
 

Oplegvel 

 

1. Onderwerp 

 

VSV-programma 2017-2020 en voorlopige VSV-

cijfers 2015-2016 

2. Rol van het 

samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 

Efficiencytaak  

  

3. Regionaal belang Door de uitvoering van de Regionale Meld- en 

Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten op 

regionaal niveau te organiseren worden behalve 

schaalvoordelen ook kwalitatieve doelen gediend. 

4. Behandelschema: 
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  Colleges 
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  DB  
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  AB 

  Gemeenteraad 

 

Datum: 

Informerend 

 

Datum:  

Adviserend 

Datum: 

Besluitvormend 

 

 

 

07-12-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Advies PHO Kennis te nemen van het regionale VSV-

programma 2017-2020 en de voorlopige VSV-

cijfers 2015-2016. 

6. Reden afwijking eerdere 

besluitvorming en wijze 

afwijken 

N.v.t. 

7. Essentie van het voorstel 

(annotatie zoals op agenda 

staat) 

Kennis te nemen van het regionale VSV-

programma 2017-2020 en de voorlopige VSV-

cijfers 2015-2016. 

8. Inspraak Nee 

   

9. Financiële gevolgen Binnen begroting Holland Rijnland 

   

Structureel 



 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 

De uitvoering van de RMC-taak is opgenomen in 

artikel 5.7 lid b van de Gemeenschappelijke 

Regeling Holland Rijnland. 

 

Het beleidsplan leerplicht en RMC 2015-2018 is 

door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland 

vastgesteld op 25 maart 2015. 

 Eerdere besluitvorming: 

Omdat de VSV-cijfers op het moment van 

publicatie van het jaarverslag RBL nog niet 

beschikbaar zijn heeft het PHO SA op 11-2-2015 

besloten voortaan twee maal per jaar cijfers van 

het RBL te bespreken: 

- medio maart/april: VSV-cijfers vorig schooljaar 

met analyse van de cijfers 

 

Het regionaal VSV-programma ‘Op naar de 

Finish!’ is in september 2016 vastgesteld door de 

regiegroep VSV en alle scholen in de RMC-regio 

11. Lokale context 

(in te vullen door griffier) 

 

 

 

 

 



 

Informatienota PHO 

 

 

 

 

Onderwerp: VSV-programma 2017-2020 en voorlopige VSV-cijfers 2015-2016 

 

 

 

Kennisnemen van: het regionale VSV-programma 2017-2020 en de voorlopige VSV-

cijfers 2015-2016.  

 

 

Inleiding: 

Het Rijk stelt sinds 2008 middelen beschikbaar om op regionale schaal de aanpak van 

voortijdig schoolverlaten te organiseren. Het onderwijs werkt hierin nauw samen met de 

RMC-contactgemeente en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 

schoolverlaten, welke is belegd bij het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland. De 

regionale aanpak vindt plaats onder verantwoordelijk van de regiegroep VSV waar 

onderwijs en gemeenten bestuurlijk in zijn vertegenwoordigd. Voor de periode 2017-2020 

heeft het Rijk opnieuw middelen beschikbaar gesteld. De werkgroep VSV heeft hiervoor 

een nieuw regionaal VSV-programma opgesteld: ‘Op naar de Finish!’. Deze is afgelopen 

september vastgesteld door de regiegroep VSV en alle scholen in de RMC-regio. Het 

programma geldt voor vier jaar, maar tussentijds kunnen aanpassingen gemaakt worden.  

 

Hierbij wordt u geïnformeerd over het regionaal VSV-programma 2017-2020 ‘Op naar de 

Finish!’ (zie Bijlage 06c VSV-Programma 2017-2020 Op naar de Finish!). Tevens wordt u 

geïnformeerd over het aantal voortijdig schoolverlaters op peildatum 1 oktober 2016 (zie 

bijlage 06d Indicatieve VSV-cijfers 2015-2016 regio Zuid-Holland Noord) 

 

Kernboodschap: 

Een verdere daling van het aantal VSV’ers is alleen haalbaar als scholen, RMC, Werk & 

inkomen en JGT’s en SWT’s elkaar nog beter weten te vinden. Het doel is een sluitend 

vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie creëren.  

 

Consequenties: 

Het doel is om het aantal voortijdig schoolverlaters in regio Zuid-Holland Noord te 

beperken tot de maximaal gestelde normen per onderwijssoort: 

Vergadering: PHO Maatschappij 

Datum: 7 december 2016  

Tijd: 9:30-11:00 uur 

Locatie: Leiderdorp  

Agendapunt: 06 

Auteur: Mw. D. van der Bij-van der Alphen/ dhr R. Smakman 



 

 
 

Voortijdig schoolverlaters hebben een twee keer zo grote kans om werkloos te raken. Het 

is voor gemeenten van belang om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Indien toch 

uitval plaatsvindt is begeleiding naar ander onderwijs op werk de beste garantie dat een 

jongere structureel blijft deelnemen aan de samenleving. Hoge aantallen voortijdig 

schoolverlaten verhogen de kans op hogere aantallen jongeren die een beroep doen op 

de participatiewet of WMO. 

 

Communicatie: 

Het jaarverslag RBL 2015-2016 wordt digitaal uitgegeven als pdf en gepubliceerd op de 

website van het RBL. Hierin zijn de gegevens m.b.t. RMC-trajectbegeleiding opgenomen. 

Het jaarverslag wordt ter kennisname toegezonden aan alle scholen, ketenpartners en de 

gemeenteraden van de 12 opdrachtgevende gemeenten. 

De voorlopige VSV-cijfers die medio april worden gepubliceerd worden digitaal 

uitgegeven als pdf en gepubliceerd op de website van het RBL. 

Het VSV-Programma 2017-2020 Op naar de Finish! Wordt gepubliceerd op de website 

van het RBL. 

 

Uitvoering: 

Het PHO Maatschappij wordt medio maart 2017 nader geïnformeerd over het aantal 

voortijdig schoolverlaters in schooljaar 2015-2016. Dan worden de voorlopige cijfers door 

het ministerie gepubliceerd. Het RBL zal deze voorzien van een analyse. 

De voortgang van het VSV-Programma 2017-2020 Op naar de Finish! wordt gemonitord 

en besproken in de regiegroep voortijdig schoolverlaten. Op verzoek kan de 

verantwoordelijk wethouder onderwijs van centrumgemeente Leiden en tevens voorzitter 

van de regiegroep VSV het PHO maatschappij hierover informeren. De resultaten van het 

programma dienen echter tot uiting te komen in de VSV-cijfers, welke jaarlijks –voorzien 

van analyse- in april worden geagendeerd in het PHO. 

 

Financiën: De uitvoering van de RMC-functie maakt onderdeel uit van de begroting van 

Holland Rijnland. In dit advies worden geen wijzigingsvoorstellen m.b.t. de begroting van 

het RBL gedaan. 

De middelen die worden ingezet voor de uitvoering van het VSV-programma 2017-2020 

worden door het Rijk ter beschikking gesteld onder de noemer ‘regeling aanpak voortijdig 

schoolverlaten’. Deze middelen worden deels aan contactgemeente Leiden en deels aan 

contactschool ROC Leiden overgemaakt en zijn met dit programma gemeenschappelijk 

ingezet. 

 

 



 

Bijlagen:  

06b Oplegnotitie VSV-programma 2017-2020 en voorlopige VSV-cijfers 2015-2016 

06c VSV-Programma 2017-2020 Op naar de Finish! 

 


