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IK WIL NU GEWOON
EEN DIPLOMA HALEN

IK WEET NU WAT IK WIL

IK PROBEER
MIJN DROMEN
NIET TE GROOT TE MAKEN

ZE ZEIDEN: FIJN DAT JE ER BENT!

IK WAS EEN VERVELENDE
JONGEN MET EEN MENING

Eigenlijk zou hij nu al, na het eerste
jaar MBO/SJD, kunnen doorstromen
naar het HBO. Mathijs, slim, communicatief sterk, een jongen die weet wat
hij wil. Maar tussen willen en kunnen
zat zijn hele leven nogal een verschil.
Hij was vaak erg ziek en werd in totaal 20 keer geopereerd. ‘Dat is heftig.
Je weet elke keer wat je te wachten
staat. De opnames, de pijn, de revalidatie. Je wordt snel volwassen.’ Hij
miste veel op school. ‘En ineens was
daar dat zwarte gat, ik was 16 en wist
het even niet meer.’ Uiteindelijk kwam
hij bij de training ‘Wat wil je nou’ van
het RMC terecht. ‘Daar ging ik weer
nadenken over mijn toekomst. Mijn
kwaliteiten. En dat bleken er heel wat
te zijn.’ Hij is eigenlijk te goed voor
het MBO maar wil nu gewoon wel eens
een diploma halen. ‘En daarna naar het
HBO. Ik wil een gerenommeerde advocaat worden. En het boek dat ik over
mijn leven schrijf uitgeven. Want ik wil
anderen inspireren.’

Als kind was hij dan weer bij zijn vader,
dan weer bij zijn moeder of zijn oma.
‘Tot ik een ‘bonusvader’ kreeg en echt
bij mijn moeder kon wonen. Die man
heeft veel voor mij gedaan.’ Zijn droom
was profvoetballer worden, hij speelde
in het hoogste team van GVAV-Rapiditas. Gescheurde enkelbanden maakten
er een einde aan. ‘Misschien maar beter ook, ik moest zoveel.’ Hij spijbelde vaak en ging uiteindelijk uit huis.
Zwierf weer van hier naar daar. Toen
werd het begeleid wonen. ‘In de eerste groep werd ik daar niet beter van.
Je gaat meedoen met de rest, de grote
jongen uithangen, nog meer blowen.
Nu woon ik in een studentenhuis met
één begeleider en gaat het prima.’ Een
uitgebreide test bij het RMC deed de
rest: Maico doet nu de opleiding Agogisch Werk op het Noorderpoort. ‘Ik
wil sowieso met jongeren werken. En
ik weet veel van drugs, heb ik allemaal
uitgezocht op internet. Ook veel uitgeprobeerd om te weten wat het doet.
Jongeren begeleiden als het misgaat,
dat is wat ik wil.’

Maar ze heeft ze wel. Als kind al, toen
wilde ze actrice worden. Nu dansdocent. Ze vindt dansen geweldig, ‘ik
krijg er energie van en dat gebeurt
niet zo snel. Maar dans is universeel,
het gaat om gevoel, het maakt niet uit
wie je bent.’ School was niet echt leuk
zegt ze. Ze deed wat opleidingen in de
richting Mode en Detailhandel maar het
was het niet. Ze werd somber, moest
in therapie. Ze ging niet meer naar
school. Toen volgde via het RMC een
traject bij Voorwerk. ‘Het was er vrijer
en het ging daar echt om jou, om wat
jij wilde. Er zaten leuke mensen, ook
als begeleider. Ik zag daar ook dat ik
niet de enige ben die het zwaar heeft.
Dus ik wil er nu iets van gaan maken.’
Voorlopig werkt ze in het Bastion Hotel, ‘beetje nuttig blijven.’ Maar ze
gaat wel zo snel mogelijk haar droom
achterna: auditie doen voor de MBO
Dansopleiding.

Al zeven jaar heeft ze contact met het
RMC, met Renske. ‘Zij was er altijd, ze
heeft veel moeite voor mij gedaan.’ En
het was niet niks met Angela. Ze heeft
aangeboren depressieve klachten, al
vanaf haar 14e. ‘Dan zat ik ineens te
huilen in de klas. Het overviel me gewoon. En niemand die het wilde begrijpen. Dat is heel eenzaam.’ Ze spijbelde veel en ja, dan komt een keer de
gele kaart. En het RMC. ‘Ik dacht eerst:
‘wat moet ik daar’. Maar ze probeerden
echt om mij weer een toekomst te geven. Ook bij Herstart, dat speciaal voor
spijbelaars is. Als je daar te laat komt
zeggen ze ‘fijn dat je er bent’. Je doet
er weer toe. Wat een verademing.’ Nu
heeft Angela een huisje en doet ze een
opleiding voor dierenartsassistente. ‘Ik
heb geleerd mijn dromen bij te stellen
want de depressies zijn er nog steeds.
Maar ik heb een toekomst, dat weet ik
zeker.’

Martijn zegt het stralend want hij zit
er niet mee. Het onderwijs had gewoon geen antwoord op slimme maar
ongedurige jongens zoals hij. ‘Ik had
een VWO-advies maar totaal geen zin
om het rijtje af te lopen: school, studeren, werken.’ Hij barst ook nog eens
van het talent, speelt piano vanaf zijn
vierde en was al jong gefascineerd door
filmmuziek. ‘Dat wilde ik ook.’ School
boeide niet dus werd het ‘thuis hangen, beetje blowen, beetje gamen.’
Af en toe nog eens wat geprobeerd,
zelfs de hoveniersopleiding, maar nee.
Bij het RMC deed hij de training ‘Wat
wil je nou’. ‘Daar heb ik heel veel aan
gehad. Het was het laatste zetje. ‘Je
weet het eigenlijk wel’ zeiden ze, ‘nou
moet je het gewoon gaan doen.’ Dus
zit Martijn nu op de producersopleiding
van het Noorderpoort. ‘Ik heb een eigen studio thuis met veel instrumenten. Ik produce voor klasgenoten en ik
componeer weer. Ook filmmuziek! Ik
experimenteer veel, ik wil mijn eigen
stijl. Dit wordt mijn toekomst. En een
grote hit natuurlijk’ zegt hij lachend.
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Hij was Werkconsulent voor woonwagenbewoners en klantmanager voor 18+ jongeren
in de Bijstand. Als leerplichtambtenaar en
trajectbegeleider RMC werkt hij nu met
kinderen en jongeren tot 23 jaar. ‘Je moet
soms veel regelen om ze naar een training
of weer naar school te krijgen. Maar ik vind
de gesprekken met hen heel fascinerend.
Die mix van gesloten en ontwapenend,
van stoer en toch kwetsbaar. Het lukt niet
altijd maar meestal kan ik ze weer overtuigen van hun eigen kracht en talent. Dat
vind ik mooi.’
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Dat is soms het beeld van de leerplichtambtenaar: streng, een bonnenboekje in de
hand. Maar de vriendelijke Erik lijkt daar
totaal niet op. ‘Dat wil ik ook niet, het
gaat mij in de eerste plaats om de jongeren. Hun toekomst moet centraal staan,
niet hun verleden. En van straffen zonder
eerst goed te luisteren is nog nooit iemand
beter geworden.’
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IK BEN GEEN STRENGE
MAN IN EEN UNIFORM
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Alle jongeren van 18-23 jaar
zijn in beeld bij het RMC,
zolang ze nog geen startkwalificatie hebben en ook
geen andere bestemming.
Een startkwalificatie is een
diploma op minimaal MBO
2, HAVO of VWO niveau. Als
je wel een opleiding doet
maar vaak afwezig bent

zonder geldige reden, krijgt
het RMC een seintje van de
school. Wij nodigen je dan
uit om te bespreken wat
er aan de hand is en wat
er nodig is om weer op een
positieve manier verder te
gaan. Als je uitgeschreven
wordt van school nodigen
we je ook uit. En als we
niets van je horen komen
we bij je thuis langs.
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De medewerkers van het
RMC (Regionaal Meld- en
Coördinatiepunt Voortijdig
Schoolverlaten) willen je
graag helpen met het maken van een goede keuze

voor school, werk, of een
combinatie van beide. Maar
misschien is dat nog een
brug te ver voor jou. Moet
je eerst je leven weer op de
rails krijgen. Het RMC kan
je dan in contact te brengen met de juiste mensen en
organisaties.

Nederland

Je zit op het MBO. Of nog
niet. Of niet meer. Je wilt
best graag een diploma halen, maar vindt het lastig.
Je houdt het niet lang uit
in een schoolbank, je hebt
geen idee welke opleiding
bij je past, je hebt problemen waardoor het niet lukt
om je op school te richten.
Er kunnen zoveel redenen
zijn waarom het (even) niet
wil.
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RMC

HET RMC DENKT MEE

Voor ons is iedere jongere
de moeite waard. Ook jij
verdient alle kansen om
een fijn leven op te bouwen
dat bij jou past!

RENSKE
IEDEREEN WIL
TOCH IETS
VAN ZIJN LEVEN MAKEN
Dat een (school)loopbaan vaak niet in een
rechte lijn van A naar B gaat, weet ze uit
eigen ervaring. Na een afgebroken opleiding tot dramatherapeut kwam Renske via
diverse opleidingen en banen waar ze nu
is: bij het RMC. Ze vindt het fantastisch.
‘Jongeren hebben zoveel kracht en mogelijkheden, wat er soms door omstandigheden even niet uit komt. Ik vind het mooi
een tijdje met ze mee te lopen op hun
pad en ze te helpen bij het vinden van de
voor hén juiste weg. Die gaat niet altijd en
persé via school. Het RMC doet veel meer.
Ik probeer te kijken naar wat hen beweegt,
waar ze enthousiast van worden. En om ze
hun gevoel van eigenwaarde terug te laten
vinden.’ Het lukt haar vaak. ‘Dan kom ik ze
weer tegen, zie waar ze nu staan en ben
ik echt trots op ze.’ Soms lukt het niet en
verdwijnt iemand uit beeld. ‘Dan zet ik er
een punt achter en stuur een brief. Maar
daar staat wel in dat de deur altijd open
blijft.’
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