PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015
Betreft maatregel:
Activiteit:

FlexCollege Haaglanden
Het bieden van een tijdelijke onderwijsvoorziening voor leerlingen
die niet meer in het reguliere onderwijs kunnen blijven

Uitvoerder:

SWVZHW/Knooppunt
Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag
Contactgegevens
Contactpersoon 1
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoonnummer:
e-mailadres:

Wendelien Ephraim
p/a Knooppunt, de Gheijnstraat 51
2562 NL Den Haag
070 - 362 65 48
wephraim@hetknooppunt.net

Contactpersoon 2
Naam:
e-mailadres:

K.Loggen (directeur SWVZHW)
k.loggen@swvzhw.nl

Probleemschets
Huidige situatie:
Het Knooppunt en Compact+ bieden op dit moment trajecten voor leerlingen die niet meer op hun
eigen school voor VO kunnen blijven. Het aanbod betreft een geïntegreerd aanbod van onderwijs
en jeugdhulpverlening. Doel is terugplaatsing in het regulier onderwijs, anders dan de eigen school
óf doorplaatsing naar cluster 4 indien dit noodzakelijk is. Tot nu toe is de maximale verblijfsduur 26
weken, maar aan het eind van die periode is er voor veel leerlingen nog geen passend vervolgtraject
beschikbaar. Leerlingen blijven daardoor toch langer dan bedoeld, of worden doorgeschoven naar
een andere tijdelijke voorziening. Dit is en ongewenste situatie.
Daarnaast is de financiering kwetsbaar. Het is een kostbare voorziening, die grotendeels uit de
middelen van het SWV wordt betaald, waardoor het SWV geen andere activiteiten kan uitvoeren.
Daarnaast vormen op de –rails middelen en een bijdrage van scholen bronnen van inkomsten.
Gewenste situatie (doelstellingen):
• Een aanbod ontwikkelen dat ertoe leidt dat leerlingen na een verblijf van maximaal 2 jaar
op het Knooppunt of Compact+
worden doorgeplaatst naar een definitieve
vervolgopleiding, waarbij het adagium is: zo kort als kan, zo lang als nodig is.
• Door de verlengde verblijfsduur is het noodzakelijk om een nieuwe gezonde
financieringsbasis voor het FlexCollege te creëren
Doelgroep:
Leerlingen uit het reguliere VO, die vanwege (gedrags)problemen niet meer in hun reguliere school
kunnen blijven.
Samenwerkingspartners:
Scholen voor VO, D Pleijsierschool, ROC Mondriaan, Jeugdformaat, BJZ.
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Aansluiting bestaande maatregelen/voorzieningen:
Het betreft de omvorming van het Knooppunt en Compact+ tot een nieuwe voorziening: ‘het
FlexCollege’. E.e.a. binnen de kaders die het Ministerie in het kader van Passend Onderwijs t.a.v. de
OPDC’s heeft geformuleerd.
Planning activiteiten 2012-2013 + te verwachten resultaten:
• Ontwikkelen van een onderwijsaanbod dat recht doet aan de mogelijkheden van de
verschillende leerlingen, met korte en lange programma’s. (zie verder de bijlage) e.e.a.
gedeeltelijk samen met ROC Mondriaan voor de aansluiting met mbo.
• Verlengen van de verblijfsduur voor leerlingen door extra groepen te creëren, d.m.v. de
inzet van extra personeel.
• Ontwikkelen van een verbeterde intake en diagnosesysteem, zodat leerlingen zoveel
mogelijk in het goede traject worden geplaatst
Globale planning activiteiten 2013-2014 + te verwachten resultaten:
Zie bijlage 2
Globale planning activiteiten 2014-2015 + te verwachten resultaten:
Idem
Wijze van evalueren van resultaten:
Kwalitatief: Materiaal dat is ontwikkeld, procedures die zijn beschreven e.e.a. aan de hand van de
brochure van het Ministerie
Kwantitatief: Registratie van het aantal leerlingen (niveau, school van herkomst ) dat instroomt
uitstroom (aantal, vervolgopleiding )
Opmerkingen:
2 bijlage zijn bijgevoegd:
• Invoering FlexCollege
• Meerjarenbegroting
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