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Samenvatting
Keuzes voor 2021-2024
In regio Rivierenland wordt al jaren nauw samengewerkt om voortijdig schoolverlaten (vsv) en
verzuim terug te dringen, onder andere in de regionale aanpak vsv. Onderwijs en gemeenten
werken in deze aanpak nauw samen om dit voor elkaar te krijgen. Het huidige programma loopt
eind 2020 af. Deze regioschets heeft als doel inzicht en input te geven bij het maken van de
keuzes voor de komende vier jaar.
Doelen na 2020
Het doel voor de nieuwe plannen, zoals opgesteld door het Ministerie van OCW, richt zich niet
alleen op het verlagen van het aantal jaarlijks nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen de 12-23
jaar, maar ook op het vergroten van het aantal voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar
school of aan het werk gaat. Daarnaast krijgt het monitoren en ondersteunen van jongeren in een
kwetsbare positie een nadrukkelijkere rol.
Na daling afgelopen jaren nu stijging
Regio Rivierenland heeft afgelopen jaren het aantal voortijdig schoolverlaters verder zien dalen.
Door een breed pakket aan maatregelen waar actief op voortgang is gestuurd en nauwe
samenwerking in de keten is het lange tijd gelukt om het aantal verder te laten afnemen.
Afgelopen jaar, in de cijfers van 2018-2019, is voor het eerst weer een stijging te zien, net als het
landelijk beeld. De belangrijkste redenen van schooluitval zijn:
·
gebrek aan motivatie
·
liever gaan werken
·
verkeerde opleidingskeuze
·
psychische problematiek.
Deze redenen van uitval zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren en komen ook overeen met het
landelijke beeld. Bovendien lukt het meer jongeren om in de aantrekkende arbeidsmarkt
(duurzamer) werk te vinden. In hoeverre deze jongeren door werkgevers een baan aangeboden
krijgen voordat ze een diploma hebben behaald, de zogenoemde groenpluk, is in de regio moeilijk
te achterhalen.
Maatregelen 2017-2020
In het regionaal programma vsv 2017-2020 heeft de regio ingezet op maatregelen gericht op:
·
plusvoorzieningen in het onderwijs voor jongeren die (tijdelijk) overbelast zijn
·
de overstap van voortgezet onderwijs (vo) naar middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
·
sluitende (keten)aanpak
·
aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
De maatregelen hebben allemaal bijgedragen aan de aanpak van de afgelopen jaren. Op basis van
de evaluatie en huidige ontwikkelingen beoordelen we welke maatregelen ook de komende jaren
nog effectief zijn en voortgezet worden. De knelpunten zijn in beeld gebracht, om daarmee
uiteindelijk tot een evenwichtig pakket maatregelen te komen. Niet alleen binnen het onderwijs,
maar ook in de aansluiting onderwijs-zorg en onderwijs- arbeidsmarkt.
Knelpunten
Enerzijds heeft elk domein te maken met ‘eigen’ knelpunten. Anderzijds laten de knelpunten zien
dat (nog) meer integraal werken bij kan dragen om de jongeren binnen het onderwijs te houden of
naar een passende plek op de arbeidsmarkt te leiden. Dit beeld wordt ook ondersteund door
verschillende (landelijke) onderzoeken. De aanpak van de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat
veel jongeren eerder de juiste (lichte) ondersteuning krijgen en daardoor minder uitvallen. De
groep die toch uitvalt heeft vaker te maken met complexere problematiek. Daar is meer maatwerk
nodig om de jongere op de juiste manier te ondersteunen. Integraler samenwerken is hiervoor
nodig. Vanuit de aanpak vsv is afgelopen jaren al een start gemaakt met aansluiting van het
domein arbeid. Het aansluiten van het domein zorg is complex, maar ook daar is een zoektocht
gestart naar hoe we dit voor de jongeren beter kunnen organiseren. Daarnaast is bij intensieve
samenwerking tussen domeinen het verbeteren en verduidelijken van de regierol een
aandachtspunt.
Meer aandacht voor onderbelichte kwetsbare groep
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Tot slot heeft de aanpak voor de kwetsbare groep die uitstroomt uit praktijkonderwijs (pro),
voortgezet speciaal onderwijs (vso), Entree (mbo niveau 1) en vmbo basisberoepsgerichte leerweg
(vmbo-bb) nog onvoldoende aandacht gehad in de regio in het kader van de regionale aanpak vsv.
Het is wenselijk hier in de volgende plannen gerichter aandacht aan te geven.
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Inleiding
Landelijke doelstelling
Een startkwalificatie bereidt jongeren voor op een zelfstandige en waardevolle deelname aan de
samenleving. Afgelopen jaren is er zowel landelijk als regionaal dan ook een intensieve aanpak
geweest op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Deze aanpak heeft ertoe geleid dat de
regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv) inmiddels wettelijk is verankerd. Toch blijft het elk
jaar een uitdaging om het aantal vsv’ers verder terug te dringen.
De doelstelling van het kabinet is om in 2020 jaarlijks maximaal 22.500 voortijdig schoolverlaters
te hebben. De afgelopen twee jaar is landelijk een stijging in de cijfers te zien en stond de teller in
2018-2019 op 26.894. De landelijke doelstelling raakt daardoor verder uit beeld. Binnen regio
Rivierenland is na jaren van daling ook een stijging te zien in de voorlopige cijfers 2018-2019 1 en
staat de teller dit jaar op 351. Het percentage vsv komt hiermee op 1,64% van het totaal aantal
onderwijsdeelnemers en blijft daarmee onder het landelijk gemiddelde van 2,01%.
Opdracht bij de regio
Ondanks deze stijging blijft de ambitie van het kabinet om het aantal jaarlijkse uitvallers verder
terug te brengen. In de nieuwe plannen van de regionale aanpak vsv 2021-2024 blijft de aandacht
voor het terugdringen van voortijdig schoolverlaten hoog op de agenda staan. Het uitgangspunt
van het kabinet is dat jongeren op school zitten, een baan hebben of een traject van leren en
werken volgen. Waar nodig krijgen jongeren in combinatie hiermee een zorg- en
ondersteuningsaanbod. Het kabinet legt deze opdracht bij de regio, die ervoor moet zorgen dat een
sluitend regionaal vangnet wordt gerealiseerd. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat, zoveel als
mogelijk, jongeren minimaal een diploma halen op het niveau van een startkwalificatie.
Om de urgentie van het voorkomen en bestrijden van vsv te behouden, blijft de oorspronkelijke
landelijke doelstelling 2017-2020 om het aantal nieuwe jaarlijkse vsv’ers te verlagen naar 20.000,
onverminderd van kracht. De eerste doelstelling van deze regeling is dan ook dat uitval in de regio
nog verder wordt teruggedrongen via het regionaal programma vsv.
Streefcijfers en maatregelen
Tegelijk is het van belang te erkennen dat er altijd jongeren zullen blijven uitvallen. Het is
belangrijk dat zij goed begeleid worden: waar mogelijk terug naar een kwalificerende opleiding. En
anders richting werk, in combinatie met andere leer- en ontwikkelmogelijkheden. Het kabinet heeft
daarom in de nieuwe regeling toegevoegd dat via het regionaal programma vsv meer uitgevallen
jongeren terug naar school worden begeleid. Of, wanneer dit niet haalbaar is, aan het werk gaan.
Regio’s worden gevraagd doelstellingen in de vorm van streefcijfers te formuleren om het
percentage vsv’ers dat een jaar later terug naar school of aan het werk gaat, te verhogen. Tot slot
worden regio’s gevraagd om via maatregelen in het regionaal programma jongeren in een
kwetsbare positie te ondersteunen in de overstap naar vervolgonderwijs of arbeid.
Regioschets als onderbouwing keuzes
Dit alles vraagt een verdergaande samenwerking in een integrale aanpak van alle ketenpartners in
de regio als het gaat om verbinding onderwijs, zorg en arbeid. We hebben elkaar nodig om te
zorgen dat geen jongere tussen wal en schip valt, maar mee kan doen. Daarom is het van belang
om voor de nieuwe plannen in de regionale aanpak vsv 2021-2024 goed in kaart te brengen wat al
geregeld is. En waar kansen liggen om het nog beter voor onze jongeren te organiseren. Daarnaast
geeft deze schets ook inzichten in de knelpunten waar we als regio tegen aan lopen. Hierbij is het
vertrekpunt steeds het onderwijs.
Dit document is geschreven als onderbouwing voor de keuzes die scholen en gemeenten gaan
maken om meer jongeren binnenboord te houden en een startkwalificatie te laten behalen.
Coronavirus
Op het moment van schrijven van deze regioschets is er een ingewikkelde, onzekere factor bij
gekomen: de crisis rondom het coronavirus. De maatregelen die Nederland getroffen heeft om het
virus de baas te worden, zijn ingrijpend voor de hele samenleving. Het is niet duidelijk hoe lang en
op welke manier deze maatregelen aan zullen houden. Inmiddels is wel duidelijk dat ze een
enorme impact op de economie en daarmee de arbeidsmarkt hebben. Zeker in bepaalde sectoren,
zoals de horeca. En dat heeft weer invloed op de mogelijkheden voor jongeren binnen het
1

https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/regio-015-rivierenland-2018-2019.pdf.
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onderwijs. Komende maanden wordt duidelijk wat dit betekent voor de jongeren die gestopt waren
met school, omdat ze liever gaan werken, voor jongeren die gaan switchen en voor de jongeren die
een bbl- of stageplek hebben in een hard geraakte sector.
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1 Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten

Sinds 2008 werken gemeenten en onderwijsinstellingen in de regio samen om voortijdig
schooluitval te voorkomen en terug te dringen. Samen stellen zij in periodes van vier jaar een
regionaal programma op met maatregelen die aan deze doelstelling bijdragen. Dit programma
wordt (mede) gefinancierd door een subsidiebijdrage van het Ministerie van OCW. De
samenwerkingsperiode 2017-2020 loopt af. We staan aan de vooravond van de nieuwe periode
2021-2024.
1.1 Het kader voor het regionaal programma vsv
Het regionaal programma vsv is afgelopen jaren een samenhangend geheel van maatregelen
geweest, waarvan de uitvoering mogelijk is gemaakt door het Ministerie van OCW. In de nieuwe
aanpak blijft dit onveranderd.
Om in aanmerking te komen voor de middelen om de samenwerking rondom vsv vorm te geven,
heeft het Ministerie van OCW 2 een regeling met voorschriften opgesteld.
De volgende items moeten minimaal in het regionaal programma terugkomen:
1. Maatregelen die inzetten op een of meerdere van onderstaande doelstellingen:
a) Het verlagen van het regionaal aantal jaarlijks nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen de
12-23 jaar. Daarmee wordt bijgedragen aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000
nieuwe schooluitvallers in 2024.
b) Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar school
gaat.
c) Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later aan het werk is.
d) Het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie.

2

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043356/2020-04-07
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2.
3.
4.

Een plusvoorziening, bestemd voor de begeleiding van overbelaste jongeren. Dit zijn jongeren
die dusdanig overbelast zijn dat zij (tijdelijk) geen (regulier) onderwijs kunnen volgen en op
een andere manier ondersteuning in en rondom school krijgen.
Jaarlijkse streefcijfers voor het percentage nieuwe vsv’ers en het percentage vsv’ers dat één
jaar later terug naar school is of aan het werk is.
Een begroting waarin staat wat de maatregelen kosten en hoe de financiering gedekt is.

Om tot een goed werkend regionaal programma te komen, worden de volgende acties uitgevoerd
in de voorbereiding op de nieuwe aanpak na 2020:
•
Evaluatie van de maatregelen binnen het huidige regionaal programma. Deze komen
verder in dit hoofdstuk aan bod.
•
Analyse van de voorlopige vsv-cijfers 2018-2019. In hoofdstuk 2 gaan we hier verder op
in.
•
Beschrijving van de verschillende beleidsterreinen onderwijs, zorg en arbeidsmarkt.
Inventarisatie van de verschillende projecten rondom jongeren, knelpunten en
problematiek. Hier wordt in hoofdstuk 3 aandacht aan besteed.
De doelgroep waarvoor het programma wordt opgesteld, bestaat uit:
•
Jongeren tussen 12 en 23 jaar die in het lopende schooljaar zonder startkwalificatie
uitvallen uit het onderwijs (nieuwe vsv’ers).
•
Jongeren tussen 12 en 23 jaar die een jaar eerder dan het lopende schooljaar zijn
uitgevallen, maar terug naar een opleiding of werk begeleid worden.
•
Jongeren in een kwetsbare positie. Dit zijn jongeren jonger dan 23:
a. die instromen in of doorstromen naar een entreeopleiding; of
b. doorstromen naar een basisberoepsopleiding of uitstromen uit het onderwijs, en die
komen uit:
1. het voortgezet speciaal onderwijs met uitzondering van leerlingen met het
uitstroomprofiel dagbesteding
2. het praktijkonderwijs
3. de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
4. Een leerwerktraject binnen het vo, waarbij een praktijkgedeelte buiten
school wordt vormgegeven.
Binnen de regio wordt de definitie kwetsbare jongeren breder gebruikt dan hierboven genoemd.
Jongeren kunnen ook kwetsbaar zijn binnen de andere onderwijsniveaus. Ook zijn er specifieke
kwetsbare groepen jongeren, zoals statushouders.
1.2 Terugblik op het regionaal programma 2017-2020
In het vorige programma zijn de maatregelen ingericht onder vier hoofdthema’s:
•
plusvoorziening
•
overstap vo-mbo
•
sluitende aanpak in de keten
•
aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
(De volledige aanvraag regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 staat in bijlage 1).
Binnen de regio hebben we de afspraak gemaakt om na een periode van twee jaar de maatregelen
te evalueren. Dat heeft ertoe geleid dat begin 2019 een wijziging in de plannen heeft
plaatsgevonden. Daarnaast wordt ook voortdurend gekeken naar de ontwikkelingen en overige
projecten in de regio en waar mogelijk de verbinding gezocht en samengewerkt met andere
domeinen.
1.2.1

Plusvoorzieningen

Plusvoorzieningen hebben tot doel om overbelaste jongeren binnen het vo en mbo extra
ondersteuning te bieden, gericht op preventie. In de huidige regionale aanpak zijn de
plusvoorziening op drie manieren vormgegeven:
•
Een time-out voorziening voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Deze valt binnen het
totale pakket aan ondersteuningsmogelijkheden dat geboden wordt in het OPDC
(OrthoPedagogisch Didactisch Centrum) van het Samenwerkingsverband Rivierenland.
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•

•

Jaarlijks maken circa 30 leerlingen gebruik van dit aanbod. Van deze groep keert 90%
terug in het reguliere onderwijs. De overige 10% stroomt uit in andere trajecten of
opleiding, bijvoorbeeld richting speciaal onderwijs.
Een rebound voorziening in het mbo, gevestigd bij ROC Rivor. Deze richt zich op het
opvangen en begeleiden van de potentiële doelgroep vsv'ers uit het mbo met het doel hen
terug te leiden naar een juiste onderwijsplek of toeleiding naar de arbeidsmarkt. Het
merendeel van de leerlingen die gebruik maken van deze voorziening komen van ROC
Rivor. Er worden ook leerlingen opgevangen van andere scholen. Jaarlijks worden tussen
80 en 100 leerlingen opgevangen in de rebound. Van deze groep keert circa 85% terug in
het onderwijs. De andere leerlingen gaan richting arbeid of worden overgedragen naar
leerplicht of RMC.
Mbo jeugdteam. Dit is een team van externe partners die wekelijks actief zijn in het mbo
(ROC Rivor en Helicon opleidingen Geldermalsen). Het team bestaat uit een
sociaalpsychiatrisch verpleegkundige van Pro Persona en de sociaal verpleegkundige van de
GGD. Daarnaast voeren schoolmaatschappelijk werk (SMW) en leerplicht/RMC wekelijks
preventief gesprekken met verzuimende jongeren. Het mbo jeugdteam is onderdeel van de
interne zorgstructuur en is een 2e lijn voorziening.

De nieuwe regionale aanpak vsv vereist dat er minimaal één plusvoorziening binnen de regio is.
Op basis van de evaluatie blijkt dat bovenstaande maatregelen succesvol hebben bijgedragen aan
voorkomen van uitval. Het is duidelijk dat zowel voor het vo als het mbo de plusvoorziening,
voortbordurend op de huidige aanpak, ook in het nieuwe regionale programma een plek verdient.
Wel moet goed worden gekeken of de maatregelen niet (deels) geborgd kunnen worden. En of de
opdracht nog voldoet aan wat de doelgroep op dit moment nodig heeft.
1.2.2 Overstap vo-mbo
Deze maatregel heeft als doel voorkomen dat jongeren uit beeld raken en uitvallen in de
zomerperiode, als ze overstappen van het vo naar het mbo. Een juiste keuze voor een
vervolgopleiding maken start al vroeg in het vo. De vervolgkeuzes en de aanmeldprocedures met
de Digitale Doorstroom Dossiers (DDD) worden gemonitord in het systeem Intergrip.
Mocht er volgens het vo een risico bestaan dat de jongere deze overstap niet goed kan of gaat
maken, dan melden scholen de jongeren bij de leerplichtambtenaar of RMC trajectbegeleider. Zij
houden de jongere in beeld tijdens de zomerperiode. En zij bieden waar nodig ondersteuning bij de
overstap naar een passende opleiding. Doel is dat alle leerlingen die overstappen een inschrijving
bij een vervolgopleiding hebben voor 1 oktober. Deze aanpak wordt binnen regio Rivierenland al
jaren uitgevoerd. Het resultaat is de laatste jaren dat circa 1,0% van de overgestapte leerlingen
géén inschrijving heeft.
De werkwijze is inmiddels geborgd in de reguliere werkprocessen, maar kan nog verder
doorontwikkeld worden in de nieuwe plannen. De nadruk komt dan te liggen op een betere warme
overdracht voor zorgleerlingen. Uit het onderzoek dat KBA Nijmegen voor regio Rivierenland heeft
uitgevoerd komt de zorg van de scholen rondom de schakelmomenten duidelijk naar voren. Van vo
naar mbo en van mbo naar de arbeidsmarkt.
Daarnaast is sinds januari 2019 de wet vroegtijdig aanmelden mbo in werking getreden 3. Kort
samengevat wordt gesteld dat de vo-scholen aan de gemeenten melden welke leerlingen naar
verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. De mbo-instellingen moet de status van de
aanmelding van deze leerlingen melden aan de vo-scholen en/of aan de gemeenten. Hiertoe wordt
een ICT tool ontwikkeld die deze uitwisseling mogelijk maakt. Op dit moment is het nog te vroeg
om te bepalen of deze voorziening het huidige systeem Intergrip kan vervangen in de huidige
manier van samenwerking in de regio.
1.2.3 Sluitende aanpak in de keten
Deze maatregel is opgenomen in de regionale aanpak, omdat uit de analyse in 2016 naar voren
kwam dat Rivierenland een groot aanbod heeft aan voorzieningen voor jongeren (in een kwetsbare
positie). Dit aanbod was echter onvoldoende als het ging om samenwerking en afstemming tussen
de betrokken partijen en duidelijkheid over elkaars rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit
speelt vooral als jongeren overstappen tussen onderwijsinstellingen, of van het onderwijs naar de
3

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038621/2019-01-01
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arbeidsmarkt of het zorgdomein. Het doel van de maatregel was een passende plek te vinden voor
elke jongere en geen enkele jongere tussen wal en schip te laten belanden.
De maatregel bestaat uit de volgende activiteiten:
•
(Dossier)analyse:
Om te bepalen waar het sluitend vangnet onvoldoende werkt, wordt bij betrokken
organisaties de nodige aanvullende (schriftelijke en mondelinge) informatie opgehaald en
geanalyseerd over de jaarlijkse uitvallers. Op basis hiervan wordt de analyse van de vsvcijfers geschreven (zie hoofdstuk 3).
•
Werkafspraken:
Betrokken organisaties maken werkafspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden
van betrokken partijen bij een jongere. Hierin zijn al stappen gezet als het gaat om
jongeren binnen het regulier vo en mbo. De sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren
is nog onvoldoende geregeld. Ook scholen geven dit aan. Er wordt onder andere aandacht
van gemeenten en de regio gevraagd voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
bij de overgang naar werk dan wel behoefte hebben aan speciale (leer)werktrajecten.
Deze jongeren worden jaarlijks in beeld gehouden, maar er is nog geen sluitende aanpak
voor jongeren op het momenten dat zij uitvallen en nergens anders dan bij RMC in beeld
komen. Een dergelijke aanpak zou in de nieuwe regionale plannen opgenomen moeten
worden.
•
Overlegtafel:
Aanvullend op bovenstaande activiteiten kan een overlegtafel ingericht worden, die bestaat
uit de voor een bepaalde casus relevante onderwijs/zorg/
arbeidsmarktpartijen met de nodige ervaring, kennis en expertise. Deze actie heeft geleid
tot het oprichten van de Actietafel Kwetsbare Jongeren, die momenteel vanuit het
Transformatieplan wordt uitgevoerd. Door de Actietafel vanuit de regionale aanpak vsv
daar onder te brengen, is er voldoende tijd om deze komende jaren door te ontwikkelen.
De (dossier)analyse van de vsv’ers is inmiddels een vaste taak binnen het team RMC geworden. De
Actietafel is voor de komende jaren ondergebracht bij het Transformatiefonds, waar ruimte, tijd en
middelen zijn om deze goed door te ontwikkelen. Deze activiteiten blijven doorgaan, maar hoeven
niet (volledig) in het nieuwe regionale programma terug te komen. De sluitende aanpak rondom
kwetsbare jongeren is nog onvoldoende en moet komende jaren verder uitgewerkt, ontwikkeld en
geborgd worden.
1.2.4 Leerwerkbedrijf
Het Leerwerkbedrijf is een samenwerking tussen ROC Rivor en het bedrijfsleven om jongeren met
extra ondersteuningsbehoefte stage te laten lopen. Deelnemers gaan twee dagen naar school en
lopen drie dagen stage. Na het behalen van de startkwalificatie kunnen ze als zzp-er blijven werken
of bij een bedrijf in dienst gaan. Jongeren die via het Leerwerkbedrijf stage lopen, krijgen extra
ondersteuning. Daarmee wordt voorkomen dat ze tijdens hun stage vastlopen en net voor de
eindstreep uitvallen. Deze maatregel draagt niet alleen bijdraagt aan het terugdringen van vsv, ook
worden jongeren hier dusdanig ondersteund dat zij na hun opleiding duurzamer ingezet kunnen
worden op de arbeidsmarkt.
Het Leerwerkbedrijf is succesvol geweest in de afgelopen jaren. Waar in eerste instantie jaarlijks
30 jongeren ondersteuning kregen, is dit inmiddels uitgegroeid tot ruim 70. Het aantal werkgevers
dat aansluit is gegroeid van één naar vijf. Momenteel wordt het Leerwerkbedrijf vooral ingezet voor
leerlingen binnen niveau 2, maar uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast krijgt het
Leerwerkbedrijf een stevigere (financiële) basis, omdat het ook een plek heeft gekregen in het plan
‘Circuleren’ (leven lang ontwikkelen). Maar er zijn ook aandachtsgebieden, onder andere op een
aantal systeemvragen, zoals registratie van aanwezige uren en toekennen van de juiste
erkenningen. Dit zou nog verder ontwikkeld kunnen worden.
1.2.5 Doorstart
De maatregel doorstart bood een plek aan jongeren tussen 16 en 23, die zonder diploma het vmbo
of mbo niveau 2 hebben verlaten. En die om verschillende redenen niet (direct) kunnen instromen
binnen het reguliere, bekostigde onderwijs. Zij kregen, na een kennismaking en intake, een
aangepast programma van tien weken met verschillende vakken en trainingen. Doel was dat ze
daarna door konden stromen in het onderwijs of met extra vaardigheden in konden stromen op de
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arbeidsmarkt. De maatregel is na twee jaar uit het regionale programma gehaald. Om
verschillende redenen bleken er onvoldoende jongeren te zijn die er gebruik konden of wilden
maken.
1.2.6 in beeld brengen onzichtbare jongeren
Deze maatregel heeft de eerste twee jaren in het programma gezeten volgens de aanvraag.
Daarna is de maatregel grotendeels in de werkwijze van het RMC opgenomen.
Onzichtbare jongeren zijn jongeren die geen inschrijving bij een opleiding hebben, geen inkomen
uit werk of inkomen en geen startkwalificatie. Zij zijn nergens anders in beeld dan bij het RMC. Het
RMC heeft de jongeren in beeld gebracht en hun situatie inzichtelijk gemaakt. Wanneer enige vorm
van onderwijs mogelijk was, kreeg de jongere begeleiding van de RMC-trajectbegeleider. Was dit
niet het geval, dan droeg RMC de jongere over naar het Leerwerkloket of aan Werkzaak
Rivierenland. Dit was afhankelijk van de mogelijkheden van de jongere.
Door verschillende verschuivingen in het programma, is ruimte ontstaan om in 2019-2020 een
aantal extra activiteiten op te pakken. Deze worden in 2020 opgestart en afgerond. In
samenspraak met de scholen is ingezet op:
•
Onderzoek uitgevoerd door kba Nijmegen. Dit onderzoek gaat dieper in op achtergronden
en problematiek van jongeren binnen de scholen.
•
Training loopbaanoriëntatie volgens de methodiek van Marinka Kuijpers.
•
Training ouderbetrokkenheid binnen de scholen.
•
Praktijkcoach. Dit is een medewerker van het RMC die jongeren extra ondersteuning biedt
tijdens stage en leerwerkplekken om uitval te voorkomen.
1.3 De rol van het RMC in de regionale aanpak
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten (RMC) Regio Rivierenland is
landelijk één van 40 RMC’s en is actief voor de acht gemeenten in de regio. Per RMC-regio is er één
contactgemeente die de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert. In
Rivierenland voert de gemeente Tiel deze taak uit.
1.3.1 Doelgroep
De doelgroep van het RMC is onder te verdelen in twee groepen en is volledig in beeld in de
regionale plannen.
•
De traditionele doelgroep van het RMC zijn voortijdig schoolverlaters (vsv'ers). Dit zijn
jongeren tussen de 18 en 23 jaar oud die in staat zijn om een startkwalificatie te halen,
maar vóór het behalen van een startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten.
•
Jongeren in een kwetsbare positie. Deze groep is door een bijzondere thuissituatie,
gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften kwetsbaar om uit te vallen zonder afgeronde
opleiding of goed arbeidsperspectief. Deze jongeren vallen deels al onder de vsv doelgroep
van het RMC.
1.3.2 Taakomschrijving
De belangrijkste taak van het RMC is het voorkomen en terugdringen van het aantal vsv'ers.
Jongeren zonder startkwalificatie van 23 jaar worden teruggeleid naar onderwijs of geholpen op
een andere manier een startkwalificatie te halen.
Heeft een jongere begeleiding nodig omdat hij of zij verzuimt of uitvalt, dan ligt de focus in eerste
instantie op terugkeer naar het onderwijs. Wanneer dit geen optie (meer) is, leidt RMC hem of haar
door naar het gemeentelijk arbeidsmarktdomein om de jongere naar werk te begeleiden. Verder
wordt RMC gevraagd om pro- en vso leerlingen van 16 en 17 jaar die uitstromen met profiel
arbeidsmarkt of dagbesteding, te monitoren en door te verwijzen naar de juiste partij voor
begeleiding.
Daarnaast verzorgt het RMC in Rivierenland ook de programmacoördinatie van het regionaal
programma vsv. Hierbij staat nauwe samenwerking met alle ketenpartners centraal voor het
ontwikkelen, uitvoeren en monitoren van de maatregelen uit dit programma.
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2 Cijfers en toelichting
De aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie richt zich op jongeren
zonder startkwalificatie. In dit hoofdstuk geven we een cijfermatige schets van deze doelgroepen in
in RMC-regio Rivierenland, uitgesplitst naar nieuwe vsv'ers, oud vsv'ers en jongeren in een
kwetsbare positie.
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2.1 Nieuwe vsv’ers 2018-2019
In de voorlopige cijfers 2018-2019 is voor het eerst na lange tijd een stevige stijging te zien in het
aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs heeft verlaten. Dit beeld komt overeen
met het landelijke beeld waar deze stijging een jaar eerder al zichtbaar was. Nieuwe vsv’ers zijn
jongeren die op 1 oktober 2018 een bekostigde inschrijving hadden in het (reguliere) voortgezet
onderwijs of het mbo in de leeftijd 12 tot en met 22 jaar. Op 1 oktober 2019 hadden zij geen
bekostigde inschrijving meer, waardoor ze als vsv’er in beeld komen. In deze paragraaf geven we
een beknopt overzicht van de cijfers. De volledige analyse van de nieuwe vsv’ers is te lezen in
bijlage 2.
Aantal
Aantal
deelnemers vsv'ers regio
2018-2019
regio
7.299
5
onderbouw vo
3.618
32
bovenbouw vmbo
18
3.982
bovenbouw havo/vwo
129
20
mbo niveau 1
mbo niveau 2
1.137
99
62
1.668
mbo niveau 3
mbo niveau 4
3.518
115
351
21.351
Totaal

% vsv regio
2018-2019
0,07%
0,88%
0,45%
15,50%
8,71%
3,72%
3,27%
1,64%

%vsv
landelijk
2018-2019
0,28%
0,97%
0,48%
23,17%
9,92%
4,12%
3,47%
2,01%

Streefnorm
2018-2019
0,10%
1,00%
0,10%
26,40%
8,60%
3,20%
2,70%

Aantal
vsv'ers regio
2017-2018
5
27
15
18
101
56
96
318

% vsv regio
2017-2018
0,07%
0,72%
0,37%
20,22%
8,73%
3,31%
2,85%
1,46%

Tabel 1: Aantal vsv'ers naar onderwijsniveau (Bron: factsheet DUO, voorlopige cijfers 2018-2019)
Het percentage vsv’ers wordt bepaald door het aantal onderwijsdeelnemers binnen een bepaald
niveau en het aantal uitvallers (zie tabel 1). In deze tabel is een stijging te zien bij het merendeel
van de onderwijsniveaus. Mbo niveau 1 is een positieve uitschieter. Daar is procentueel een stevige
daling te zien. De stijging bij niveau 3 en 4 valt hierbij extra op. Hoewel de regio betere cijfers
haalt dan landelijk, zit deze groep het meest boven de streefnorm. En is de stijging ten opzichte
van het voorgaande jaar het grootst. Uitval op de havo is nog steeds laag, zeker nominaal gezien.
Toch stijgt dit aantal al een aantal jaren op rij met een paar leerlingen en is verdere analyse
wenselijk.

leeftijd 18leeftijd 18+
Totaal

Deelnemers
Aantal
regio 2018- vsv'ers regio
2019
2018-2019
14.876
29
6.475
322
21.351
351

% vsv regio
2018-2019
0,19%
4,97%
1,64%

%vsv
landelijk
2018-2019
0,29%
5,61%
2,01%

Deelnemers
Aantal
regio 2017- vsv'ers regio
2018
2017-2018
15.330
22
6.444
296
21.774
318

% vsv regio
2017-2018
0,14%
4,59%
1,46%

%vsv
landelijk
2017-2018
0,27%
5,40%
1,91%

Tabel 2: Aantal vsv'ers naar leeftijd (Bron: factsheet DUO, voorlopige cijfers 2018-2019)
Het merendeel van deze jongeren is ouder dan 18 jaar (tabel 2). Vanaf deze leeftijd vervalt de
kwalificatieplicht, waardoor school niet meer verplicht is voor jongeren die nog geen
startkwalificatie hebben.
Tabel 3 toont een overzicht van de redenen om te stoppen met school. De belangrijkste redenen
om te stoppen met school zijn een gebrek aan motivatie, voorkeur om te gaan werken en
verkeerde opleidingskeuze. Ook het aantal jongeren met psychische problematiek blijft hoog. Dit
beeld komt overeen met de landelijke analyses.
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Reden uitval school
Aantal vsv'ers 18+
%
Aantal vsv'ers 18%
Niet gemotiveerd/negatief studieadvies
67
20,81%
2
6,90%
Wil/gaat werken
58
18,01%
2
6,90%
Psychische problemen
35
10,87%
Wordt ingeschreven bij nieuwe opleiding
44
13,66%
14
48,28%
Verkeerde opleidingskeuze
38
11,80%
1
3,45%
Verhuisd buiten de regio
26
8,07%
5
17,24%
Lichamelijke problemen
19
5,90%
Problemen thuis
14
4,35%
Administratieve fout
2
0,62%
Geen BPV/stage
4
1,24%
Problemen op school
4
1,24%
1
3,45%
Startkwalificatie behaald na 1-10
3
0,93%
Vrijstelling
2
6,90%
Anders
8
2,48%
2
6,90%
Totaal
322
100,00%
29
100,00%
Tabel 3: Uitvalredenen jongeren <18 jaar en >18 jaar (Bron: Maandrapportages DUO en JVS)
Enkele zaken die opvallen:
•
De grootste groep jongeren stopt met school, omdat ze niet (meer) gemotiveerd zijn of
omdat ze van school een negatief studieadvies hebben gekregen. De meerderheid van de
jongeren die heeft aangegeven niet meer naar school te willen, geeft aan (tijdelijk) te
willen gaan werken. Uit de inkomensgegevens blijkt dat 75% van deze groep uitvallers ook
werk heeft. Meer jongeren dan voorgaande jaren benoemt dat ze een tussenjaar nemen,
maar wellicht in het nieuwe jaar weer naar school willen. Veel jongeren (78%) hebben een
verzuimdossier. Vaak hebben zij ook nog andere problemen in de privésfeer, waardoor de
motivatie voor school weg is.
•
De groep van jongeren die stoppen met school om te werken, is ook groot. Van de 58
jongeren die zeggen te willen werken, ontvangen 52 jongeren ook inkomen uit werk of als
zelfstandige. Op het eerste gezicht lijkt dit een groep te zijn die zichzelf redt en waar niet
direct zorgen over zijn. Op basis van de inkomenshistorie blijkt dat deze jongeren langere
tijd aaneengesloten inkomen krijgen, ook in vergelijking met voorgaande jaren. Het blijft
van belang deze groep te monitoren, gezien hun kwetsbaardere positie op de
arbeidsmarkt. Landelijk wordt aangegeven dat er meer werkgevers zijn die jongeren een
baan aanbieden voordat ze hun diploma hebben behaald, de zogenoemde groenpluk. Of bij
deze uitvallers sprake is van groenpluk of dat jongeren zelf kiezen om aan het werk te
gaan, is op basis van de beschikbare informatie niet te achterhalen.
•
Een behoorlijke groep jongeren heeft aangegeven weer terug naar school te gaan, maar zij
komen toch voor in de vsv-cijfers. Hun inschrijving is (niet erkend) onbekostigd onderwijs
of zij staan ingeschreven als examendeelnemer. Dit geldt voor 32 jongeren, waarvan het
merendeel examendeelnemers is. Examendeelnemers die uiterlijk 31 december alsnog een
startkwalificatie halen, staan niet meer geregistreerd als vsv-er. Voor deze groep is dit dus
niet gelukt. Het merendeel staat na januari ook nog onbekostigd ingeschreven. De
verwachting is dat zij alsnog een startkwalificatie halen.
•
Van de groep die verkeerd heeft gekozen, wil uiteindelijk het merendeel graag terug naar
school. Van deze groep is 85% bezig (geweest) met een heroriëntatie. Deze groep heeft op
dit moment niet of nauwelijks problemen, maar heeft wellicht ondersteuning nodig bij het
maken van een nieuwe onderwijskeuze. Daarnaast is het belangrijk te monitoren of ze
terug naar school gaan of wellicht op een later moment ondersteuning nodig hebben. Van
de overige 15% is niet duidelijk wat ze komend schooljaar gaan doen of zijn alsnog gaan
werken.
•
Elk jaar is de groep die uitvalt door psychische problematiek relatief groot, maar deze lijkt
in vergelijking met vorig jaar iets afgenomen. Opvallend is dat een grotere groep dan
voorgaande jaren zelf actie onderneemt en bijvoorbeeld aan het werk gaat of wil gaan. Zij
kiezen ervoor nog geen hulp te accepteren. De groep jongeren die door psychische
problematiek uitvalt is het grootst binnen mbo niveau 4.
Een deel van de jongeren stopt met school om te gaan werken. Ook jongeren die uitvallen
vanwege andere redenen gaan vaak toch (tijdelijk) aan het werk. In tabel 4 is te zien dat circa 200
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jongeren inkomen uit werk hebben. De groep onbekend zijn jongeren die jonger dan 18 jaar zijn.
Van deze groep mogen geen inkomensgegevens opgevraagd worden.

Inkomenssituatie
Geen inkomen
Inkomen uit werk < €300,Inkomen uit werk > €300,Uitkering UWV/GSD + werk
Uitkering UWV/GSD
Wajong + werk
Wajong
Onbekend
Totaal

Aantal
65
31
171
6
8
0
0
70
351

Tabel 4: Inkomenssituatie van vsv'ers peildatum 1 februari 2020 (Bron: Inlichtingenbureau)
Tot slot het aantal nieuwe vsv’ers verdeeld per gemeente (tabel 5). In alle gemeenten is een
stijging van het aantal uitvallers te zien, met uitzondering van Tiel. Procentueel blijft het aandeel
vsv’ers hier wel hoger dan de andere gemeenten.

Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal

Aantal
deelnemers
Aantal
regio
vsv'ers regio
2.216
29
2.463
44
2.035
29
2.273
34
3.556
80
4.713
67
1.485
25
2.610
43
21.351
351

% vsv regio
1,31%
1,79%
1,43%
1,50%
2,25%
1,42%
1,68%
1,65%
1,64%

%vsv
landelijk
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%

Aantal
vsv'ers regio
2017-2018
22
42
27
34
93
55
15
30
318

% vsv regio
2017-2018
0,96%
1,66%
1,32%
1,48%
2,51%
1,16%
0,96%
1,16%
1,46%

Tabel 5: Aantal vsv’ers naar gemeente (Bron: factsheet DUO, voorlopige cijfers 2018-2019)
2.1 Oud vsv'ers
Bij het RMC zijn niet alleen de jaarlijkse, maar ook oud vsv’ers in beeld. Dit zijn alle jongeren
tussen 18-23 jaar die geen startkwalificatie hebben en geen inschrijving meer bij een opleiding,
ongeacht in welk jaar ze gestopt zijn met school. In tabel 6 is het totaal aantal oud vsv’ers te zien
in regio Rivierenland. Het onderwijsniveau is gebaseerd op de laatste opleiding voor uitschrijving.
De laatste groep waar geen opleiding bekend is, zijn jongeren die nooit Nederlands onderwijs
hebben gevolgd. Een kleine groep bestaat uit Nederlandse jongeren die om verschillende redenen
niet in staat zijn (geweest) om onderwijs te volgen. Het merendeel blijkt seizoenarbeiders uit
(Oost) Europa te zijn. Omdat zij een inschrijving in de basisadministratie van de gemeenten
hebben, komen zij bij RMC in beeld als vsv’er. Voor deze groep is geen specifieke aanpak om ze te
verleiden naar school te gaan.
In tabel 7 is te zien dat een groot deel van de vsv’ers inkomen uit werk of uitkering krijgt. Het RMC
ontvangt maandelijks rapportages over deze gegevens. Ongeveer 22% van de groep heeft geen
inkomen. In deze groep zijn ook jongeren die als zzp-er werken opgenomen. Het RMC ontvangt
geen aparte informatie over deze groep. Over de groep van 96 jongeren die onbekend zijn, zijn
nog geen gegevens opgevraagd en geleverd.
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Aantal oud
Onderwijsniveau
vsv'ers regio
onderbouw vo
20
vmbo
77
havo
15
vwo
21
mbo niveau 1
110
399
mbo niveau 2
163
mbo niveau 3
mbo niveau 4
248
VAVO
84
praktijkonderwijs
186
(voortgezet) speciaal onderwijs
267
Geen opleiding
295
Totaal
1.885
Tabel 6: Uitval onderwijsniveaus oud vsv’ers
vsv’ers
(Bron: JeugdVolgsysteem, peildatum 1 april 2020)
1 april 2020)

Aantal oud
vsv'ers
Inkomenssituatie
Geen inkomen
406
Inkomen uit werk < €300,108
Inkomen uit werk > €300,995
Uitkering UWV/GSD + werk
34
Uitkering UWV/GSD
108
Wajong
138
Onbekend
96
Totaal
1885
Tabel 7: Inkomensgegevens oud
(Bron: JeugdVolgSysteem, peildatum

2.2 Jongeren in een kwetsbare positie
Tabel 8 gaat over jongeren tot 23 jaar die vanuit bepaalde onderwijsposities (pro, vso-profiel
arbeidsmarkt en vervolgonderwijs, vmbo-basisberoepsgerichte leerweg, mbo-1) in 2017-2018 uit
het onderwijs zijn gestroomd of zijn doorgestroomd naar het mbo (naar niveau 1 of 2) in
schooljaar 2018-2019 4.
Bepaalde kwetsbare overstappen van onderwijs naar arbeidsmarkt en van onderwijs naar
onderwijs worden hiermee cijfermatig in beeld gebracht.
Kwetsbare door- en uitstroom 2018-2019
Aantal deelnemers
Totale door- en
in 2017-2018
uitstroom 2018-2019 mbo niv1
Onderwijs 2017-2018
mbo niveau 1
97
97
11
praktijkonderwijs
425
103
15
vmbo-bbl
1210
451
24
vso-arbeidsmarkt
210
46
8
vso-vervolgonderwijs
163
54
7
Totaal
2105
751
65

mbo niv2
57
32
300
5
14
408

Uitstroom
28
46
12
20
13
119

Totaal
kwetsbare
positie
96
93
336
33
34
592

% kwetsbare
positie
99%
90%
75%
72%
63%
79%

Tabel 8: Door- en uitstroom van 2017-2018 naar 2018-2019 van jongeren tot 23 jaar in een
kwetsbare positie, RMC (Bron: factsheet DUO, JIKP 2018-2019)
•

•
•

Het totaal aantal jongeren in een kwetsbare positie per onderwijssoort is een optelling van
de kolommen mbo 1, mbo 2 en uitstroom. Gezien de percentages in de laatste kolom,
wordt een deel van het totaal aantal deelnemers niet aangemerkt als kwetsbaar.
In de tabel is te zien dat 751 jongeren zijn overgestapt. Hiervan zijn 119 jongeren niet
doorgestroomd in het onderwijs.
In vergelijking met voorgaande jaren neemt de groep jongeren die binnen het
praktijkonderwijs een mbo1 diploma halen sterk toe. Zij stromen allemaal door naar mbo2.

2.3 Conclusie
•

4

Afgelopen jaar is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters gestegen. Dit is in lijn met
het landelijke beeld. Er is regionaal geen eenduidige verklaring voor de stijging aan te
wijzen. De vraag is waarom het zowel landelijk als regionaal niet verder daalt. Wellicht

https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/kwj-regio-015-rivierenland-18-19.pdf
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•
•
•

•
•

heeft de sterkere aandacht voor vsv en de daarmee samenhangende interventies er sinds
2005/2006 toe geleid dat de meest gangbare uitval nu beter voorkomen wordt. Of dat, als
er toch sprake is van uitval, uitvallers beter geholpen worden. Wat resteert, zijn de
complexe gevallen waarvoor maatwerk nodig is. Dit neemt niet weg dat onverminderde
aandacht nodig is om het aantal niet verder te laten oplopen.
Bij de uitval mbo niveau 1 is een verdere daling te zien. Deze uitval is in dit jaar harder
gedaald dan voorgaande jaren.
De stijging is procentueel het grootst bij leerlingen van havo, mbo niveau 3 en 4.
De belangrijkste redenen van uitval zijn gebrek aan motivatie, liever willen werken en
verkeerde studiekeuze. Binnen alle onderwijsniveaus is deze top 3 vergelijkbaar.
Uitzondering binnen het vo is dat een groter deel weer ingeschreven staat, maar dan
zonder bekostiging. Reden hiervoor is dat het merendeel van deze leerlingen nog
kwalificatie plichtig is en niet uitgeschreven kan worden.
Nog steeds is bij een groot deel van de uitvallers sprake van psychische problematiek. Met
name in mbo niveau 4 is dit een belangrijke reden van uitval.
Een grote groep volgt nog wel onderwijs, maar dit is onbekostigd of niet erkend. Over deze
groep zijn weinig zorgen en is de verwachting dat zij school succesvol afronden.
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3 Beleidsterreinen onderwijs, zorg en arbeid

In de vorige regionale plannen vsv 2017-2020 is al gesproken over een meer integrale benadering
en werkwijze die nodig is om onze kwetsbare jongeren de best passende ondersteuning en
oplossing te bieden. In 2019 heeft een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
plaatsgevonden die deze werkwijze onderstreept. De constatering is dat nog té veel nietzelfredzame jongeren tussen 16 en 27 jaar aan de kant staan, niet zelden met complexe
problematiek. Daarom is het van belang om nog meer tot een integrale aanpak in het sociaal
domein te komen. Het kabinet wil dat de jongeren goed ondersteund worden. En dat zij niet met
zoveel loketten te maken hebben dat ze de weg kwijtraken en daardoor niet werken of op school
zitten. Het is nodig dat er:
•
meer regie komt,
•
jongeren niet tussen wal en schip vallen
•
jongeren op de radar van instanties zijn
•
de ondersteuning zo dicht mogelijk bij hen wordt georganiseerd
•
er maatwerk is
•
en dat er schotten tussen verschillende domeinen kunnen worden geslecht.
Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen weer wat ieders opdracht is en hoe dat in Rivierenland is
vormgegeven. Ook beschrijven we een aantal knelpunten die door de partners in de regio benoemd
zijn.
3.1 Onderwijs
In Nederland hebben alle kinderen recht op onderwijs en streven we ernaar dat iedere jongere die
dat kan, naar school gaat en een startkwalificatie haalt. Voor het merendeel van de jongeren
verloopt de schoolcarrière goed. Helaas is dit niet voor elke jongere vanzelfsprekend. Een aantal
jongeren heeft moeite zich te motiveren om naar school te gaan, zich daar te handhaven of op een
stageplek aan de slag te gaan. Soms ontbreekt effectieve steun van de ouders of zijn er problemen
op diverse leefgebieden die de jongere afhoudt van school, stage of werk.
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3.1.1

Voortgezet onderwijs in Rivierenland en passend onderwijs

Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op verschillende soorten van middelbaar
beroepsonderwijs, hoger onderwijs dan wel een maatschappelijke positie. In Rivierenland zijn alle
niveaus van voortgezet onderwijs vertegenwoordigd, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.
Op het moment dat een leerling is aangemeld bij een school, heeft school zorgplicht. Dit houdt in
dat school ervoor moet zorgen dat een kind dat extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft en
altijd een passende plek krijgt. Dit geldt voor kinderen die op school zitten en kinderen die worden
aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit heet passend
onderwijs. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat:
·
alle kinderen een plek krijgen die past bij de onderwijsondersteuning behoefte
·
een kind naar een gewone school gaat als dat kan
·
een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is
·
scholen de mogelijkheden hebben voor onderwijsondersteuning op maat
·
de kwaliteiten en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen
·
kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten, omdat er geen passende plek is om
onderwijs te volgen.
·
Om alle leerlingen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en
speciale scholen in het basis- en voortgezet onderwijs samen regionale samenwerkingsverbanden.
Het samenwerkingsverband maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden,
welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de
ondersteuningsmiddelen.
In regio Rivierenland zijn vier samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs actief.
Daarvan is SWV Rivierenland 5 voor de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, West Betuwe
en Tiel het grootst. SWV De Meierij 6 is actief binnen de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. De
gemeente West Maas en Waal valt onder SWV VO-VSO Nijmegen 7 voor vo-vso regio Nijmegen.
Daarnaast vallen twee christelijke scholen onder het reformatorisch samenwerkingsverband 8.
Vanuit de gemeente West Betuwe wordt daarnaast intensief samengewerkt met SWV Pasvorm in
Gorinchem.
Jongeren met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs hebben soms ook zorg, jeugdhulp
of begeleiding naar een plaats op de arbeidsmarkt nodig. Gemeenten spelen daarbij een
belangrijke rol. Om te zorgen voor zo goed mogelijke samenwerking tussen professionals die met
jongeren werken, stemmen samenwerkingsverbanden en gemeenten hun beleidsplannen af in het
OOGO, het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). Sinds 2019 is het ook wettelijk verplicht
dat het mbo deelneemt aan dit overleg. ROC Rivor neemt ook namens Helicon deel aan zowel het
bestuurlijk als strategisch overleg.
Soms kan de problematiek zo complex zijn, dat kinderen thuis komen te zitten. Iedereen is van
mening dat dit niet wenselijk is. Dit heeft geleid tot het Thuiszitterspact in 2016. Daarin is
afgesproken dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zit zonder een passend
aanbod van onderwijs en/of zorg 9. Het aantal thuiszitters is volgens de officiële definitie landelijk
afgenomen, maar ondanks alle inspanningen is dit doel niet gerealiseerd. Thuis zitten is een
maatschappelijk vraagstuk dat verder gaat dan de school. Het oplossen van deze complexe
problematiek vraagt dus om speciale oplossingen. Er is helaas niet één eenvoudige oplossing
mogelijk in de meeste gevallen.
Thuiszitters hebben, in tegenstelling tot voortijdig schoolverlaters, nog wel een inschrijving bij een
onderwijsinstelling. Zij hebben echter langer dan vier weken geen onderwijs gevolgd en zijn zonder
geldige reden afwezig. In 2018-2019 had regio Rivierenland volgens de leerplichttelling 25
thuiszitters. Leerlingen die geoorloofd langer dan vier weken afwezig zijn, bijvoorbeeld door ziekte,
worden niet in de telling meegenomen, waardoor het totaal aantal kinderen dat niet op school
(kan) zit(ten) in werkelijkheid hoger is.

https://www.swvrivierenland.nl/partners/samenwerking-mbo
https://www.demeierij-vo.nl/2_hg_Startpagina.php
7https://samenwerkingsverbandvo.nl/
8 https://www.refsvo.nl/aangesloten-scholen/
9 file:///C:/Users/shuijnen/Downloads/thuiszittersbrief-januari-2020%20(1).pdf
5

6
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3.1.2

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Opleidingen in het mbo zijn de vervolgstap na het voortgezet onderwijs. Deze opleidingen bereiden
voor op het uitoefenen van een vak of beroep of doorstroom naar hoger onderwijs. Regio
Rivierenland heeft twee onderwijsinstellingen, ROC Rivor in Tiel en AOC Helicon MBO
Geldermalsen. Dit is het hoogste niveau onderwijs dat aangeboden wordt in regio Rivierenland.
Zowel ROC Rivor als Helicon MBO Geldermalsen zijn relatief kleine onderwijsinstellingen met veel
aandacht en zorg voor de leerlingen.
Mbo-instellingen geven invulling aan de ambities in de kwaliteitsagenda’s 1011. Naast
onderwijsontwikkelingen wordt hier ook invulling gegeven aan passend onderwijs. In tegenstelling
tot het vo is dit niet regionaal of gezamenlijk georganiseerd en is er geen samenwerkingsverband.
Scholen geven zelf invulling aan de ondersteuningsbehoefte binnen hun organisatie.
In de kwaliteitsagenda’s wordt invulling gegeven aan de volgende (landelijke) speerpunten:
•
jongeren in een kwetsbare positie
•
gelijke kansen
•
opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
In alle drie de speerpunten is zowel bij ROC Rivor als bij Helicon MBO Gelderlmalsen aandacht voor
vsv en kwetsbare jongeren. Enerzijds door extra ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld extra zorg
en ondersteuning in de school, maar ook door aantrekkelijke en passende leerroutes te
ontwikkelen binnen school en in samenwerking met (arbeidsmarkt)partners in de regio.
Ook hebben beide onderwijsinstellingen veel aandacht voor het thema leven lang ontwikkelen en
voor digitalisering en e-learning. Dit zijn extra onderwerpen die in de kwaliteitsagenda’s uitgewerkt
zijn.
De regio kenmerkt zich door een grote trek van Rivierenlandse leerlingen naar mbo-instellingen
buiten de regio. Circa 75% van de jongeren met een bekostigde inschrijving op een mbo-instelling
volgt deze bij een onderwijsinstelling buiten de regio, waarbij ROC Koning Willem 1 in Den Bosch
en ROC Midden-Nederland in Utrecht samen met ROC Rivor de top 3 vormen. De omgekeerde
beweging is veel kleiner. De groep leerlingen die van buiten de regio naar ROC Rivor of Helicon
komt, kiest in de meeste gevallen bewust voor de kleinschaligheid van de scholen en de daarbij
persoonlijke ondersteuningsstructuur. Binnen het mbo wordt ook invulling gegeven aan passend
onderwijs.
3.1.3

Knelpunten in het onderwijs

Zowel binnen het vo als het mbo geven de scholen in verschillende gesprekken aan knelpunten te
ervaren voor een kleine groep leerlingen. Daarnaast heeft onderzoeksbureau KBA Nijmegen een
onderzoek uitgevoerd om te inventariseren welke (preventieve) maatregelen nog ingezet kunnen
worden in het regionaal programma vsv. Deze zijn als volgt samen te vatten:
•
De zorgstructuur binnen de scholen is op orde. Scholen kennen de jongeren met ‘lichte’
problematiek en er is een goed aanbod om deze groep te ondersteunen. Van de andere
kant is er een toename van leerlingen met complexe problematiek, die niet meer alleen van
het onderwijs is en ook niet alleen binnen het onderwijs opgelost kan worden. Goede
(integrale) aansluiting met de zorg buiten school is nog niet goed (genoeg) geregeld. Dit
komt ook in paragraaf 3.2.3. aan de orde.
•
Er is een toename van zwaardere psychische problematiek, waardoor school in sommige
gevallen handelingsverlegen wordt. Zowel intensievere samenwerking met externe partijen
als een maatwerkaanpak in school is een wens van scholen, vooral van het mbo.
•
Er is al een tijd een ‘opwaartse’ druk merkbaar door hoge verwachtingen van ouders.
Leerlingen willen of moeten zo hoog mogelijk instromen, terwijl dit niet altijd het best
passende onderwijs voor de leerling is. Dit merkt het vo in het doorstroom vanuit het
basisonderwijs. En het mbo vanuit het vo. Naast dat dit in data terug te zien is, merken
scholen dit ook aan gedrag van leerlingen, bijbvoorbeeld veel en continue stress.
10

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaarberoepsonderwijs/documenten/rapporten/2019/06/27/kwaliteitsagendas-2019-2022-middelbaar-beroepsonderwijs-deel1-a---h
11 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaarberoepsonderwijs/documenten/rapporten/2019/06/27/kwaliteitsagendas-2019-2022-middelbaar-beroepsonderwijs-deel.3-r---z
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•

•

•

•

Er is (te) weinig aandacht voor de praktische context in het vo. Er zijn leerlingen – op alle
niveaus in het vo – die beter en liever praktisch leren, terwijl de tendens is dat het
onderwijs meer en meer theoretisch wordt. In de regio is hier wel aandacht voor,
bijvoorbeeld binnen het techniekonderwijs, maar dit zou breder kunnen.
Bij sommige leerlingen is er sprake van ingewikkelde problematiek tussen ouder, kind en
school. Dit maakt dat niet alleen school vaak klemt zit om een passende oplossing te
bedenken, maar de leerling komt hierdoor onvoldoende aan leren toe.
Op het moment dat een casus te complex is en niet meer bij het onderwijs thuishoort, is
vaak onduidelijk wie de regie over een casus heeft. Vaak blijft of voelt school zich nog
verantwoordelijk, maar zou een andere partij de regie over moeten nemen.
Sommige scholen maken zich zorgen over het loopbaanperspectief van de jongeren met
een ondersteuningsbehoefte. De schakelmomenten zijn hierin cruciaal. Vo-scholen vragen
zich bij sommige jongeren af of zij het redden in het mbo. En het mbo maakt zich zorgen of
jongeren het redden op de arbeidsmarkt. Meer aandacht voor een goede (warme)
overdracht kan bijdragen aan het verminderen van de risico’s bij de overstap.
Er wordt in de regioschets gesproken over kwetsbare jongeren als het gaat om een
kwetsbaar onderwijsniveau. Er zijn echter ook andere groepen jongeren die kwetsbaar zijn,
bijvoorbeeld statushouders of leerlingen op mbo niveau 3 of 4.

3.2 Onderwijs en zorg
Op het moment dat de zorgen binnen school te groot en complex zijn, is het belangrijk om met
partners buiten school te kunnen schakelen. In regio Rivierenland wordt hier al op verschillende
manier invulling aan gegeven.
3.2.1 Sociaal domein en Transformatiefonds
Sinds 2015 zijn de decentralisaties in het sociaal domein doorgevoerd. Doel is dat de gemeenten
haar inwoners sneller en efficiënter kunnen helpen bij hun ondersteuningsvragen. Het gaat om de
taakuitvoering op het gebied van jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning (wmo) en de
Participatiewet. De eerste twee taken worden binnen de gemeenten vormgegeven in wijk- of
gebiedsteams. Uitvoering van de Participatiewet is op een andere manier georganiseerd (zie ook
paragraaf 3.3.).
Inmiddels hebben deze wijk- of gebiedsteams binnen de regio goed vorm gekregen en is de
ondersteuning voor de inwoners geregeld. Bij veel gemeenten is extra aandacht voor jongeren. Dat
deze doelgroep belangrijk is voor gemeenten, blijkt uit de keuzes die zijn gemaakt om invulling te
geven aan de plannen in het Transformatiefonds.
Het Transformatiefonds is het fonds dat het Rijk en VNG hebben opgericht om de vernieuwing van
het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven in de vorm van projecten. Binnen de regio is de
keuze gemaakt om deze in te zetten op kwetsbare jongeren tussen 16 en 23 jaar. Uit onderzoek
blijkt dat circa 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar zich in een kwetsbare positie
bevindt door problemen op één of meer leefgebieden. Dit heeft vaak te maken met een combinatie
van problemen, waarbij ze al dan niet ondersteuning krijgen. Door diverse wetgevingen, regelingen
en instanties die niet op elkaar aansluiten, bestaat de kans dat deze kwetsbare jongeren tussen
wal en schip vallen. Om zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare jongeren te bevorderen,
pleit het Nederland Jeugdinstituut (NJI) voor een integrale en toekomstgerichte aanpak op de
verschillende leefgebieden: onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen 12.
Binnen het Transformatieplan worden drie projecten uitgevoerd:
1. Toekomstgericht werken
Toekomstgericht werken vinden professionals belangrijk, maar staat niet altijd op het vizier
en er wordt niet vanzelfsprekend naar alle leefdomeinen gekeken.
Jongeren hebben behoefte aan een coach, iemand die hen helpt hun vragen te ontdekken
en scherp te krijgen. Dit is een coach die verstand heeft van verschillende leefdomeinen en
die naast de jongeren kan gaan staan en actief naar hen toe gaat om zwaardere
hulpvragen te voorkomen. Met de jongeren wordt een plan gemaakt.

12

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Investeer-in-toekomstgericht-werken
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In praktijk betekent dit dat jongerenwerkers worden ingezet als toekomstcoaches. Deze
toekomstcoach gaat actief aan de slag met deze nieuwe opdracht: het opstellen van
toekomstplannen, coachen van individuele jongeren en is ook ambassadeur van
Toekomstgericht werken. De eerste toekomstcoaches starten in Tiel, Buren, Maasdriel,
West Maas en Waal en Culemborg. Later in 2020 wordt gestart met de doorontwikkeling
van de methode en tool.
2. Aansluiting onderwijs-zorg
Een integrale aanpak zorgt ervoor dat er (vroeg)tijdig wordt gesignaleerd en dat er hulp
geboden kan worden om de ontwikkeling van de jongere te bevorderen. In regio
Rivierenland is behoefte aan het versterken van de integrale samenwerking tussen
onderwijs (VO) en jeugdhulp (sociale wijkteams). De hulp die een jongere krijgt vanuit de
jeugdhulp of vanuit school sluit niet altijd goed op elkaar aan.
Doel van dit project is een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Er wordt van
elkaars expertise gebruik gemaakt en vroegtijdig hulp geboden. Hierdoor krijgt de jongere
de juiste hulp en wordt een grotere zorgvraag voorkomen. De zelfstandigheid van jongeren
is vergroot en ze kunnen zo optimaal mogelijk functioneren binnen school en de
maatschappij. De verbinding tussen het passend onderwijs en de jeugdwet wordt versterkt
door onder meer in te zetten op het faciliteren van mankracht of andere middelen. Scholen
en sociale wijkteams stellen een gezamenlijke opdracht op en gaan aan de slag. Het
onderwijs en de lokale teams in Neder-Betuwe en Zaltbommel hebben hiermee inmiddels
een start gemaakt.
3. Actietafel kwetsbare jongeren
Bij de Actietafel worden jongeren besproken waarvan is vastgesteld dat ondersteuning in
het reguliere circuit niet voldoet of niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Voor deze
jongeren is iets anders nodig en dat krijgen ze op het moment dat een plan wordt
opgesteld bij de Actietafel. Het gaat om jongeren in complexe situaties waar alleen
verandering in kan worden gebracht door gezamenlijke inspanningen van meerdere
partijen. Met de Actietafel worden organisaties gefaciliteerd om de complexe problematiek
van de jongere met maatwerktrajecten op te lossen. Naast het eerste doel jongeren te
helpen in hun proces naar participatie, leidt deze overlegstructuur ertoe dat partijen elkaar
beter en sneller weten te vinden (ook buiten de Actietafel) en elkaars taal beter leren
kennen. Inmiddels zijn er vier bijeenkomsten van de Actietafel geweest. Deze
bijeenkomsten worden na afloop geëvalueerd om waar nodig de aanpak aan te passen.
3.2.2

Leerplicht/RMC

De leerplichtambtenaren van de acht gemeenten, het RMC Rivierenland, het voortgezet onderwijs,
mbo-scholen, hulpverleners, instanties, gemeenten hebben een effectieve aanpak ontwikkeld om
verzuim en uitval vroegtijdig te signaleren en op te pakken. Naast de uitvoering van de wettelijke
taken, komen RMC en leerplicht steeds eerder in beeld om de nodige (preventieve) ondersteuning
te bieden. Hiervoor zijn strakke afspraken met de scholen gemaakt en is het team op verschillende
onderwijslocaties wekelijks te vinden. Vaak is de leerling nog voordat hij of zij uitvalt in beeld en
wordt er direct (maatwerk)begeleiding en ondersteuning geboden vanuit de scholen, een RMCtrajectbegeleider en/of de leerplichtambtenaar om te voorkomen dat de leerling uitvalt. Het RMC
heeft ook specifieke afspraken met een aantal mbo instellingen buiten de regio, gezien het grote
aantal leerlingen dat daar onderwijs volgt.
Naast deze acties, is afgelopen jaren ook gewerkt aan het implementeren van de Methodische
Aanpak Schoolverzuim (MAS). Deze aanpak is opgezet voor leerplichtige en kwalificatie plichtige
leerlingen. Schoolverzuim (ook ziekteverzuim) is vaak een signaal van achterliggende
problematiek. Veelvuldig verzuim kan leiden tot voortijdig schoolverlaten. Alle reden om
schoolverzuim en ziekteverzuim serieus te nemen en tijdig aan te pakken. Dat begint op school
met een zorgvuldige registratie en verzuimaanpak. Nadat de school het verzuim bij DUO heeft
gemeld, treedt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) in werking. Deze integrale aanpak
van schoolverzuim beschrijft vier routes met als doel het verzuim te stoppen. De aanpak is licht
waar mogelijk en zwaarder waar nodig. Een effectieve aanpak van schoolverzuim vraagt, zeker als
er sprake is van achterliggende problematiek, om samenwerking van de ketenpartners. De MAS is
daarom ontwikkeld door Ingrado (brancheorganisatie voor leerplicht/RMC) Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, Raad voor de Kinderbescherming, Halt en het Openbaar Ministerie.
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Afb. 1: Schematische weergave MAS
3.2.3.Knelpunten onderwijs en zorg
•

•

•

•
•
•

Er is behoefte aan een gezamenlijke, integrale aanpak, maar partijen weten elkaar nog
onvoldoende te vinden of de ondersteuning is nog onvoldoende op elkaar afgestemd. Er
kan nog meer gebruik gemaakt worden van elkaars expertise. Hier is al aandacht voor en
wordt al regionaal opgepakt, onder andere binnen het Transformatiefonds.
Scholen bieden veel ondersteuning, maar lopen wel eens tegen de grenzen aan van hun
mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Meer hulp van buitenaf is dan nodig. Op welke
manier is nog moeilijk in te vullen. Enerzijds kan externe expertise in school veel
toevoegen. Anderzijds is school geen verlengstuk van de hulpverlening en is onderscheid
tussen onderwijs en zorg gewenst.
Scholen geven aan dat zij zich als onderwijspartij, bij leerlingen met zwaardere
problematiek, de regisseur voelen. Zij worden als zodanig gezien en als casusregisseur
weggezet. Nu pakt de school deze regie ook, omdat zij de noodzaak voelen voor snelle en
adequate hulp, waarschijnlijk eerder dan andere betrokken partijen. Deze regiefunctie is
voor het onderwijs soms te zwaar. School kan en wil die verantwoordelijkheid niet altijd
hebben, de school is immers geen hulpverlener. Voor zwaardere hulpverlening zou er dus
een externe regiefunctie moeten zijn.
Jongeren vallen tussen wal en schip, omdat wet- en regelgeving rondom passend onderwijs
en jeugdhulp nog onvoldoende verbonden zijn.
De overgang 18- naar 18+ is nog onvoldoende afgestemd. Binnen het project
toekomstcoach zou dit (deels) opgelost moeten worden.
De MAS is niet voor boven leerplichtige leerlingen (18+), terwijl deze aanpak ook voor deze
groep jongeren goed kan werken in de samenwerking tussen partijen.

3.3 Onderwijs en arbeidsmarkt
In deze paragraaf beschrijven we welke verbinding er al is tussen de domeinen onderwijs en de
arbeidsmarkt. Op het moment van schrijven is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de
coronacrisis. Op de lange termijn zijn de gevolgen van deze maatregelen nog allerminst zeker,
maar de economische pijn is op veel plekken al voelbaar. Het consumentenvertrouwen is hard
gedaald, mensen zijn hun baan kwijtgeraakt of zitten zonder opdrachten. Bedrijven worden
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gedwongen tijdelijk de deuren te sluiten, waarbij het voor sommige maar de vraag is of ze
overeind blijven. Gemeenten, het UWV en het Rijk zijn hard bezig om een pakket aan
steunmaatregelen in de praktijk te brengen voor zowel werknemers als werkgevers en
ondernemers. Hoe diep de coronacrisis onze economie gaat raken, hangt voor een groot deel af
van hoe lang de beperkende maatregelen van kracht blijven en wanneer we het virus onder
controle krijgen. En dat weet niemand. Wel weten we dat dit ook grote impact heeft op het
onderwijs. Leerlingen kunnen hun stages of bbl-werkplekken niet behouden en lopen
studievertraging op. Er worden plannen gemaakt, onder andere door SBB, hoe hier actie op
ondernomen kan worden. De rest van de paragraaf geeft een beschrijving van de situatie in
Rivierenland vóór de crisis.
De arbeidsmarkt in Rivierenland heeft, net als andere regio’s, te maken met personeelstekorten in
verschillende sectoren (techniek, transport en logistiek, zorg, recreatie en toerisme). Daar komt
nog bij dat de regio te maken heeft met bovengemiddelde vergrijzing en ontgroening, een dalend
aantal inwoners en een gemiddeld laag opleidingsniveau.
Bij het aanpakken van arbeidsmarktvraagstukken gaat het naast het oplossen van de kwantitatieve
vervangingsvraag ook om een kwaliteitsslag. Het werk op de arbeidsmarkt van de toekomst is
complexer, wordt vaak anders georganiseerd en vraagt om andere vaardigheden. De vraag van
werkgevers voor de komende jaren richt zich vooral op gediplomeerden op niveau 3, 4 en 5 (hbo).
Een arbeidsmarktpotentieel dat onvoldoende beschikbaar is in de regio. De verbinding van vraag
naar aanbod valt niet te beantwoorden zonder scholing daar een prominente rol in te geven.
Ook het thema leven lang ontwikkelen wordt steeds meer van belang. De participatiegraad zal, om
de regionale economie op peil te houden, ook moeten toenemen, bijvoorbeeld door meer zijinstromers op de arbeidsmarkt in te laten stromen.
Toch is er zeker ook een plek voor ongediplomeerden. Door de aantrekkende arbeidsmarkt kiezen
jongeren er vaker voor kiezen om zonder startkwalificatie aan het werk te gaan. Ook lijken steeds
meer werkgevers jongeren al een baan aan te bieden zonder dat ze een diploma hebben. Dit
fenomeen wordt groenpluk genoemd. Daar lijkt op zich niets mis mee, alleen uit het verleden blijkt
dat jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald, in economisch mindere tijden, weer als
eerste op straat staan. Het is daarom van belang om de weg naar diplomering niet voortijdig af te
snijden en gezamenlijk in te zetten op het halen van een diploma via de beroepsbegeleidende
leerweg (BBL). Om dit aan te pakken, is er een intentieverklaring getekend VNO-NCW, MKB
Nederland, MBO Raad, Ingrado, JOB, SBB en het Ministerie van Onderwijs (zie bijlage 3). Met deze
intentieverklaring benadrukken de landelijke partijen dat het halen van een startkwalificatie, voor
wie dat kan, de voorkeur heeft boven het ongediplomeerd aan de slag gaan bij een werkgever. De
BBL is de perfecte mogelijkheid om én aan het werk te zijn én toe te werken naar een diploma. In
de intentieverklaring wordt ingezet op het maken van afspraken tussen verschillende partijen,
zodat als een jongere ongediplomeerd aan het werk gaat er alles aan gedaan wordt om de
werkplek om te zetten naar een BBL-plek.
Bovendien werken onderwijs en het bedrijfsleven in de regio al op verschillende manieren samen.
Dit was al te lezen in hoofdstuk 1 over de maatregel Leerwerkbedrijf. Daarnaast zijn er
verschillende privaat-publieke samenwerkingen (PPS), zoals PPS Ondernemend Rivierenland, PPS
Techexpress 13 en PPS CircuLeren 14. Deze laatste richt zich voornamelijk op entree studenten en
daarnaast op niveau 2 studenten. De arbeidsmarkt vraagt om medewerkers met een lerende
houding die duurzaam inzetbaar zijn. Hiervoor zijn nieuwe vaardigheden van mensen nodig en is
het noodzakelijk om zelf meer de regie te leren nemen over de eigen loopbaan. Breed opleiden is
de start voor het zoeken naar een nieuwe structuur in het onderwijs, waarbij zelfredzaamheid en
zelfontplooiing kernwaarden zijn. De PPS focust op een doorlopende leerlijn, een doorlopende
sociale (ontwikkel)lijn, professionalisering en het versterken van het netwerk.
3.3.1

Begeleiding van jongeren naar werk

In Rivierenland verlenen drie partijen diensten op het gebied van werk en inkomen. Deze drie
partijen zijn de verbindende schakel tussen werkgevers en werkzoekenden in Rivierenland.

https://rw-poarivierenland.nl/samenwerkingen-in-het-onderwijs/
https://www.dus-i.nl/subsidies/regionaal-investeringsfonds-mbo/documenten/publicaties/2019/05/20/rif---projecteneerste-ronde-2019
13
14
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Dit zijn Werkzaak Rivierenland, het UWV en gemeente Buren. Gemeente Buren voert de
Participatiewet uit voor de gemeente Neder-Betuwe en Buren. Onder de naam Werkzaak
Rivierenland zijn de sociale diensten, de sociale werkplaats, het Werkgeversadviespunt en de
samenwerking met het UWV geborgd.
Wanneer tijdens de begeleiding van het RMC blijkt dat een jongere zonder startkwalificatie geen
terugkeer mogelijkheden naar het onderwijs heeft, draagt zij deze jongeren over naar Werkzaak
Rivierenland of gemeente Buren. Om dit dienstverleningsproces goed te laten verlopen, hebben
RMC en Werkzaak Rivierenland werkafspraken gemaakt. Dit zal de komende periode met de
gemeente Buren gebeuren.
Ook werken gemeenten in dit kader ook nauw samen met scholen binnen pro, vso en Entree om de
kwetsbare groep (extra) ondersteuning te bieden naar werk. Op het moment dat jongeren het
onderwijs verlaten is een (warme) overdracht geweest van de jongeren die begeleiding nodig
hebben. In het kader van nazorg blijven de pro- en vso scholen deze jongeren monitoren. In
praktijk blijkt dit soms lastig, omdat jongeren uit beeld kunnen raken op het moment dat ze geen
werk meer hebben en geen uitkering aanvragen.
Veel jongeren uit het pro/vso vallen onder de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie. Voor
sommige uitvallers in deze schoolvormen is het terug begeleiden naar school geen optie, maar is
een leerwerktraject beter passend. Iemand die 16 of 17 jaar oud is, valt in beginsel echter niet
onder de Participatiewet. In bijzondere situaties kan toch aanvullende ondersteuning door
Werkzaak of gemeente Buren worden geboden. Er zijn echter ook jongeren die ook mét deze
ondersteuning geen leerwerktraject kunnen volgen. En niet in staat zijn een startkwalificatie te
halen. Voor hen is ondersteuning bij arbeidsinschakeling gewenst, zoals loonkostensubsidie,
indicatie banenafspraak en beschut werk.
3.3.2

Aanpak 16-27

In 2015 is de landelijke Aanpak Jeugdwerkloosheid uitgevoerd. Deze is daarna doorontwikkeld naar
de Aanpak 16-27. Deze landelijke aanpak gaat verder dan werkloosheid en zet zich in om jongeren
tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar
zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut,
Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, VNG, het Rijk en de gemeenten. Het gaat hier om de
leefdomeinen onderwijs, veiligheid, vrije tijd, werk en inkomen, wonen en zorg. Hiervoor is
gekozen om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen naar zelfredzaamheid en
participatie. De Aanpak 16-27 verwijst naar de levensfase waarbinnen doorlopend ondersteuning
nodig is aan kwetsbare jongeren. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar 15.
Regio Rivierenland werkt mee aan een aantal pilots, die zijn opgezet vanuit de Aanpak 16-27.
Werken aan een toekomstplan is één van de projecten, dat inmiddels is uitgewerkt in één van de
projecten van het Transformatieplan. Daarnaast is de pilot motie Kwint gestart, waarbij onder
andere gediplomeerde jongeren gemonitord worden in hun carrière nadat ze school hebben
verlaten. Deze actie is ook opgenomen in de pps CircuLEREN.
3.3.3 Perspectief op Werk
Er zijn veel werkgevers die staan te springen om mensen die aan de slag kunnen. En er zijn
genoeg mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk kunnen
vinden. Het lukt niet altijd goed om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen. Om
ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, werken
overheidsinstellingen, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen gerichter samen om de
matching in de arbeidsmarktregio’s te verbeteren. Gemeenten en UWV brengen personen in hun
bestanden in beeld. Het onderwijs ontwikkelt bijscholings- en omscholingsroutes. Werkgevers zijn
bereid om iedereen die werkfit en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of aangepaste plek aan te
bieden. Perspectief op Werk geeft een impuls aan deze samenwerking en investeert in regionale
actieplannen, het delen van leerervaringen en het breder toepasbaar maken van succesvolle
werkwijzen. In regio Rivierenland wordt met zeventien projecten een impuls gegeven aan deze
doelstelling.
3.3.4 Knelpunten onderwijs en arbeidsmarkt

15

https://www.16-27.nl/

24

•

•

•

•

•

•

Net als bij de aansluiting onderwijs-zorg, wordt in de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
ook de regie gemist. Partijen werken hard voor de jongeren, maar vaak nog te veel vanuit
de eigen opdracht. Daarbij is onduidelijk wie overzicht en regie heeft. Bovendien geldt voor
sommige kwetsbare jongeren dat er ook inzet vanuit de zorg is die ook betrokken moet
worden bij de ondersteuning. Daarnaast zou betere regie op de kwetsbare jongeren in de
nazorgperiode van de scholen in pro/vso wenselijk zijn, omdat jongeren uit beeld raken als
ze geen werk of uitkering meer hebben.
Scholen ervaren een verschil in dienstverlening en beleidskeuzes tussen de verschillende
organisaties werk en inkomen (Werkzaak en gemeente Buren/Neder-Betuwe). Dat kan
verwarrend zijn bij het vaststellen van de juiste ondersteuning van de jongere.
De wet- en regelgeving rondom kwetsbare jongeren zorgt dat jongeren soms buiten de
boot vallen. Zo is loonkostensubsidie niet meer mogelijk als een jongere al langer dan zes
maanden bij een werkgever in dienst is. Dit geldt ook bij een bijbaan.
De meest kwetsbare groep jongeren die werkt, heeft vaak korte en flexibele banen. Op het
moment dat jongeren geen werk meer hebben, raken zij vaak uit beeld, omdat ze nergens
aankloppen voor ondersteuning.
Als het gaat om de aansluiting met de arbeidsmarkt, wordt vaak gesproken over de
kwetsbare jongeren of jongeren zonder startkwalificatie. Maar ook bij jongeren mét een
startkwalificatie kan integrale ondersteuning nodig zijn. De privacy wetgeving maakt dit
echter onmogelijk.
De complexiteit van de inhoud van het werk maakt dat de verschillende organisaties
elkaars taal niet altijd goed begrijpen. Of niet overzien welke acties ondernomen moeten
worden (bv. regeling loonkostensubsidie, doelgroepenregister).
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4

Reflectie

In deze regioschets hebben we een beeld gegeven van regio Rivierenland. De conclusie mag zijn
dat er al veel goed geregeld is bij de verschillende organisaties en dat er een bepaalde mate van
(integrale) samenwerking is. Daarnaast is de betrokkenheid van alle partijen groot om
ondersteuning te bieden aan de jongeren met het doel hen zo goed mogelijk te laten participeren.
En een ieder wil dit ook graag meer integraal. Dat houden we vast en kan nog doorontwikkeld
worden in de sluitende aanpak.
Er zijn punten die aandacht nodig hebben, verbeterd kunnen worden of ontwikkeld moeten of
kunnen worden in het nieuwe regionale programma vsv. De opdracht voor het nieuwe regionale
programma is om het aantal jaarlijkse uitvallers verder terug te dringen. Maar er is ook meer oog
voor jongeren die een jaar later alsnog op een goede plek zitten, ofwel in het onderwijs of aan het
werk. Daarnaast is een (sluitende) aanpak voor kwetsbare jongeren onderdeel van het programma
geworden en krijgt daarmee nadrukkelijker aandacht in het programma.
De vsv-cijfers zijn afgelopen jaar gestegen. Er is geen eenduidige verklaring of reden te vinden die
deze stijging veroorzaakt. De belangrijkste redenen zijn gebrek aan motivatie, liever (willen) gaan
werken, verkeerde studiekeuze en psychische problematiek. Afgelopen jaren waren dit ook de
belangrijkste redenen voor uitval. De uitval binnen mbo niveau 3 en 4 stijgt wel. Een verdere
analyse van deze niveaus kan meer inzicht geven in wat deze jongeren nodig hebben of hadden
voordat ze uitvielen. Dit geldt ook voor de uitval bij de havo. Het aantal uitvallers stijgt al enkele
jaren beetje bij beetje.
Verder is de vraag of en waarom een verdere daling zo moeilijk te realiseren is. Dat geldt niet
alleen voor de regio, maar ook landelijk. Het lijkt alsof de meest complexe groep jongeren is
‘overgebleven’ na jarenlange intensieve samenwerking op het dossier voortijdig schoolverlaten.
Maatwerk per jongere en integrale ondersteuning aanbieden worden als oplossingsrichtingen
aangedragen. Dit is zowel in landelijke onderzoeken als in gesprekken met de regionale partners
terug te lezen. Soms is de problematiek dusdanig complex, dat het voor een organisatie niet meer
mogelijk is om het alleen en vanuit de eigen opdracht op te lossen. In het onderzoek van KBA
Nijmegen hebben scholen zelfs als wens uitgesproken om daar meer aandacht aan te besteden.
Binnen het Transformatieplan is inmiddels een start gemaakt met een verbetering van de
aansluiting onderwijs-zorg.
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Daarnaast zijn de schakelmomenten een aandachtspunt voor verdergaande samenwerking.
Professionals maken zich zorgen over de overstap van sommige jongeren die ondersteuning nodig
hebben, bijvoorbeeld van vo naar mbo of van mbo naar werk.
In de opdracht voor het nieuwe regionale programma is expliciet de monitoring en begeleiding van
de kwetsbare jongeren opgenomen. Op basis van deze regioschets komt naar voren dat dit nog
onvoldoende of te versnipperd geregeld is. Partijen weten onvoldoende van elkaar wat ze voor de
jongere kunnen betekenen. Verdergaande samenwerking en maken van duidelijke afspraken
kunnen bijdragen aan succesvollere deelname in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
De perspectieven op de arbeidsmarkt waren tot voor kort goed. Er is zelfs sprake van krapte
waardoor meer jongeren een baan vonden en deze ook langer behouden. De coronacrisis maakt dit
toekomstbeeld echter veel onzekerder. Wat te doen de komende tijd, zal met de partners en
werkgevers in de regio besproken moeten worden.
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Bijlage 1. Aanvraag regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020
Aanvraag van financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en
voor jongeren in een kwetsbare positie

Inleiding
De afgelopen acht jaar is binnen Rivierenland met succes ingezet op het terugdringen van het
aantal voortijdig schoolverlaters. In de periodes 2008-2012 en 2012-2016 werd samengewerkt op
basis van regionale convenanten, waarin maatregelen en afspraken tussen gemeenten en
onderwijsinstellingen waren vastgelegd. In samenspraak met het Ministerie van OCW en SZW is
besloten om van tijdelijke vsv-aanpak structureel beleid te maken in de vorm van een regionaal
programma voor de periode 2016-2020. Met de ondertekening van het regionaal programma
verbinden betrokken partijen zich aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten
en verzuim onder 12 tot 23 jarigen, waarbij aandacht is voor jongeren in een kwetsbare positie,
jongeren die langer geleden uitgevallen en overbelaste jongeren.
Uitgangspunt daarbij is, dat het voorkomen en bestrijden van uitval onderdeel moet zijn van de
primaire processen binnen scholen en instellingen. Het regionaal programma voortijdig
schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie vraagt om een meerjarig perspectief en een
integrale aanpak gericht op preventie en curatie. Op basis van de regio-analyse, diverse
bestuurlijke overleggen en aanvullend georganiseerde inhoudelijke werkbijeenkomsten met
betrokken partijen, zijn vier speerpunten opgesteld voor het regionaal programma in de periode
2016-2020. Deze speerpunten zijn uitgewerkt in maatregelen met daaronder een aantal
activiteiten. De maatregelen staan niet los van elkaar, maar worden in samenhang ingezet. Omdat
de maatregelen die in het verlengingsjaar zijn genomen tot het einde van 2016 lopen, zal het
regionaal programma vanaf januari 2017 ingaan.
1. Minder uitval overstap v(s)o/pro naar mbo
Bij aanvang van de vsv convenanten in 2008 bleek dat een groot deel van de uitval plaatsvond
tijdens de overstap en in het eerste jaar van het mbo. Hoewel het vsv-probleem zich in het vo
nauwelijks voordoet, blijft de overgang van vo naar mbo een belangrijk onderdeel om mee te
nemen in de aanpak voortijdig schoolverlaten. De werkwijze is deels geborgd in de reguliere
werkprocessen, maar kan nog verder doorontwikkeld worden. In het regionaal programma 20162020 wordt de te monitoren doelgroep uitgebreid met de jongeren uit pro/vso die de overstap naar
het mbo maken. Doel is om de jongeren waar deze overstap en het eerste jaar van het mbo een
risico is voor schooluitval een extra steuntje in de rug te geven, met als gevolg minder uitval.
2. Plusvoorziening voor overbelaste jongeren
De plusvoorziening voor overbelaste jongeren is een belangrijk onderdeel van de huidige
succesvolle aanpak. Ook het afgelopen jaar viel de grootste groep vsv'ers uit door problemen op
school of thuis of door psychische problemen. De problematiek is divers, maar extra (tijdelijke)
ondersteuning is in bijna alle gevallen nodig. De resultaten zijn positief. Circa 95% van de voleerlingen en mbo-studenten die het afgelopen jaar gebruik maakten van de ondersteuning binnen
deze plusvoorziening volgen op dit moment nog onderwijs. Ook het overgrote deel van de jongeren
in de huidige Reboundvoorziening Pitstop eindigt niet als vsv'er, maar gaat terug naar onderwijs of
wordt begeleid naar zorg. Voor het regionaal programma is dan ook vereist dat elke regio
(minimaal) één plusvoorziening heeft waarin overbelaste jongeren worden bediend die meer nodig
hebben dan de bestaande (zorg)ondersteuning vanuit het onderwijs. In het kader van de transitie
jeugd/wmo wordt de aansluiting met de gebiedsteams bij het vormgeven van de plusvoorziening
meegenomen.
3. Regionaal sluitend vangnet voor jongeren (in een kwetsbare positie)
In Rivierenland bestaat een groot aanbod aan voorzieningen voor jongeren (in een kwetsbare
positie). Veel organisaties hebben een opdracht of belang om deze jongeren vanuit hun eigen
invalshoek te ondersteunen. Op dit moment is er echter onvoldoende samenwerking en
afstemming tussen de betrokken partijen en onduidelijkheid over elkaars rollen, taken en
verantwoordelijkheden. Dat gebeurt vooral als jongeren overstappen tussen onderwijsinstellingen,
of van het onderwijs naar de arbeidsmarkt of het zorgdomein. Vanuit het ministerie van OCW en
SZW wordt opdracht gegeven om, indien dit nog niet het geval is, een regionaal sluitend vangnet
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te organiseren voor jongeren in een kwetsbare positie (waaronder jongeren uit vmbo-bb,
entreeopleiding, niveau 2, pro en vso). Het doel hiervan is een passende plek voor elke jongere en
geen enkele jongere tussen wal en schip.
4. Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
Voor een aantal jongeren (in een kwetsbare positie) geldt dat zij het hoogst haalbare binnen het
onderwijs hebben bereikt en toeleiding naar werk de beste optie is. De aansluiting tussen onderwijs
en arbeidsmarkt in Rivierenland echter nog te wensen over en behoeft daarom in het regionaal
programma extra aandacht. Zo hebben veel pro/vso leerlingen ondanks de geïntensiveerde inzet
moeite met het vinden van een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Ook jongeren uit het
entreeonderwijs komen moeilijk aan een (vaste) baan en er bestaat veel onduidelijkheid over wie
verantwoordelijk is voor de begeleiding van deze groep. Maar niet alleen voor nieuwe, ook voor
oud vsv'ers blijft inzet op scholing en doorgeleiding nodig. Daar komt ook de groep onzichtbare
jongeren zonder startkwalificatie (niet als gevolg van een handicap) van 18 tot 23 jaar bij, die niet
op school zitten, niet werken en geen uitkering ontvangen. Ten slotte dreigen ook reguliere mbo
niveau 2 studenten door het ontbreken van een stage/BPV-plek voortijdig het onderwijs te
verlaten.
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Vervolg bijlage 1. Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig
schoolverlaten (in ontwikkeling)
1. Contactgegevens
Nummer RMC-regio
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Naam RMC-regio

Rivierenland

Naam VSV-accountmanager (van OCW)

Mevrouw N. Rezwani

Contactgemeente van de RMC-regio
Contactgemeente
Naam verantwoordelijk wethouder
contactgemeente

Tiel
De heer L. Verspuij

Postadres wethouder

Postbus 6325, 4000 HH Tiel

Naam contactpersoon bij contactgemeente

Mevrouw M. Winter - Bults

Functie cp

Senior beleidsmedewerker

Postadres cp

Postbus 6325, 4000 HH Tiel

Telefoonnummer cp

0344-637318

E-mailadres cp

mwinter@tiel.nl

Contactschool van de RMC-regio
Naam contactschool

ROC Rivor

BRIN-nummer

04CY

Voorzitter College van Bestuur

De heer C. Brouwer

Postadres CvB

Postbus 365, 4000 AJ Tiel

Naam contactpersoon bij contactschool

Mevrouw I. Goris

Functie cp

Beleidsmedewerker Studentenzorg ROC Rivor

Postadres cp

Postbus 365, 4000 AJ Tiel

Telefoonnummer cp

0344-656343

E-mailadres cp

ingegoris@rocrivor.nl

2. Totaal bedrag
Wat is het totaal van het bedrag dat u
aanvraagt:

€

1.888.608,-

4. Maatregelen
Per maatregel waarvoor u financiering aanvraagt, beantwoordt u de vragen A t/m C
Maatregel 1

'Overstap VO-MBO'
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A. Gevraagd subsidiebedrag
Totaalbedrag voor de gehele looptijd van de maatregel bedraagt € 160.000.,-.
B. Looptijd
De maatregel wordt voortgezet vanuit het vorige convenant voor de gehele looptijd van het
regionaal programma voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie 2017-2020.
C. Doel van de maatregel
1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht? Welk(e) onderwijssoort(en) en / of
onderwijsniveau(s) betreft dit?
De maatregel 'Overstap vo-mbo' is gericht op:
Alle examenleerlingen van het vmbo van scholen in Rivierenland
Risicoleerlingen voor havo/vwo van scholen in Rivierenland
Pro/vso-leerlingen van scholen in Rivierenland die de overstap naar het mbo maken
2. Wat wilt u bereiken met de maatregel?
Jongeren waarbij de overstap tussen het vo en het mbo een risico is voor schooluitval
krijgen een extra steuntje in de rug, met als gevolg minder uitval in de zomerperiode. Het
succes van de maatregel zit in het tijdig in beeld hebben én warm overdragen van de
risicojongeren.
3. Wat is de activiteit?
Vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten werken samen om schooluitval in de
zomerperiode tegen te gaan. Vo-scholen hebben de doelgroep in beeld en begeleiden
jongeren naar een juiste vervolgkeuze. Mbo-instellingen geven wekelijks een update van het
aanmeldtraject van de leerling. Leerlingen vullen, als onderdeel van het aanmeldproces, een
(digitaal) doorstroomdossier in. Er vindt een warme overdracht plaats indien het vo dit
noodzakelijk vindt. Voor de leerlingen die geen vervolgkeuze maken of leerlingen waar het
aanmeldproces stagneert, bepaalt het vo of overdracht naar of ondersteuning vanuit
leerplicht/RMC wenselijk of noodzakelijk is. Om dit op een transparante manier inzichtelijk
te maken, wordt gebruik gemaakt van het systeem Intergrip. RMC is primair
verantwoordelijk voor de activiteit en heeft de projectleiding uitbesteed aan Auditconnect.
De projectleider communiceert rechtstreeks met uitvoerders en zorgt voor goede voortgang
en ondersteuning van de uitvoering door de vo-scholen en mbo-instellingen. Jaarlijks wordt
een evaluatiebijeenkomst gepland waar alle betrokken partijen/personen aan deelnemen en
de behaalde resultaten besproken en verbeterpunten worden benoemd. Eventuele
aanpassingen voor de werkwijze van het nieuw te starten jaar worden hier vastgelegd.
Tijdens het jaar worden op verzoek trainingen en bijeenkomsten belegd om te zorgen dat
iedereen op de juiste manier de informatie met elkaar deelt.
4. Hoeveel deelnemers wilt u met deze maatregel bereiken gedurende de gehele looptijd
ervan?
Jaarlijks worden ruim 1200 leerlingen van de Rivierenlandse vo-scholen gemonitord,
waarvan 98% een bekostigde inschrijving heeft voor 1 oktober. Deze doelstelling blijft
gehandhaafd in de periode 2016-2020. De overige 2% is in beeld of in traject bij
leerplicht/RMC. In het schooljaar 2015-2016 zijn tien jongeren uit het praktijkonderwijs van
het Koningin Wilhelmina College in het project opgenomen die de overstap maken naar het
mbo. Hoeveel jongeren dit uiteindelijk worden regionaal, is nog niet duidelijk.
Maatregel 2

'Plusvoorziening'

A. Gevraagd bedrag
Totaalbedrag voor de gehele looptijd van de maatregel bedraagt € 700.000,-.
B. Looptijd
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De maatregel plusvoorziening voor overbelaste jongeren loopt voor totale periode van het
regionaal programma voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie 2017-2020. In
deze periode wordt gewerkt aan de volgende activiteiten:
1. Rebound VO Ondersteuningscentrum SWV Rivierenland
2. Jeugdteam MBO
3. Regionale Reboundvoorziening MBO
C. Doel van de maatregel (maximaal 200 woorden per subvraag)
1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht? Welk(e) onderwijssoort(en) en / of
onderwijsniveau(s) betreft dit?
De plusvoorziening richt zich op overbelaste jongeren. Dit zijn jongeren die in principe
beschikken over de capaciteiten om hun schoolloopbaan te doorlopen, maar door een
opeenstapeling van problemen (gedragsproblemen, psychische problemen, instabiele
thuissituatie en onveiligheid op verschillende leefgebieden) een groot risico lopen op zowel
school- als maatschappelijke uitval. De doelgroep bestaat uit leerlingen van de verschillende
v(s)o/pro-scholen van het SWV Rivierenland en jongeren woonachtig binnen Rivierenland
op mbo niveau 1 t/m 4 die vastlopen in het onderwijs. Bij deze jongeren zijn naast school
andere externe partijen nodig om de jongere voor het onderwijs te behouden of door te
leiden naar een ander traject buiten het onderwijs.
2. Wat wilt u bereiken met de maatregel?
1. Rebound VO Ondersteuningscentrum SWV Rivierenland: Een time out bieden voor
v(s)o/pro-leerlingen en scholen, samenwerken met ouders en de school van herkomst
ten behoeve van terugkeer naar het onderwijs en daarmee het percentage drop-outs
verkleinen.
2. Jeugdteam MBO: Meer jongeren in een vroegtijdig stadium ondersteunen door externe
partijen in school te laten samenwerken, waarbij de jeugdige centraal staat en
maatwerk geboden kan worden om schooluitval en de inzet van zwaardere,
specialistische zorg te voorkomen.
3. Regionale Reboundvoorziening MBO: Een time out bieden voor mbo-leerlingen en
scholen, zodat studenten (weer) een dagritme krijgen, zich aan afspraken leren te
houden en met structuur leren omgaan. Jongeren krijgen een perspectief op
doorgeleiding naar een onderwijs, werk of hulpverlening, afhankelijk van de aard en
ernst van de problematiek.
3. Wat is de activiteit?
1. Rebound VO Ondersteuningscentrum SWV Rivierenland: Na aanmelding bij het
Ondersteuningscentrum staat de beginperiode in het teken van het formuleren van de
hulpvraag. In de tussenperiode wordt gewerkt aan individuele groei en wordt het traject
voor terugplaatsing ingezet door met school een handelingsplan op te stellen. In de
eindperiode wordt gewerkt aan het gedrag van de leerling binnen groepsverband en
verder gewerkt aan het traject voor (gefaseerde) terugplaatsing. De leerling heeft na het
traject drie maanden recht op nazorg.
2. Jeugdteam MBO: Het MBO jeugdteam wordt ingezet voor vroegsignalering en
begeleiding. Men gaat uit van de vraag van de jongere en biedt ondersteuning bij het
zoeken naar oplossingen. Het MBO jeugdteam werk preventief en dichtbij: op school en
indien nodig achter de voordeur. Mocht voortzetting van de schoolloopbaan toch niet
haalbaar zijn, dan wordt opgeschaald naar andere, zwaardere ondersteuning via de
wijkteams.
3. Regionale Reboundvoorziening MBO: Binnen de Rebound krijgen jongeren een onderwijsen begeleidingstraject onder leiding van een coach of trajectbegeleider. De
onderwijsactiviteiten bestaan uit algemeen vormende vakken en waar mogelijk
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voortzetting en/of oriëntatie van beroepsgerichte vakken. Ook zijn sportactiviteiten en
diverse soorten trainingen ingeroosterd. Voor de stages beschikt de voorziening over een
specifieke stagebank, geschikt voor de doelgroep. In samenwerking met hulpverlening
wordt gewerkt aan de (gedrags)problematiek.
4. Hoeveel deelnemers wilt u met deze maatregel bereiken gedurende de gehele looptijd
ervan?
Het totaal aantal deelnemers dat wordt bereikt met de maatregel plusvoorziening
gedurende de gehele looptijd van de maatregel wordt geschat op ca. 500, exclusief de
deelnemers aan de activiteit Jeugdteam MBO. Dit aantal is gebaseerd op basis van de
volgende gegevens:
Rebound VO Ondersteuningscentrum SWV Rivierenland: Het
Rivierenland is verantwoordelijk voor 10.000 leerlingen.
jongeren gebruik van de time-out mogelijkheid binnen het

Samenwerkingsverband
Jaarlijks maken ca. 30
Ondersteuningscentrum.

Jeugdteam MBO: Over de verwachte aantallen jongeren die door het MBO jeugdteam
geholpen worden, is nog geen concreet aantal te noemen. Het MBO jeugdteam werkt
laagdrempelig voor alle jongeren en is dus ook voor jongeren die uiteindelijk geen
ondersteuningstraject in de Regionale Reboundvoorziening nodig hebben.
Regionale Reboundvoorziening MBO: Jaarlijks maken ca. 125 jongeren gebruik van de
regionale Reboundvoorziening van het MBO. De verwachting voor de komende jaren is dat
er jaarlijks ca. 100 jongeren een beroep zullen doen op deze voorziening.
Maatregel 3

'Sluitend vangnet'

A. Gevraagd bedrag
Totaalbedrag voor de gehele looptijd van de maatregel bedraagt € 220.000,-.
B. Looptijd
De maatregel sluitend vangnet loopt van 2017 tot 2019. In deze periode wordt gewerkt aan de
volgende activiteiten:
1.
2.
3.
4.
5.

(Dossier)analyse
Sociale kaart
Werkafspraken
Jaarlijkse bijeenkomst
Adviesloket

In de periode 2017-2018 wordt de (dossier)analyse uitgevoerd, de sociale kaart opgezet en
werkafspraken gemaakt. In de periode van 2018-2019 wordt indien noodzakelijk gewerkt aan de
vormgeving van een overlegtafel. De bijeenkomst zal gedurende de looptijd ieder jaar worden
georganiseerd. De middelen voor de activiteiten worden voor twee jaar toegekend. Na deze tijd
wordt met betrokken partijen gekeken naar mogelijke afbouw en/of borging van de activiteiten.
C. Doel van de maatregel (maximaal 200 woorden per subvraag)
1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht? Welk(e) onderwijssoort(en) en / of
onderwijsniveau(s) betreft dit?
De maatregel sluitend vangnet is in eerste instantie gericht op jongeren (12-23) in een
kwetsbare positie (waaronder jongeren uit vmbo-bb, entreeopleiding, niveau 2, pro en vso). Deze
jongeren zijn vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften
kwetsbaar om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed arbeidsperspectief. In de regio is er
voor gekozen om de doelgroep breder te trekken dan wat er in de huidige definitie onder
kwetsbare jongeren wordt verstaan. De maatregel is dan ook van toepassing alle leerlingen die
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kwetsbaar zijn om uit te vallen (ook op mbo niveau 3 en 4) of reeds uitgevallen zijn zonder
startkwalificatie en niet op eigen kracht werk of onderwijs kunnen regelen.
2. Wat wilt u bereiken met de maatregel?
De maatregel regionaal sluitend vangnet dient het bestaande netwerk en de
verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden ten opzichte van jongeren (in een
kwetsbare positie) inzichtelijk maken en regionale samenwerking tussen
gemeenten, onderwijsinstellingen, jeugdzorg en werkgevers te verbeteren, met als
doel een passende plek voor elke jongere. Partijen weten elkaar eerder en beter te
vinden, waardoor jongeren sneller en adequater door de opvolgende partij worden
opgepakt. Pas wanneer een jongere warm is overgedragen wordt hij of/zij door de
overdragende partij losgelaten. Iedere jongere waarvoor onderwijs (tijdelijk) geen optie is,
wordt naar de juiste partij doorgeleid en door de betreffende partij opgepakt, wat ertoe leidt
dat geen enkele jongere tussen wal en schip valt.
3. Wat is de activiteit?
De maatregel bestaat uit een vijftal activiteiten:
1. (Dossier)analyse: Om te bepalen waar het sluitend vangnet onvoldoende werkt, wordt
bij betrokken organisaties de nodige aanvullende (schriftelijke en mondelinge)
informatie opgehaald en geanalyseerd.
2. Sociale kaart: De sociale kaart bestaat uit een overzicht van organisaties actief op het
gebied van onderwijs, arbeidsmarkt en zorg en welzijn, die duidelijkheid geeft over bij
wie van de betrokken partijen men voor welke specifieke ondersteuning terecht kan.
3. Werkafspraken: Betrokken organisaties maken werkafspraken over rollen, taken en
verantwoordelijkheden van betrokken partijen, onder andere bij overdrachtsmomenten.
Het startpunt is het onderwijs, vanuit daar wordt gekeken wat er moet gebeuren.
4. Jaarlijkse bijeenkomst: Omdat elkaar kennen, vinden en vertrouwen en het onderling
delen van kennis daarvoor van groot belang zijn, wordt in het kader van het sluitend
vangnet jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd voor de betrokken
onderwijs/zorg/arbeidsmarktpartijen.
5. Overlegtafel: Indien wenselijk wordt aanvullend op het bovenstaande een overlegtafel
ingericht, bestaande uit de voor een bepaalde casus relevante
onderwijs/zorg/arbeidsmarktpartijen met de nodige ervaring, kennis en expertise.
4. Hoeveel deelnemers wilt u met deze maatregel bereiken gedurende de gehele looptijd
ervan?
Het totaal aantal deelnemers dat wordt bereikt met de maatregel sluitend
vangnet gedurende de gehele looptijd van de maatregel wordt geschat op ca. 1000.
Het eerste jaar gaat het om ca. 400 deelnemers. Daarna gaat het jaarlijks om ca. 200
deelnemers. Dit aantal is gebaseerd op onderstaande gegevens:
-

Van de totale groep van 326 vsv'ers in het jaar 2014-2015 zijn ruim 120 (kwetsbare)
jongeren uitgevallen vanwege een bijzondere thuissituatie,
gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften en waarbij een andere organisatie
(bijvoorbeeld in de zorg of arbeidsmarkt) buiten het onderwijs betrokken was of had
moeten worden.

-

Op dit moment zijn er in de regio 337 'onzichtbare jongeren' (jongeren zonder
startkwalificatie (niet als gevolg van een handicap) van 18 tot 23 jaar, die niet op school
zitten, niet werken en geen uitkering ontvangen. Deze jongeren worden, wanneer hun
situatie inzichtelijk is gemaakt (Maatregel 4 Onderwijs-arbeidsmarkt), actief bemiddeld
naar onderwijs of werk. De genoemde groep is inclusief pro/vso, waarbij het jaarlijks gaat
om ca. 40 tot 50 pro/vso leerlingen die uitstromen met het profiel dagbesteding of arbeid.
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Maatregel 4

'Onderwijs-arbeidsmarkt'

A. Gevraagd bedrag
Totaalbedrag voor de gehele looptijd van de maatregel bedraagt € 696.000,-.
B. Looptijd
De maatregel 'Onderwijs-Arbeidsmarkt' jongeren loopt voor totale periode van het regionaal
programma voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie 2017-2020 en bestaat
uit de volgende drie activiteiten:
1. Onzichtbare jongeren
2. Doorstart
3. Leerwerkbedrijf
De activiteit 'Onzichtbare jongeren' wordt in het jaar 2017-2018 afgerond. De activiteiten
'Doorstart' en het 'Leerwerkbedrijf' lopen van 2017 tot 2019.
C. Doel van de maatregel (maximaal 200 woorden per subvraag)
1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht? Welk(e) onderwijssoort(en) en / of
onderwijsniveau(s) betreft dit?
1. Onzichtbare jongeren: Jongeren zonder startkwalificatie (niet als gevolg van een
handicap) van 18 tot 23 jaar, die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering
ontvangen. Het is de groep jongeren die reeds eerder is uitgevallen op school (oud
vsv’ers) en de groep jongeren die in het huidige schooljaar zijn uitgevallen en waarvoor
een voornamelijk schoolse omgeving geen oplossing biedt (nieuwe vsv’ers).
2. Doorstart: Jongeren tussen 16 en 23, die zonder diploma het vmbo of mbo niveau 2
hebben verlaten, die om verschillende redenen niet (direct) kunnen instromen binnen
het reguliere, bekostigde onderwijs.
3. Leerwerkbedrijf: Jongeren op mbo niveau 2 die dreigen uit te vallen door het ontbreken
van een stage/BPV-plek, uitvallers met een vo-diploma of diploma op niveau 1 en
uitvallers op niveau 2 en 3 die alsnog een startkwalificatie willen halen.
2. Wat wilt u bereiken met de maatregel?
1. Onzichtbare jongeren: Jongeren zonder startkwalificatie (niet als gevolg van een
handicap) van 18 tot 23 jaar, die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering
ontvangen wiens situatie inzichtelijk is gemaakt kunnen actief worden bemiddeld naar
onderwijs of werk. Dit leidt ertoe dat meer jongeren in staat worden gesteld te
participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.
2. Doorstart: Jongeren die niet direct kunnen instromen of terug kunnen in het regulier
onderwijs, maar wel gebaat zijn bij enige vorm van onderwijs worden middels deze
aangepaste vorm van onderwijs en ondersteuning beter toegerust bemiddeld naar werk
of stromen indien mogelijk zo snel mogelijk door naar MBO niveau 2.
3. Leerwerkbedrijf: Voorkomen dat reguliere mbo studenten niveau 2 door het ontbreken
van een stage/BPV-plek voortijdig het onderwijs dreigen te verlaten.
3. Wat is de activiteit?
1. Onzichtbare jongeren: Het RMC brengt de jongeren in beeld en maakt hun situatie
inzichtelijk, d.m.v. een telefoongesprek en/of huisbezoek. Wanneer enige vorm van
onderwijs mogelijk is, begeleid de RMC-trajectbegeleider de jongere. Is dit niet het
geval wordt met het Leerwerkloket bekeken of een combinatie van leren/werken
mogelijk is. Wanneer een jongere helemaal niet school-en/of leerbaar is wordt deze
overgedragen aan Werkzaak Rivierenland.
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2. Doorstart: ROC Rivor houdt een kennismaking- en intakegesprek, neemt een
capaciteitentest af en stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Studenten volgen 2
dagen school en 2/3 dagen stage. Jongeren stromen in op niveau 1, maar stromen
indien mogelijk na 10 weken door naar een MBO niveau 2 opleiding. Naast algemene
vakken krijgen studenten verschillende trainingen. Verder krijgen studenten
praktijklessen in techniek en horeca. Zij leren samenwerken, sociale vaardigheden en
werknemersvaardigheden.
3. Leerwerkbedrijf: Deelnemers gaan 2 dagen naar school en lopen 3 dagen stage. Stageactiviteiten binnen van Leerwerkbedrijf variëren van het verrichten van
werkzaamheden als ZZP'er in een stagebedrijf, het eigen bedrijf of bij particulieren. Na
het behalen van de startkwalificatie kunnen ze als ZZP'er blijven werken of bij bedrijf in
dienst gaan. Eventueel kan dit met ondersteuning van Werkzaak worden bekeken.
4. Hoeveel deelnemers wilt u met deze maatregel bereiken gedurende de gehele looptijd
ervan?
Het totaal aantal deelnemers dat wordt bereikt met de maatregel 'Onderwijs-Arbeidsmarkt'
gedurende de gehele looptijd van de maatregel wordt geschat op ca. 600. Het eerste jaar
gaat het om ca. 350 deelnemers. Wanneer de activiteit 'Onzichtbare jongeren' is afgerond,
gaat het jaarlijks om ca. 80 deelnemers. Dit aantal is gebaseerd op onderstaande gegevens:
1. Onzichtbare jongeren: Voor de activiteit 'Onzichtbare jongeren' gaat het om 261
van de in totaal 337 onzichtbare jongeren waarvan de situatie nog in kaart moet
worden gebracht.
2. Doorstart: Per jaar kunnen tenminste twee groepen volgtijdelijk deelnemen,
waarmee het totaal aantal deelnemers minimaal 30 jongeren bedraagt. Door
instroom van studenten na 10 weken in reguliere trajecten komen er plaatsen vrij
die kunnen worden opgevuld door nieuwe kandidaten. Door tussentijdse in- en
uitstroom is de verwachting dat het totale aantal tussen 45-50 jongeren uitkomt.
3. Leerwerkbedrijf: Voor de activiteit 'Leerwerkbedrijf' gaat het op jaarbasis om zeker
30 jongeren uit de (potentiele) vsv-doelgroep. Het doel is echter om meer jongeren
te laten instromen.

4. Begroting (bedragen per jaar)
Beheerskosten

Maatregel 1
‘Overstap vo-mbo’

Maatregel 2
‘Plusvoorziening’

Kostenpost(en)

Kosten

Programmacoördinatie en
financiële verantwoording

€ 130.000

Overige kosten

€ 21.308

Subtotaal beheerskosten

€ 151.308

Kostenpost(en)

Kosten

Kosten systeem

€ 64.000

Kosten projectleiding

€ 96.000

Subtotaal maatregel 1

€ 160.000

Kostenpost(en)

Kosten

Personele inzet time out vo

€ 120.000
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Maatregel 3
‘Sluitend vangnet’

Maatregel 4
'Onderwijs-arbeidsmarkt'

Personele inzet rebound mbo

€ 400.000

Pers. inzet mbo jeugdteam

€ 180.000

Subtotaal maatregel 2

€ 700.000

Kostenpost(en)

Kosten

Personele inzet

€ 200.000

Jaarlijkse bijeenkomst

€ 20.000

Overlegtafel/Adviesloket

Te verrekenen met personele
inzet

Subtotaal maatregel 1

€ 220.000

Kostenpost(en)

Kosten

Doorstart

€ 356.000

Leerwerkbedrijf

€ 240.000

Onzichtbare jongeren

€ 100.000

Subtotaal maatregel 4

€ 696.000

Totaal van de maatregelen

€ 1.776.000

Totaal van de beheerskosten en alle maatregelen

€ 1.927.308

5. Ondertekening
Namens de scholen en instellingen in de regio:
Naam bevoegd gezag van de contactschool
Plaats

Tiel

Datum
Handtekening

Namens de gemeenten in de regio:
Naam verantwoordelijke wethouder van de RMCcontactgemeente van de RMC-regio
Plaats

Tiel

Datum
Handtekening
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Bijlage 2. Analyse voorlopige cijfers 2018-2019
Deze analyse bevat gedetailleerde cijferinformatie over het aantal voortijdig schoolverlaters
(vsv'ers) in regio Rivierenland. Om deze analyse te kunnen maken is gebruik gemaakt van
verschillende cijferproducten van DUO, waaronder de RMC factsheet convenantjaar 2018-2019
(uitgave maart 2020) en rapportages op naamsniveau. Daarnaast is gebruik gemaakt van het
JeugdVolgSysteem (JVS) van het RMC om aanvullend een kwalitatieve analyse te maken van de
redenen van uitval.
Het aantal voortijdig schoolverlaters 2018-2019 wordt geteld op basis van het aantal bekostigde
inschrijvingen op 1 oktober 2018 in het reguliere vo en het mbo. Alle jongeren die een jaar later,
op 1 oktober 2019, geen bekostigde inschrijving meer hadden én niet gecorrigeerd worden in de
cijfers, tellen mee als voortijdig schoolverlater. In bijlage 1 wordt de meetsystematiek verder
uitgelegd.
1. Landelijk beeld en algemene cijfers
Het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt landelijk voor het tweede jaar op rij. Onderzoeken naar
de uitvalredenen laten zien dat drie redenen de belangrijkste oorzaak voor uitval zijn, nl.
multiproblematiek, verkeerde studiekeuze en gaan werken zonder startkwalificatie. Bij de laatste
reden wordt ook onderzocht of er sprake is van ‘groenpluk’. Dat wil zeggen dat werkgevers
jongeren een baan aanbieden, voordat ze een diploma hebben behaald. Ook in regio Rivierenland
stijgt het aantal voortijdig schoolverlaters, nadat het de afgelopen jaren stabiel is gebleven. In
tabel 1 zijn de cijfers van de afgelopen zes jaar weergegeven.

2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Deelnemers
regio
21.593
21.831
21.872
22.096
21.774
21.351

Aantal vsvers regio
360
321
301
319
318
351

% vsv regio
1,67%
1,47%
1,38%
1,44%
1,46%
1,64%

Deelnemers Aantal vsvlandelijk
ers landelijk
1.334.721
25.622
1.345.082
24.353
1.322.184
22.953
1.357.836
23.744
1.351.362
25.574
1.341.060
26.893

%vsv
landelijk
1,92%
1,81%
1,72%
1,75%
1,89%
2,01%

Tabel 1: Aantal voortijdig schoolverlaters regionaal en landelijk (Bron: factsheets cijfers DUO, diverse jaren)

Het Ministerie van OCW heeft als doel om het aantal vsv'ers verder terug te brengen naar
maximaal 22.500 per jaar in 2020. Om dit te bereiken zijn prestatie afspraken gemaakt met het
onderwijs en gemeenten. Het meten van deze afspraken gebeurt door het aantal vsv'ers op
verschillende onderwijsniveaus te meten en af te zetten tegen een streefnorm (tabel 2a en 2b). In
de tabellen is het volgende te zien:
Het aantal uitvallers in het vo is landelijk gedaald, maar in de regio licht gestegen. De
stijging is in de vmbo-bovenbouw en HAVO/VWO te zien. In de onderbouw is het aantal
gelijk gebleven.
Mbo niveau 1 is nominaal gestegen, maar procentueel verder gedaald. Dit komt door een
groter aantal deelnemers dan het voorgaande jaar.
In het mbo is de stijging vooral te zien binnen niveau 3 en 4.
Aantal
Aantal
Aantal
deelnemers deelnemers vsv'ers regio
regio
landelijk
2018-2019
Voortgezet onderwijs
14.899
930.630
55
Middelbaar beroepsond
6.452
402.837
296
VAVO
7.758
Totaal
21.351
1.341.225
351

Aantal
vsv'ers
landelijk
2018-2019
4.539
21.571
784
26.894

% vsv regio
2018-2019
0,37%
4,59%

%vsv
landelijk
2018-2019
0,49%
5,35%
10,33%
2,01%

Aantal
vsv'ers regio
2017-2018
47
271

% vsv regio
2017-2018
0,30%
4,30%

1,64%
318
1,46%
Tabel 2a: Aantal vsv'ers naar vo en mbo (Bron: factsheet DUO, voorlopige cijfers 2018-2019 en definitieve
cijfers 2017-2018)
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Aantal
Aantal
deelnemers vsv'ers regio
2018-2019
regio
5
7.299
onderbouw vo
32
3.618
bovenbouw vmbo
18
bovenbouw havo/vwo
3.982
mbo niveau 1
129
20
mbo niveau 2
1.137
99
62
1.668
mbo niveau 3
115
3.518
mbo niveau 4
21.351
351
Totaal

% vsv regio
2018-2019
0,07%
0,88%
0,45%
15,50%
8,71%
3,72%
3,27%
1,64%

%vsv
landelijk
2018-2019
0,28%
0,97%
0,48%
23,17%
9,92%
4,12%
3,47%
2,01%

Streefnorm
2018-2019
0,10%
1,00%
0,10%
26,40%
8,60%
3,20%
2,70%

Aantal
vsv'ers regio
2017-2018
5
27
15
18
101
56
96
318

% vsv regio
2017-2018
0,07%
0,72%
0,37%
20,22%
8,73%
3,31%
2,85%
1,46%

Tabel 2b: Aantal vsv'ers naar onderwijsniveau (Bron: factsheet DUO, voorlopige cijfers 2018-2019)

Het aantal vsv'ers verdeeld naar de verschillende gemeenten in de regio laat zien dat alle
gemeenten met uitzondering van Tiel onder het landelijk gemiddelde blijven. Wel is de gemeente
Tiel de enige gemeente die een daling in het aantal vsv’ers heeft, zowel nominaal als procentueel.

Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal

Aantal
deelnemers
Aantal
regio
vsv'ers regio
2.216
29
2.463
44
2.035
29
2.273
34
3.556
80
4.713
67
1.485
25
2.610
43
21.351
351

% vsv regio
1,31%
1,79%
1,43%
1,50%
2,25%
1,42%
1,68%
1,65%
1,64%

%vsv
landelijk
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%
2,01%

Aantal
vsv'ers regio
2017-2018
22
42
27
34
93
55
15
30
318

% vsv regio
2017-2018
0,96%
1,66%
1,32%
1,48%
2,51%
1,16%
0,96%
1,16%
1,46%

Tabel 3: Aantal vsv'ers naar gemeente

De uitval is groter in de leeftijd 18+. De uitval is het grootst in de leeftijdsgroep 18 jaar, gevolgd
door de 19-jarigen. Belangrijkste reden is dat vanaf deze leeftijd de leer- en kwalificatieplicht
vervalt, waardoor jongeren die echt niet naar school willen stoppen, ongeacht of ze een diploma
hebben of niet. Er is een stijging te zien zowel bij de groep 18- als 18+.

leeftijd 18leeftijd 18+
Totaal

Deelnemers
Aantal
regio 2018- vsv'ers regio
2019
2018-2019
14.876
29
6.475
322
21.351
351

% vsv regio
2018-2019
0,19%
4,97%
1,64%

%vsv
landelijk
2018-2019
0,29%
5,61%
2,01%

Deelnemers
Aantal
regio 2017- vsv'ers regio
2018
2017-2018
15.330
22
6.444
296
21.774
318

% vsv regio
2017-2018
0,14%
4,59%
1,46%

%vsv
landelijk
2017-2018
0,27%
5,40%
1,91%

Tabel 4: Aantal vsv'ers naar leeftijd

In tabel 5 en 6 zijn de aantallen van Rivierenlandse deelnemers en vsv'ers weergegeven voor het
vo en de drie mbo-instellingen waar de meeste leerlingen staan ingeschreven, maar ook zijn
uitgevallen (nominaal). Daarnaast is ook AOC Helicon opgenomen in de tabel. Helicon is binnen
regio Rivierenland vertegenwoordigd met een vestiging voor het vo en het mbo. Voor de cijfers van
Helicon mbo geldt dat het aantallen betreft van alle Rivierenlandse jongeren van alle mbo-locaties
van Helicon en niet alleen locatie Geldermalsen.
De vo-scholen in de tabel zijn de scholen die actief deelnemen in de regionale aanpak vsv 20162020. Daarnaast zijn ook Gomarus (locatie Zaltbommel), Pantarijn (locatie Kesteren) en de Ida
Gerhardt Akademie weergegeven, omdat deze in de regio gevestigd zijn.
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School (vo)
Cambium College

Opleidingsniveau
vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
Helicon
vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
Koningin Wilhelmina College vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
ORS Lek en Linge (Culemborg) vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
ORS Lek en Linge (Lingeborgh) vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
Lingecollege
vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
Van Lodensteincollege
vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
Pantarijn
vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
Gomarus
vo onderbouw
vmbo bovenbouw
Havo/Vwo
Ida Gerhardt Akademie
vo onderbouw

Rivierenlandse Rivierenlandse
deelnemers
vsv'ers
%vsv 2018-2019 landelijk %vsv %vsv 2017-2018
845
0
0,00%
0,28%
0,00%
429
5
1,17%
0,97%
0,00%
462
0
0,00%
0,48%
0,00%
134
0
0,00%
0,28%
0,00%
156
1
0,64%
0,97%
1,30%
0
0
0,00%
0,48%
0,00%
647
0
0,00%
0,28%
0,00%
281
1
0,36%
0,97%
0,82%
408
1
0,25%
0,48%
0,69%
956
1
0,00%
0,28%
0,00%
292
5
1,71%
0,97%
0,71%
883
5
0,57%
0,48%
0,44%
619
0
0,00%
0,28%
0,16%
491
6
1,22%
0,97%
0,00%
1
0
0,00%
0,48%
0,00%
1069
3
0,28%
0,28%
0,24%
581
7
1,20%
0,97%
1,69%
791
4
0,51%
0,48%
0,26%
394
0
0,00%
0,28%
0,00%
192
0
0,00%
0,97%
0,98%
135
0
0,00%
0,48%
0,00%
166
0
0,00%
0,28%
0,00%
128
2
1,56%
0,97%
0,00%
0
0
0,00%
0,48%
0,00%
325
0
0,00%
0,28%
0,00%
153
0
0,00%
0,97%
0,00%
132
1
0,76%
0,48%
1,35%
203
0
0,00%
0,28%
0,00%

Tabel 5: Aantal deelnemers en vsv'ers per vo-school

School (mbo)
Roc Rivor

Opleidingsniveau
mbo niv. 1
mbo niv. 2
mbo niv. 3
mbo niv. 4
Helicon
mbo niv. 1
mbo niv. 2
mbo niv. 3
mbo niv. 4
ROC Koning Willem 1 College mbo niv. 1
mbo niv. 2
mbo niv. 3
mbo niv. 4
ROC Midden-Nederland
mbo niv. 1
mbo niv. 2
mbo niv. 3
mbo niv. 4

Rivierenlandse Rivierenlandse
deelnemers
vsv'ers
%vsv 2018-2019 landelijk %vsv %vsv 2017-2018
74
14
18,92%
23,17%
20,41%
346
43
12,43%
9,92%
8,93%
424
16
3,77%
4,12%
2,41%
500
12
2,40%
3,47%
3,52%
0
0
0,00%
23,17%
0,00%
51
0
0,00%
9,92%
4,84%
80
2
2,50%
4,12%
2,53%
126
4
3,17%
3,47%
2,48%
20
1
5,00%
23,17%
6,25%
305
18
5,90%
9,92%
7,80%
400
21
5,25%
4,12%
2,43%
1092
36
3,30%
3,47%
2,57%
0
0
0,00%
23,17%
0,00%
83
7
8,43%
9,92%
13,13%
123
6
4,88%
4,12%
4,44%
366
21
5,74%
3,47%
3,61%

Tabel 6: Deelnemers en vsv'ers mbo
De informatie uit bovenstaande tabellen komt uit de RMC factsheet convenantjaar 2018-2019
(uitgave maart 2020). Het volledige document van het RMC met meer informatie over de cijfers is
te vinden op https://duo.nl/open_onderwijsdata/images/regio-015-rivierenland-2018-2019.pdf.
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2. Analyse van de uitgevallen jongeren
Gedurende het schooljaar ontvangen gemeenten, RMC en scholen maandrapportages rondom
verzuim en uitval. Het RMC start vanaf april met het analyseren van deze maandelijkse
rapportages. Vanaf deze maand neemt het aantal uitvallers beduidend toe en wil het RMC weten
waarom jongeren stoppen met de opleiding. Bovendien komen op deze manier de jongeren in
beeld die in de zomerperiode extra benaderd worden om ze alsnog richting onderwijs te verleiden.
Lopende het jaar 2018-2019 zijn ca. 1500 jongeren in de rapportages van DUO gemeld als vsv'er.
Het merendeel komt tijdelijk op deze rapportages voor en heeft voor 1 oktober 2019 een nieuwe,
bekostigde inschrijving. Deze analyse geeft een beeld over het aantal jongeren dat uiteindelijke op
de teldatum als vsv'er wordt geteld, in dit jaar zijn dit er 351. Hieronder worden twee tabellen
weergegeven. Eén voor de leerlingen <18 jaar en één voor de leerlingen >18 jaar.
In de tabel 7 gaat het om de 15 leerlingen die ook in tabel 4 zijn genoemd. Deze jongeren zijn op
de teldatum 1 oktober 2019 jonger dan 18 jaar.

Reden uitval
Nieuwe inschrijving, zonder bekostiging
Verhuisd buiten regio Rivierenland
Niet gemotiveerd/negatief studieadvies
Vrijstelling
Wil/gaat werken
Problemen op school
Verkeerde opleidingskeuze
Anders
Totaal

Aantal
14
5
2
2
2
1
1
2
29

%
48%
17%
7%
7%
7%
3%
3%
7%
100%

Tabel 7: Uitvalredenen jongeren <18 jaar (Bron: Maandrapportages DUO en JVS)
Toelichting bij tabel 7:
•
Er zijn 14 leerlingen die wel enige vorm van onderwijs volgen, maar dit is geen (erkend)
bekostigd onderwijs. Vijf jongeren staan ingeschreven bij particuliere onderwijsinstellingen
die niet via DUO gemeld worden. De anderen staan nog steeds ingeschreven bij een
erkende onderwijsinstelling, veelal als examendeelnemer, maar hebben hun
startkwalificatie niet behaald voor 31 december 2019. Voor twee leerlingen geldt ze
ingeschreven zijn na de teldatum 1 oktober 2019.
•
De 5 leerlingen die verhuisd zijn buiten de regio, hebben in hun nieuwe regio nog geen
nieuwe inschrijving. Het is helaas niet mogelijk om deze gegevens te mogen ontvangen.
•
De leerlingen die niet meer te motiveren zijn voor school, zijn in beeld bij leerplicht om te
bekijken hoe ze terug naar school kunnen. Dit geldt ook voor de leerlingen die zijn gestopt
vanwege problemen op school en verkeerde opleidingskeuze.
•
Twee leerlingen hebben nog een lopende vrijstelling. Deze is echter na 1 juli 2019
aangevraagd, waardoor deze leerlingen in de vsv-cijfers voorkomen en niet gecorrigeerd
zijn.
•
Twee leerlingen hebben aangegeven dat ze willen gaan werken. In beide gevallen is de
leerplichtambtenaar betrokken geweest.
In tabel 8 zijn de uitvalredenen van de jongeren ouder dan 18 weergegeven. In de aanvullende
analyse die het RMC maakt, wordt meer gekeken naar redenen van uitval, verzuim en (eventuele)
ondersteuning die een jongere heeft (gehad). De belangrijkste reden van uitval is meegeteld in de
tabel. Op basis van de dossierinformatie blijkt echter dat er vaak meerdere redenen of een
combinatie van verschillende redenen hebben geleid tot stoppen met school.
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Reden uitval school
Niet gemotiveerd/negatief studieadvies
Wil/gaat werken
Wordt ingeschreven bij nieuwe opleiding
Verkeerde opleidingskeuze
Psychische problemen
Verhuisd buiten de regio
Lichamelijke problemen
Problemen thuis
Geen BPV/stage
Problemen op school
Startkwalificatie behaald na 1-10
Administratieve fout
Anders
Totaal

Aantal
67
58
44
38
35
26
19
14
4
4
3
2
8
322

%
20,81%
18,01%
13,66%
11,80%
10,87%
8,07%
5,90%
4,35%
1,24%
1,24%
0,93%
0,62%
2,48%
100,00%

Tabel 8: Uitvalredenen jongeren >18 jaar (Bron: Maandrapportages DUO en JVS)
Per uitvalreden in tabel 8 kan de volgende toelichting worden gegeven:
•
Niet gemotiveerd/negatief studieadvies (67):
De grootste groep jongeren stopt met school, omdat ze niet (meer) gemotiveerd zijn of
omdat ze van school een negatief studieadvies hebben gekregen. De meerderheid van de
jongeren die heeft aangegeven niet meer naar school te willen, geeft aan (tijdelijk) te
willen gaan werken. Uit de inkomensgegevens blijkt dat 75% van deze groep uitvallers ook
werk heeft. Meer jongeren dan voorgaande jaren benoemt dat ze een tussenjaar nemen,
maar wellicht in het nieuwe jaar weer naar school willen. Veel jongeren (78%) hebben een
verzuimdossier en blijkt dat er vaak nog andere problemen in de privésfeer spelen
waardoor de motivatie voor school weg is. Een groep van 13 jongeren zit in een traject bij
RMC, omdat ze toch ondersteuning willen. Van zeven jongeren is niet bekend wat zij nu
doen. Na herhaaldelijke pogingen om contact te krijgen, zijn ze niet bereikt of ze hebben
aangegeven geen hulp te willen van het RMC.
•
Wil/gaat werken (58):
De groep van jongeren die stoppen met school om te werken is ook groot. Van de 58
jongeren die zeggen te willen werken ontvangen 52 jongeren ook inkomen uit werk of als
zelfstandige. Eén jongere ontvangt een uitkering, en de vijf overige jongeren hebben geen
inkomen meer op het moment van schrijven van de analyse. Deze hadden wel werk direct
na het verlaten van school. Op het eerste gezicht lijkt dit een groep te zijn die zichzelf redt
en waar niet direct zorgen over zijn. Op basis van de inkomenshistorie blijkt dat deze
jongeren langere tijd aaneengesloten inkomen ontvangen, ook in vergelijking met
voorgaande jaren. Het blijft van belang deze groep te monitoren, gezien hun
kwetsbaardere positie op de arbeidsmarkt.
•
Wordt ingeschreven op nieuwe school (44):
Deze jongeren hebben aangeven weer terug naar school te gaan, maar zij komen toch voor
in de vsv-cijfers. Hun inschrijving is (niet erkend) onbekostigd onderwijs of zij staan
ingeschreven als examendeelnemer. Dit geldt voor 32 jongeren, waarvan het merendeel
examendeelnemers is. Examendeelnemers die uiterlijk 31 december alsnog een
startkwalificatie halen, staan niet meer geregistreerd als vsv-er, wat dus voor deze groep
niet gelukt is.
•
Verkeerde opleidingskeuze (38):
Van de groep die verkeerd heeft gekozen, wil uiteindelijk het merendeel graag terug naar
school. Van deze groep is 85% bezig (geweest) met een heroriëntatie. Deze groep heeft op
dit moment niet of nauwelijks problemen, maar hebben wellicht ondersteuning nodig bij
het maken van een nieuwe onderwijskeuze. Daarnaast is het belangrijk ze te monitoren of
ze terug naar school gaan of wellicht op een later moment ondersteuning nodig hebben.
Van de overige 15% is niet duidelijk wat ze komend schooljaar gaan doen of zijn alsnog
gaan werken.
•
Psychische problemen (35):
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•

•

•

•

•

•

Elk jaar is de groep die uitvalt vanwege psychische problematiek relatief groot, maar lijkt
in vergelijking met vorig jaar iets afgenomen. Van tien jongeren is bekend dat zij in een
(hulpverlenings)traject zitten of hebben gezeten. Elf jongeren zijn in traject bij het RMC
(geweest) om weer terug naar school te gaan. Opvallend is dat een grotere groep dan
voorgaande jaren zelf actie onderneemt en bijvoorbeeld aan het werk gaat of wil gaan. Zij
kiezen ervoor nog geen hulp te accepteren.
Verhuisd buiten de regio (26):
Door het jaar heen verhuizen leerlingen naar een gemeente buiten regio Rivierenland. De
jongeren die in deze analyse voorkomen hebben geen bekostigde inschrijving hebben in
hun nieuwe woonplaats. In verband met privacy is het voor het RMC niet mogelijk om nog
informatie te ontvangen. Van een aantal jongeren is wel bekend dat er een zorgdossier was
voor de verhuizing.
Lichamelijke problemen (19):
Jongeren die vanwege lichamelijke problematiek uitvallen zijn nagenoeg allemaal in
behandeling. Het gaat om jongeren die chronisch ziek zijn of die tijdelijk lichamelijk
beperkt zijn om naar school te gaan vanwege operatie of ongeluk.
Problemen thuis (14):
De jongeren die zijn uitgevallen vanwege problemen thuis is een groep die goed in beeld
gehouden moet worden. De thuissituatie zorgt voor problemen op school die hebben geleid
tot uitval. Van alle jongeren is bekend dat er ondersteuning en/of hulpverlening betrokken
is. Het aantal jongeren dat vanwege problemen thuis is uitgevallen, is twee zo groot als
vorig jaar.
Geen BPV/stage (4):
Een kleine groep valt uit, omdat ze vastlopen tijdens het onderwijstraject vanwege het
ontbreken of wegvallen van een werkplek. Het is niet op tijd gelukt een andere plek te
regelen.
Problemen op school (4):
Deze jongeren zijn vanwege een combinatie van (persoonlijke) factoren vastgelopen op
school en konden de opleiding niet voortzetten.
Anders (8):
Deze ‘rest’-groep is divers. Bij vier jongeren is het niet gelukt contact te krijgen en te
achterhalen wat hun dagbesteding is. Eén jongeren is professioneel sporter in het
buitenland en bij drie jongeren loopt het schoolpad om administratieve redenen en
procedures tijdelijk vast.

In tabel 9 is tevens gekeken of er verschillen zijn tussen de onderwijsniveaus en de redenen van
uitval. Dit ook om eventuele maatregelen in de regionale aanpak te verbeteren richting de
toekomst. In deze tabel vallen de volgende zaken op:
•
Het aantal jongeren dat bij het vo ondanks een bekostigde inschrijving toch vsv’er is, is vrij
hoog. Een aantal kiest voor particulier onderwijs of volgen onbekostigd onderwijs. Twee
jongeren zitten niet meer op school.
•
Bij niveau 1 en 2 is de motivatie voor school een belangrijke reden voor uitval is, evenals
de voorkeur om te gaan werken.
•
Bij niveau 3 en 4 is de uitval vanwege motivatie of willen werken licht toegenomen.
•
Bij niveau 4 is een stijging te zien in het aantal onbekostigde inschrijvingen en
examendeelnemers die niet op tijd een startkwalificatie hebben gehaald.
•
Bij niveau 4 is een stijging te zien in het aantal jongeren dat een verkeerde
opleidingskeuze heeft gemaakt.
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Reden uitval school
Niet gemotiveerd/negatief studieadvies
Wil/gaat werken
Psychische problemen
Wordt ingeschreven bij nieuwe opleiding
Verkeerde opleidingskeuze
Verhuisd buiten de regio
Lichamelijke problemen
Problemen thuis
Administratieve fout
Geen BPV/stage
Problemen op school
Startkwalificatie behaald na 1-10
Vrijstelling
Anders
Totaal

uitval vo
6
8
4
14
1
8
2
1

2
1
8
55

%vsv uitval uitval mbo %vsv uitval uitval mbo %vsv uitval uitval mbo %vsv uitval uitval mbo %vsv uitval
vo
niveau 1
mbo niv. 1 niveau 2
mbo niv.2 niveau 3
mbo niv.3 niveau 4
mbo niv.4
10,91%
5
25,00%
20
20,20%
17
27,42%
21
18,26%
14,55%
4
20,00%
25
25,25%
11
17,74%
12
10,43%
7,27%
2
10,00%
5
5,05%
5
8,06%
19
16,52%
25,45%
1
5,00%
16
16,16%
7
11,29%
20
17,39%
1,82%
10
10,10%
8
12,90%
20
17,39%
14,55%
4
20,00%
9
9,09%
3
4,84%
7
6,09%
3,64%
1
5,00%
7
7,07%
2
3,23%
7
6,09%
1,82%
3
15,00%
4
4,04%
2
3,23%
4
3,48%
2
3,23%
1
1,01%
2
3,23%
1
0,87%
3,64%
1
1,01%
1
1,61%
1
0,87%
1
1,01%
2
3,23%
1,82%
1
0,87%
14,55%
2
1,74%
100,00%
20
100,00%
99
100,00%
62
100,00%
115
100,00%

Tabel 9: Uitvalredenen afgezet tegen onderwijsniveau
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In de analyse wordt de uitvalreden van de jongeren op één reden gerapporteerd. Uit de verdieping
in de dossiers komt echter naar voren dat er vaak meerdere zaken spelen die mogelijk invloed
hebben gehad. Dit maakt dat voorzichtig met conclusies op basis van de aantallen bij de
uitvalredenen om moet worden gegaan en voor sommige uitvalredenen een aanvullende analyse
wenselijk is.
Op basis van deze informatie is gekeken of de jongeren op meerdere leefgebieden problemen
hebben, zoals scholing, arbeid, gezondheid, financiën, relaties en sociale omgeving of Politie en
Justitie. Deze informatie is echter niet compleet te krijgen i.v.m. privacy wetgeving.
Tot slot is de inkomenssituatie van de jongeren bekeken (tabel 10). Het overgrote deel van de
jongeren heeft werk. Een grotere groep dan voorgaande jaren lukt het om langere periode werk te
houden. Dit is te zien in de historie van de inkomensgegevens. De periodes dat het inkomen stabiel
is, zijn langer. Toch blijven deze jongeren een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt en is het
belangrijk dat zij in beeld blijven.
De groep onbekend is de groep jongeren <18 jaar of de jongeren die een onbekostigde inschrijving
hebben. De onbekostigde inschrijvingen staan geregistreerd bij het RMC, waardoor het niet is
toegestaan om inkomensgegevens op te vragen voor deze jongeren.

Inkomenssituatie
Geen inkomen
Inkomen uit werk < €300,Inkomen uit werk > €300,Uitkering UWV/GSD + werk
Uitkering UWV/GSD
Wajong + werk
Wajong
Onbekend
Totaal

Aantal
65
31
171
6
8
0
0
70
351

Tabel 10: Inkomenssituatie van vsv'ers peildatum 1 februari 2020 (Bron: Inlichtingenbureau)
3. Conclusies
Op basis van de analyse is duidelijk dat het aantal vsv'ers stijgt in regio Rivierenland, in lijn met de
landelijke ontwikkelingen. Zowel binnen het vo als mbo is een stijging te zien. Binnen het mbo is
de stijging vooral bij niveau 3 en niveau 4 te zien. Bij alle gemeenten, behalve Tiel, stijgt het
aantal voortijdig schoolverlaters. Daarentegen blijven alle gemeenten, behalve Tiel, onder het
landelijk gemiddelde.
Ten opzichte van vorig jaar is te zien dat het aantal jongeren dat vanwege gebrek aan motivatie of
voorkeur om te gaan werken nagenoeg gelijk blijft. Meer jongeren hebben een onbekostigde
inschrijving of staan geregistreerd als examendeelnemer. Deze laatste hebben niet op tijd hun
startkwalificatie weten te halen. In de landelijke analyse wordt ‘groenpluk’ als één van de redenen
genoemd. Dat wil zeggen dat werkgevers de jongeren al een contract aanbieden, voordat ze hun
startkwalificatie hebben behaald. Het is op basis van de informatie die het RMC heeft niet hard te
maken dat dat in regio Rivierenland ook gebeurt. De verdiepende analyse van de dossiers geven
eerder een beeld dat de jongere – om welke voorliggende oorzaak dan ook – geen motivatie meer
voor school heeft of een verkeerde keuze heeft gemaakt en dan besluit (tijdelijk) te stoppen met
school. Het aantal jongeren dat aangeeft een tussenjaar te nemen en volgend jaar weer naar
school te willen, lijkt eerder groter dan voorgaande jaren.
De groep jongeren die vanwege psychische problematiek is uitgevallen, is iets afgenomen. Alleen
bij niveau 4 is het aantal gestegen. Deze (lichte) daling valt op, omdat het onderwijs ervaart dat er
meer jongeren met zwaardere psychische problematiek zijn.
De andere uitvalredenen zijn ten opzichte van vorig jaar versnipperd over alle redenen iets
toegenomen. Hier is geen harde conclusie aan te verbinden, omdat een combinatie van factoren de
reden kan zijn dat de jongere het onderwijs heeft verlaten en dus andere redenen ook oorzaak
kunnen zijn van schooluitval.
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Bijlage analyse vsv. De meetsystematiek voortijdig schoolverlaten
Vsv-cijfers geven inzicht in de omvang en opbouw van de groep voortijdig
schoolverlaters (vsv’ers) over heel Nederland per RMC-regio, gemeente,
onderwijsinstelling en school. Deze cijfers zijn beschikbaar per jaar na afloop van een
schooljaar, maar ook per maand over de
afgelopen maand in het huidige schooljaar. Met de maandcijfers kunnen scholen en
gemeenten in een vroeg stadium ingrijpen en mogelijk uitval van jongeren voorkomen.
Met de jaarcijfers is een analyse op detailniveau over meerdere jaren mogelijk.
Jaarcijfers vsv - de basisregels:
De vsv-jaarcijfers van een convenantjaar worden na afloop van het schooljaar bekend gemaakt;
in het voorjaar eerst de ‘voorlopige’ resultaten (op basis van de teldatum 1 oktober) en in het
najaar daarop vervolgens de ‘definitieve’ resultaten (ook op basis van de teldatum 1 oktober, maar
op basis van een later fotomoment). Ter illustratie: in het voorjaar van 2019 worden de
voorlopige cijfers van het voorgaande schooljaar 2017-2018 bekend gemaakt. In het najaar van
2019 volgen de definitieve cijfers. De gegevens hebben de status 'voorlopig' omdat de gegevens
aangeleverd zijn door de onderwijsinstellingen, maar nog niet zijn gecontroleerd door een
accountant. Na controle worden de voorlopige cijfers vervangen door de definitieve cijfers. De vsvjaarcijfers zijn openbaar en worden gepubliceerd in onder andere de factsheets voor mboinstellingen en RMC-regio’s en in de DUO-cijfertabellen.
Correctie cijfers op basis van ‘onterecht als vsv’er geregistreerd’ (zgn. ‘witte vlekken’)
In praktijk blijkt dat jongeren als vsv'er worden geteld, maar dit onterecht lijkt, omdat ze wel een
goede, passende bestemming hebben. Door gebruik van meerdere informatiebronnen wordt het
merendeel van de circa 4.000 jongeren die onterecht als vsv’er geregistreerd staan uit de vsvjaarcijfers gehaald. Jongeren die uit de tellingen worden gehaald:
•
•
•

•

•

•
•

Jongeren die overstappen vanuit regulier bekostigd onderwijs naar niet-bekostigd, erkend
onderwijs.
Jongeren met een vrijstelling van de leerplicht.
Jongeren met een mbo-1 diploma (entreeopleiding) en een baan van minstens 12 uur op
de
teldatum van 1 oktober.
Jongeren die op 1 oktober als vsv’er zijn geteld, maar in de daaropvolgende maanden
oktober, november of december alsnog een startkwalificatie halen (verlate
startkwalificatie).
Jongeren die van het vmbo en het mbo naar de politieschool of defensieopleidingen gaan.
(N.B. Het merendeel van de politie- en defensieopleidingen is inmiddels vormgegeven in
samenwerking met een ROC en hiermee reeds geregistreerd in BRON.).
Eerstejaars nieuwkomers (buitenlandse jongeren die hier worden opgevangen) ookwel
bekend als ISK-leerlingen, anderstaligen, asielzoekers of vreemdelingen.
Jongeren die uit het regulier onderwijs direct doorstromen naar een school in het
(voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.
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Bijlage 3. Intentieverklaring Groenpluk

48

49

50

