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> Wat is een startkwalificatie?
Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een di-

ploma op minimaal niveau 2 van het mbo. Jongeren onder de 

achttien jaar met alleen een vmbo-diploma  hebben nog geen 

startkwalificatie en moeten verder leren binnen het mbo om dit 

diploma alsnog te behalen. Boven de achttien ben je niet meer 

verplicht om naar school te gaan. Met een mbo-diploma of 

hoger heb je echter wel een veel betere positie op de arbeids-

markt: je vindt makkelijker een baan en verdient over het alge-

meen beter. 

> Iedereen een startkwalificatie?
Niet alle jongeren boven de achttien zijn in staat om een start-

kwalificatie te behalen. In de regel is het zo dat jongeren onder 

de achttien die zijn vrijgesteld  van de kwalificatieplicht, ook 

niet geacht worden om na hun achttiende een startkwalifica-

tie te behalen. Dit geldt onder anderen voor jongeren  die uit 

het Praktijkonderwijs komen en jongeren met een achtergrond 

in het VSO/ZMLK onderwijs. De RMC adviseert om ook na je 

achttiende door te leren als je dat kunt.

> Wat doet de RMC?
Jongeren die na hun achttiende verjaardag niet verder (willen) 

leren of  stoppen met een opleiding zonder dat zij een start-

kwalificatie hebben behaald, worden door de school bij de RMC 

gemeld als voortijdig schoolverlater. De RMC neemt dan con-

tact met de jongere op en roept deze op voor een gesprek. De 

scholingsadviseur van de RMC bekijkt  samen met de jongere 

wat de mogelijkheden voor scholing zijn. De scholingsadviseur 

kent de weg in scholingsland en kan je advies geven over tal 

van opleidingen,  maar ook over toelatingseisen, studiefinan-

ciering en de (kansen op de) arbeidsmarkt. De RMC werkt hier-

voor samen met andere organisaties zoals scholen, het UWV, 

leerplicht en de gemeentelijke sociale dienst(en). 

Kinderen en jongeren in Nederland hebben recht op onder-

wijs. Voor een deel is dit recht vastgelegd in de leerplichtwet; 

kinderen en jongeren moeten naar school tot hun acht-

tiende verjaardag, of totdat zij een startkwalificatie heb-

ben behaald.  Jongeren tussen de 18 en de 23 jaar die niet 

(meer) naar school gaan en (nog) niet in het bezit zijn van 

een startkwalificatie, vallen onder de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC). Deze 

jongeren staan bij het Leerplein geregistreerd als voortijdig 

schoolverlater. 

In onze regio is de RMC onderdeel van het Leerplein, waar-

van ook leerplicht deel uitmaakt.

Met een goede 
schoolopleiding en 
een diploma op zak 
staan jongeren 
sterker in de maat-
schappij.

Een jongere heeft een 
startkwalificatie als 
hij minimaal in het  
bezit is van één van 
de volgende diploma’s:
• vwo-diploma
• havo-diploma
•  diploma op mbo 2 

niveau
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