No show
Alle MBO-instellingen in de RMC regio 19 starten het nieuwe schooljaar met de actie ‘No

show’. Het doel van de actie ‘No show’ is het in kaart brengen en opsporen van studenten
die bij de start van het schooljaar niet zijn verschenen.

De ‘No show’ periode start op de 1e lesdag van het nieuwe schooljaar en duurt 2 lesweken
voor de BOL-studenten en 3 tot 4 weken voor de BBL-studenten.

Dit geldt ook voor studenten die afkomstig zijn buiten de RMC regio 19. Alle studenten
worden zo snel mogelijk gemeld via DUO.

Het afgelopen schooljaar (2017-2018) is gebleken dat er verschillend gewerkt wordt per
MBO-instelling, vaak ook per vestiging. Met als gevolg dat de samenwerking met

leerplicht/RMC divers is. Vanuit de MBO-instellingen is er de wens om niet teveel te

sleutelen aan de bestaande processen binnen de instellingen. Na overleg zijn we tot de

conclusie gekomen dat we niet een nieuw werkproces willen ontwikkelen, maar dat we de

bestaande werkprocessen, daar waar nodig zouden willen optimaliseren. Dit met oog voor
de verschillen in uitvoerbaarheid voor alle MBO-instellingen binnen de RMC regio 19.
Samenwerkingsafspraken

Doelgroep:
-

Studenten 1e leerjaar, ongeacht de vooropleiding

-

Geen onderscheid tussen BOL en BBL

-

-

Zowel 18- als 18+ (tot 23 jaar)
Geen startkwalificatie

Studenten die ziek gemeld zijn in de 1e lesweek en waar de MBO-instelling zorgen over

heeft, worden gemeld via het reguliere werkproces middels een signaal melding. Dit geldt

ook voor studenten die meer dan 1 lesdag verzuimen gedurende de eerste 3 lesdagen. Het
blijft maatwerk per vestiging. Het is dan ook belangrijk om de samenwerking te blijven
zoeken tussen de MBO-instellingen en leerplicht/RMC.

Acties vanuit de MBO-instellingen:
-

-

-

Contact zoeken met de student (en ouders bij 18-)

Check op dubbele inschrijvingen, het MBO kan zien of er een inschrijving bekend is
binnen de eigen MBO-instelling en mogelijk ook elders op een MBO-instelling
Contact leggen met de school van herkomst in de 1e lesweek

Melden via DUO met de opmerking ‘No show’

Acties vanuit leerplicht/RMC:
-

Check schoolloopbaan
o

Leerplicht/RMC checkt alvorens op huisbezoek te gaan of er een inschrijving
elders bekend is

-

-

Contact zoeken met de betreffende student en/of ouder(s)/verzorger(s). Bij geen

contact wordt er een huisbezoek gepland in de 1e lesweek vanaf +/- dag 3 na de

start

Na een interventie vanuit leerplicht/RMC zal er een terugkoppeling volgen naar de
contactpersoon van het MBO die vermeld staat in de DUO-melding

De RMC regio 19 bestaat uit 4 subregio’s. Per subregio zal er 1 vaste contactpersoon worden
aangesteld vanuit leerplicht/RMC. Daarnaast zal er ook 1 vaste contactpersoon per MBO-

instelling worden benoemd voor de ‘No show’ actie (bijvoorbeeld de coördinator ‘No show’).
Door vaste contactpersonen te benoemen kan er snel geschakeld worden tussen de MBO-

instellingen en de subregio’s. Denk bijvoorbeeld aan administratieve afhandelingen, zoals bij
dubbele inschrijvingen van studenten. Maar ook wanneer een jongere nog geen

onderwijsovereenkomst blijkt te hebben en zodoende niet gemeld kan worden via DUO.

De projectleider ‘Vestigingsgericht werken’ inventariseert aan het einde van de ‘No show’

periode bij alle subregio’s of er bijzonderheden waren. Deze bijzonderheden worden in een
evaluatie met de vaste contactpersonen ‘No show’ van de MBO-instellingen gedeeld.
Vaste contactpersonen leerplicht/RMC:





Utrecht Noordwest

Ruth Mijnals mijnals.r@woerden.nl

Utrecht Zuid

Edwin Baars e.baars@nieuwegein.nl

Utrecht Stad

Utrecht Zuidoost

Marjan Schoorlemmer m.schoorlemmer@utrecht.nl

Lea Luijten L.Luijten@zeist.nl

Vaste contactpersonen MBO-instellingen:
-

Nimeto:

Pien Borghols P.Borghols@nimeto.nl

-

Grafisch Lyceum:

Ruth Schraven rschraven@glu.nl

-

ROC MN:

Yolanda van der Hooft y.vanderhooft@rocmn.nl

-

Wellantcollege:
MBO Utrecht:

mboRijnland:

Sonja van Rossum sghvan.rossum@wellant.nl
Koos Saarloos k.saarloos@mboutrecht.nl
Gerti Rijpma grijpma@mborijnland.nl

Interventie
-

-

Zomeractie

Eindevaluatie

Tijdstip
mei / juni / juli

Betrokkenen
-

-

Hoofdcontactpersonen

Vaste contactpersoon MBO
(sleutelfiguur) / directie

-

Zomeractie

juli / augustus

-

Leerplicht / RMC

-

No show

augustus /

-

(Hoofd)contactpersonen

-

-

leerplicht/RMC

Startgesprek

Evaluatie ‘No show’

september

september /

-

Vaste contactpersoon MBO
‘No show’

-

Vaste contactpersoon

-

Hoofdcontactpersonen

subregio’s

oktober

-

september /

-

Projectleider

-

Vaste contactpersoon MBO

oktober

-

Vaste contactpersoon MBO
(sleutelfiguur) / directie

‘Vestigingsgericht werken’
‘No show’

Vaste contactpersoon
subregio’s

Als hoofdcontactpersonen vertegenwoordigen we de studenten uit de volgende gemeenten:
-

De Ronde Venen, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden

-

Zeist, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede

-

-

Nieuwegein, IJsselstein, Houten, Lopik, Vijfheerenlanden
Utrecht

