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Ben jij tussen de 18 en 23 en lijkt een 
diploma ver weg? Het RMC helpt je graag.  



Het RMC - Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

Voortijdig Schoolverlaters

Zit jij er over te denken om te stoppen met school? Gaat het je niet lukken 
om jouw opleiding af te maken? Heb je thuis andere verplichtingen 
waardoor je al een tijd niet meer naar school gaat? Ben je aan het werk 
en wil je weer terug naar school? Of zit je thuis en wil je graag weer aan je 
toekomst werken? 

Dan zijn wij, loopbaanbegeleiders van het RMC, er voor jou.

Elke jongere verdient goede kansen. Soms zijn er omstandigheden die het 
extra moeilijk maken om bijvoorbeeld terug te gaan naar school. Denk 
aan gezondheidsproblemen, verslaving, schulden, verkeerde vrienden, 
taalproblemen, geen motivatie, niet lekker in je vel zitten of andere 
redenen. Dan gaan wij, loopbaanbegeleiders van het RMC, kijken wat we 
voor je kunnen doen. Dit is gratis en vrijwillig. 

Wie kunnen we ondersteunen? 

Voortijdig schoolverlaters tussen de 18 en 23 jaar. Je bent een voortijdig 
schoolverlater als je zonder startkwalificatie stopt met school. 
Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo-2 niveau, havo of 
vwo. Je zag school niet meer zitten of je opleiding paste niet bij je. Of om 
welke reden dan ook. 

Herken je dit? 

Dan ondersteunen we je graag. We gaan met je in gesprek en kijken samen 
naar mogelijkheden om weer naar school te gaan. Hoe jouw toekomst eruit 
ziet, bepaal je zelf. Iedereen is ergens goed in, dus jij ook! De kunst is alleen 
om te ontdekken waar jouw talenten liggen. We gaan samen uitzoeken 
wat die talenten zijn. Samen zoeken we naar wat bij jou past. Dat kan een 
opleiding zijn. Maar je kunt ook een leerwerktraject doen of naast je werk 
losse certificaten halen. Is school echt geen optie (meer) voor jou of ben je 
er nu nog niet aan toe? Dan kijken we samen hoe je een leuke werkplek of 
zinvolle dagbesteding kan vinden.

Team RMC: v.l.n.r. Henriëtte Steneker, Carla Kraaijvanger, 
Fadila Yahia, Ellen Smiet en Jim van de Kerkhof.



Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Heb je interesse? 

Neem dan contact op met het team RMC zodat we een afspraak kunnen 
maken. 

Je kunt mailen naar jeugd@helmond.nl. 
Liever whatsappen/bellen? 06 13022694 of 14 0492, optie 2.
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