
Aanmelding/verwijzing
Bent u geïnteresseerd in aanmelding 
van een jongere bij MOA? Vraag dan 
een aanmeldingsformulier bij ons aan. 

MOA
Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid 
Waldorpstraat 41
2521 CA Den Haag
(088) 666 1770
(06) 110 39 241
moa@rocmondriaan.nl

Maatwerk voor jongeren
in de leeftijd van 16-27 jaar

MOA (Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid) 

VSV-nee is een samenwerkingsverband van 
gemeenten, mbo en vo in de RMC-regio Haaglanden
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Een maatwerkcoach is voor 
jongeren die een betekenisvolle 

volwassene missen in het netwerk 
(FlexCollege, mbo).

16-27 jaar

Begeleiding en plaatsing naar de
juiste vervolgstap: school, werk 

en/of hulpverlening.

Wordt ingezet als reguliere 
trajecten (zorg en/of onderwijs) 

geen succes hebben gehad.

Ingeschreven op een mbo-
opleiding in de regio Haaglanden.

BEGELEIDING VAN JONGEREN MET MULTIPROBLEMATIEK
Heeft de jongere een pluscoach of een maatwerkcoach nodig?

Een pluscoach is voor overbelaste
jongeren die perspectief hebben 

op succesvolle afronding 
reguliere setting (vo, vavo, mbo).

12-23 jaar

Ter voorkoming van schooluitval.

Wordt ingezet als reguliere 
trajecten (zorg en/of onderwijs) 

niet voorhanden zijn.

Ingeschreven op een vo- of
mbo-school.
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pluscoach of maatwerkcoach 
Welke coach past bij wie?

Kennisdeling en co-creatie 
stimuleren de professionals en 
versterken de samenwerking.

Maatregel 4 Jongerencoach

Onze gezamenlijke, maatschappelijke opdracht is: 
 voorkomen dat deze jongeren voortijdig uitvallen

Bijna 100% van de jongeren met multi problematiek wordt begeleid naar 
een duurzame stap binnen onderwijs, arbeidsmarkt of hulpverlening. 
Over de grenzen van de organisaties heen.

De jongerencoach is de 
betekenisvolle volwassene 
die betrokken blijft tot de 
jongere echt geland is.
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Sinds de start van het 

project MOA in 2018 zijn 

er al ruim 300 jongeren 

aangemeld.



Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid, 
individuele begeleiding en coaching van 
jongeren met multiproblematiek

Het Maatwerktraject Onderwijs en Arbeid (hierna: het MOA) heeft als doel om 

jongeren van 16-27 met multiproblematiek die dreigen uit te vallen op school, te 

begeleiden naar een passende vervolgplek. Dat kan naar werk zijn, maar ook weer 

naar school of een andere plek die voor de jongere op dat moment in zijn/haar leven 

passend is. De jongeren missen een betekenisvolle volwassene in hun omgeving en 

eerdere interventies hebben niet het beoogde resultaat gehad. Vaak ontbreekt regie. 

De maatwerkcoaches werken via individuele (ambulante) begeleiding. Het project is 

onderdeel van de VSV-Nee Agenda. 

MOA

Een maatwerkcoach biedt hulp en begeleiding in de volgende situaties:

•  het gedrag van de jongere belemmert het behalen van een diploma

•  de jongere mist een betekenisvolle volwassene in haar of zijn netwerk

•  de jongere heeft hulp nodig bij de vervolgstap

•  de jongere mist de benodigde (schoolse/werknemers) vaardigheden

•  er is sprake van complexe-/multiproblematiek in verschillende 

leefgebieden

•  er is sprake van hoog verzuim 

•  de reguliere begeleiding vanuit de school heeft niet het gewenste 

resultaat gehad

Voor wie is het?
De kandidaten voor het MOA wonen in de 
regio Haaglanden en staan ingeschreven 
bij een opleiding binnen deze regio. 
De jongeren kunnen worden aangemeld 
door de interne decaan/zorgspecialist. 
De hier omschreven jongeren met een 
schoolinschrijving kunnen worden 
aangemeld voor een maatwerkcoach. 
Deze coach kan worden ingezet wanneer 
de eerdere interventies onvoldoende 
resultaat hebben opgeleverd. 

Verwijsprocedure
Na aanmelding wordt de jongere 
uitgenodigd voor een kennismakings
gesprek. Wanneer blijkt dat de jongere 
zich wil committeren volgt plaatsing. 
De jongere wordt gedurende het traject 
gekoppeld aan een maatwerkcoach die 
de school en het netwerk betrekt bij de 
voortgang.

De pilot MOA is een project in opdracht 
van alle gemeenten, mbo-scholen en 
vo-scholen in de regio Haaglanden en in 
2018 gestart als samenwerkingsverband 
tussen ROC Mondriaan, mboRijnland, 
Flexcollege en de gemeenten in de regio 
Haaglanden. Sinds 2019 zijn ook ROC 
Wellant College en ROC Horizon College 
betrokken bij het project MOA. ROC 
Mondriaan is penvoerder van het project.

De toename van jongeren met steeds 
complexer problemen vraagt om meer 
aandacht voor het voorkomen van 
schooluitval, uitzicht op werk of gerichte 
hulp. Een duidelijker pedagogisch 
didactische visie en benadering t.a.v. deze 
jongeren is nodig.
Maatwerkcoaches hebben een objectieve, 
begeleidende rol waarbij het belang van de 
jongere voorop staat.

Bij het MOA kan de jongere school en of 
werknemersvaardigheden ontwikkelen en 
haar of zijn leefgebieden op orde brengen. 
Wanneer de jongere het traject goed 
afsluit, is hij of zij er aan toe om verder 
te gaan met een opleiding met reguliere 
begeleiding. Voor sommige jongeren is 
begeleiding naar werk en/of hulpverlening 
de volgende stap.

Succcescriteria
Het coachingtraject is geslaagd wanneer 
de jongere op een voor haar of hem (op 
dat moment) duurzame en passende 
plaats zit. 
Dus als hij of zij bijvoorbeeld:
▪  terugkeert naar de oorspronkelijke 

opleiding; 
▪  kiest voor een andere opleiding;
▪  begeleid wordt naar een werkplek;
▪  in een hulpverleningstraject is 

geplaatst.

Er wordt passende nazorg verleend 
om de nieuwe start succesvol te laten 
verlopen. De coach verzorgt een warme 
overdracht naar de nieuwe begeleider of 
studieloopbaanbegeleiding en zorgt voor 
een sluitend netwerk.
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Het MOA werkt zo nodig samen met 
onder meer
▪  Leerplicht/VSV van de gemeenten in 

de regio Haaglanden
▪  Reclassering/ (Jeugd)reclassering
▪  schakeltrajecten en kansklassen van 

de aangesloten scholen
▪  studieloopbaanbegeleiders van de 

aangesloten scholen
▪  leerwerkbedrijven als SMJ, D’ROEM, 

Leren Doen, Trix, H’eerlijk, 070Watt
▪  Pluscoach en Plusprojecten
▪  bedrijven en zorginstellingen in de 

regio Haaglanden

Wie werken er bij het MOA?
Het MOAteam bestaat uit bevoegde, zeer 
ervaren en uiterst bekwame docenten en 
coaches, afkomstig uit de partners binnen 
het samenwerkingsverband. Deze coaches 
werken resultaatgericht en transparant 
vanuit een heldere pedagogische 
didactische visie die aansluit bij het profiel 
van de doelgroep.


