
Delft 
14015 (toets1) 
jongerenloket@delft.nl
facebook.com/jongerenloketdelft 

Den Haag 
070 - 353 54 54 
vsv@denhaag.nl
facebook.com/ScoorJeDiploma 

Leidschendam-Voorburg 
070 - 300 95 38 
leerplicht@leidschendam-voorburg.nl 

Midden-Delfland 
015 - 380 42 62 
onderwijs@middendelfland.nl 

Pijnacker-Nootdorp 
14015 (toets 2) 
rmc@pijnacker-nootdorp.nl 

Rijswijk 
070 - 326 11 56 / 57 
leerplicht@rijswijk.nl 

Wassenaar 
070 - 300 96 32 
leerplicht@leidschendam-voorburg.nl 

Westland 
0174 - 67 38 00 
rmc@gemeentewestland.nl
facebook.com/JongerenAandeSlag 

Zoetermeer 
079 - 346 91 23  
rmcmelding@zoetermeer.nl 

Bel of mail een  
casemanager in je 
eigen gemeente en 
maak een afspraak.

Wat kun 
je zelf 
doen?

Elke jongere verdient 
goede kansen. Soms zijn 
er omstandigheden die het 
extra moeilijk maken om 
terug te gaan naar school. 
Bijvoorbeeld de scheiding 
van je ouders, gezondheid, 
schulden, verkeerde vrienden, 
taalproblemen of andere 
redenen. Dan brengen de 

casemanagers je in contact 
met mensen die je kunnen 
helpen. We werken nauw 
samen met scholen, het UWV 
Werkbedrijf, sociale zaken en 
werkgelegenheidsprojecten en 
andere organisaties. Doel is om 
jouw problemen aan te pakken, 
zodat jij kan bouwen aan je 
toekomst!

‘Ik wist echt 
niet wat ik 
wilde worden, 
daarom heb 
ik eerst een 
test gedaan’

Hulp bij 
problemen

www.bekijkjetoekomstnu.nl helpt je  

bij het kiezen van een opleiding of stage. 

De website geeft antwoord op al je  

vragen over beroepen, scholen, werk  

en meer!

Handig

Ben jij een 
voortijdig 
schoolverlater?

De case-
manager  
van jouw 
 gemeente  
helpt je  
verder



 ‘Ik vond 
school nooit 
leuk. Door de 
hulp van mijn 
casemanager 
kan ik nu 
werken 
en leren 
tegelijk.’

 ‘Ik heb mijn 
diploma 
gehaald! Zonder 
hun hulp had ik 
nu mijn diploma 
niet gehad.’

‘Mijn keuzes maak 
ik zelf, maar 
mijn casemanager 
helpt me daarbij.’

Je eigen  
case- 
manager

Natuurlijk kun je met je twijfels  
of vragen terecht op je school. 
Zodra je stopt met school, krijgt 
de gemeente dit ook te horen. 
Eén van onze casemanagers 
zoekt dan contact met je om te 
vragen waarom je gestopt bent. 
Samen met jou zoekt de case-
manager naar mogelijkheden  
om een opleiding af te maken.  
Of naar een leerwerktraject, of 
misschien kun je naast je werk 
losse certificaten halen. Zo krijg 
je toch je startkwalificatie.

Voortijdig 
schoolverlaten... 
wat is dat?

Je bent een voortijdig school-
verlater als je zonder start-
kwalificatie stopt met school. 
Met een startkwalificatie 
bedoelen we een diploma mbo 
niveau 2 of een havo/vwo 
diploma. Zonder zo’n diploma 
maak je weinig kans op een 
leuke baan. Of een baan waar-
in je je kan ontwikkelen voor je 
toekomst. Ben jij al klaar om je 
startkwalificatie te halen?

Ben jij een 
voor tijdig 
school-
verlater?

Je bent al een tijd niet meer naar 
school gegaan. Omdat je school 
niet meer ziet zitten. Of omdat 
je opleiding niet bij je paste. Je 
had andere dingen aan je hoofd. 
Of om een andere reden. Maar 
ja, wat nu? Er zijn mensen die 
je weer op weg kunnen helpen. 
Dat zijn de casemanagers.

‘Als casemanager 
wil ik jongeren 
graag helpen  
een nieuwe 
start te maken’


