Voor wie
De Actualiteitendag RMC is speciaal ontwikkeld voor RMC-medewerkers die meer
(achtergrond)informatie willen over de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en die zich
goed willen voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen.
Onderwerpen
Tijdens de RMC-Actualiteitendag komen onder leiding van Carolien de Bruin de laatste
ontwikkelingen aan bod. Aan de hand van de vier onderscheiden doelgroepen VSV
behandelt Carolien de verschillende (regionale) aanpakmogelijkheden en welke
instrumenten ingezet kunnen worden. Speciale aandacht wordt besteed aan de oude
VSV’ers en jongeren in kwetsbare posities.
Door de vervolgaanpak VSV verandert de rol van het RMC. Zo krijgt RMC bijvoorbeeld de
opdracht afspraken te maken binnen de arbeidsmarktregio over het toeleiden van jongeren
naar werk. Ook wordt RMC verantwoordelijk voor het monitoren van jongeren (16- en 17
jarigen) van het PRO en VSO.
Onderwerpen die verder aan de orde komen:
•
•
•
•
•
•
•

Definitie VSV en aanpak in de praktijk
Netwerk
Studiefinanciering
Doelgroepenregister
Wet bescherming persoonsgegevens
Focus op vakmanschap
Toelatingsrecht MBO

Ter afsluiting
Het programma wordt afgesloten met een vragenuur. De deelnemers kunnen ook vooraf
hun vragen indienen door die te mailen naar info@spv.nu.

Doelen
Na afloop van deze Actualiteitendag bent u weer helemaal bijgepraat en in uw functie
als leerplichtambtenaar/RMC-medewerker voorbereid op de toekomst.
Deze Actualiteitendag is aangemeld in het Landelijke Kwaliteitsregister Leerplicht/RMC
Enkele reacties van SPV-cursisten:
“Leuke, zinvolle lesdag. Veel geleerd.”
“Prima cursus, duidelijke uitleg, pluim voor Carolien.”
“Zeer prettige manier om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen.”
"Veel praktijkvoorbeelden, veel kennis bij de docent."
"Ik ben weer helemaal up-to-date."
"Inspirerend!"

Opleidingsprijs
€ 325,- (inclusief studiemateriaal en arrangementskosten)
Opleidingsduur
Lesdagen: 1 dag (2 dagdelen)
Locaties / data 2018
Plaats

Datum

Vaassen

11 oktober 2018

Utrecht

1 november 2018

Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd

Elspeterweg 61
Postbus 110
8170 AC Vaassen
telefoon 0578 573703
info@spv.nu
www.spv.nu

