
Wat kun je zelf doen

Hulp bij problemen

Ben jij een voortijdig 

schoolverlater?
Hulp bij problemen

Elke jongere verdient goede kansen. Soms zijn 

er omstandigheden die het extra moeilijk maken 

om terug te gaan naar school. Voorbeelden zijn: 

gezondheidsproblemen, verslaving, schulden, 

verkeerde vrienden, taalproblemen of andere 

redenen. Dan brengen de RMC-consulenten je 

in contact met mensen van organisaties die je 

kunnen helpen. De RMC-consulenten werken 

samen met andere organisaties, zoals Sociale 

Zaken en mbo-scholen. Samen willen we de 

problemen uit de weg ruimen, zodat jij kunt 

werken aan je toekomst.

RMC-consulenten helpen je verder

Contact

website:  www.almere.nl/leerplicht 

Toch bellen? 14 036

Kansen op werk
RMC-consulenten 

helpen je verder



Startkwalifica
tie

RMC-Consulent

W
at is dat?

Ben jij een voortijdig 

schoolverlater?
Je bent tussen de 18 en 23 jaar en je bent al  

een tijdje niet meer naar school geweest.  

Omdat je school niet meer zag zitten of omdat je 

opleiding niet bij je paste. Je had andere dingen 

aan je hoofd. Of om welke reden dan ook. Maar 

ja, wat nu? Er zijn mensen die je weer op weg 

kunnen helpen. Dat zijn RMC-consulenten.

Voortijdig schoolverlaten… 

Wat is dat?
Je bent een voortijdig schoolverlater als je  

zonder startkwalificatie stopt met school. Met 

een startkwalificatie bedoelen we een diploma 

op mbo-2 niveau of een havo-/vwo-diploma. Zon-

der zo`n diploma maak je weinig kans op  

een leuke baan of een baan waarin je je kunt 

ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat je een 

startkwalificatie haalt. 

Je eigen RMC-consulent

Wanneer je met school stopt krijgt de gemeente 

dit horen. Een van onze RMC-consulenten zoekt 

dan contact met je om te vragen waarom je 

gestopt bent. Samen met jou zoekt de RMC-

consulent naar een passende opleiding. Je kunt 

een leerwerktraject doen of misschien kun je 

naast je werk losse certificaten halen. Zo behaal 

je toch een startkwalificatie.leuk

Leertraject


