
Besparing 12 jongeren minder in de uitkering dan vorig
jaar x €10.000,- besparing op de uitkering = € 120.000,Borging
Ter afsluiting van de slotconferentie is door de ISD Noord
Oost, CMO Groningen en Noorderpoortcollege een intentieverklaring ondertekend. De cursussen gegeven door de
VKB en het Werkplein worden verbreed naar andere VO
scholen in de regio en opgenomen in het reguliere pakket - lessen Burgerschapskunde. Met de Finse delegatie
is naderhand afgesproken om de samenwerking die als
sinds 2005 bestaat verder te continueren. Over de vorm en
inhoud wordt de komende tijd overleg gepleegd.
Conclusies
De belangrijkste conclusie is dat de gevolgde werkwijze
direct effect heeft op het verminderen van schooluitval en
het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen
organisaties. Bijzonder is dat de activiteiten uitgevoerd zijn
binnen bestaande wet- en regelgeving! Op de lange termijn zullen meer effecten van de samenwerking zichtbaar
worden; we hopen bijvoorbeeld op een verminderding van
het aantal jongeren met schulden.

