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Onderwerp: Voorlopige VSV-cijfers en regionaal VSV-programma ‘Op naar de Finish!’.  

 

 

Kennisnemen van: 

De voorlopige cijfers van het aantal voortijdig schoolverlaten (VSV) laten een positieve 

ontwikkeling in de regio zien. De cijfers zijn het resultaat van vier pijlers in het VSV-beleid. 

Tevens is het nieuwe regionale VSV-programma ‘Op naar de Finish!’ getekend. 

 

Inleiding: 

Het tegengaan van voortijdig schoolverlaten heeft zowel regionaal als landelijk hoge 

prioriteit. Dit heeft gezorgd voor een sterke afname van het aantal voortijdig 

schoolverlaters. Tussen 2007 en 2015 is het aantal VSV’ers in onze regio gehalveerd. Dit 

is het resultaat geweest van een regionale inspanning waarin scholen, RMC en 

gemeenten nauw samenwerkten en hun verantwoordelijkheid pakten. De komende vier 

jaar moet het aantal VSV’ers nog verder dalen door de huidige samenwerking te 

verdiepen en het werkgebied te verbreden naar het arbeidsmarkt- en zorgdomein. 

 

Samenhang in voortijdig schoolverlaten 

Het vermindering van het aantal VSV’ers is gebaseerd op vier pijlers. Dit zijn de 

activiteiten van de scholen, het regionale VSV-programma, de inzet van RMC en de 

gemeentelijke inzet op terreinen die raken aan VSV. De gemeenschappelijke uitkomst 

van de onderdelen bepaalt in grote mate het aantal VSV’ers in de RMC-regio Zuid-

Holland Noord. De regiegroep VSV is de aangewezen plek om de overkoepelende regie 

te voeren op deze vier pijlers. Aan tafel zitten: afgevaardigde wethouders van diverse 

gemeenten en domeinen en relevante onderwijsbestuurders uit het MBO en voortgezet 

onderwijs. In dit gremium is het regionale VSV-programma vastgesteld. 

 

Voorlopige VSV-cijfers 

De voorlopige VSV-cijfers van het schooljaar 2015-2016 (bijlage 06c) laten een sterke 

daling zien van het aantal VSV’ers ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij alle 

doelgroepen (onderwijsniveaus) is een daling zichtbaar. Opvallend is het goede presteren 

van het voortgezet onderwijs. Een belangrijke reden van de daling van het aantal VSV’ers 

is de verbetering op het ROC Leiden. Op gemeentelijk niveau is vooral een daling bij 

Leiden, Katwijk en Teylingen opvallend. Een analyse van de factoren die hebben gezorgd 

voor de weergegeven verschuivingen volgt in april 2017 omdat dan de landelijke 

Vergadering: PHO-maatschappij 

Datum: 

Naam 

Functie 

7 december 2016 

Robbert Smakman 

RMC-coördinator Zuid-Holland 

Noord 



 

definitieve cijfers bekend zijn. Deze voorlopige cijfers zijn nog onvoldoende betrouwbaar 

waardoor verkeerde conclusies getrokken zouden kunnen worden. 

 

Regionaal VSV-programma ‘Op naar de Finish!’ 

Het regionale VSV-programma ‘Op naar de Finish!’ (bijlage 06d) 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. Dit 

programma is tot stand gekomen op basis van een uitgebreide regionale analyse van het 

schooljaar 2014-2015 en de ingezette maatregelen. Hierin is met mensen uit de praktijk 

gekeken welke knelpunten leiden tot voortijdige schooluitval en waar aanvullende inzet 

noodzakelijk is. Hierin is onder andere naar voren gekomen dat in onze regio extra inzet 

op de entree-opleiding en op niveau 3/4 noodzakelijk is.   

 

Bij de totstandkoming van het programma is als uitgangspunt vastgesteld dat de basis op 

orde moet zijn. Op scholen hebben we het dan bijvoorbeeld over goed onderwijs, een 

degelijke organisatie en sluitende verzuimregistratie. De maatregelen in dit programma 

zijn als een (tijdelijke) aanvulling bedoeld. 

 

Een specifieke opdracht ligt er om een sluitend vangnet te creëren voor jongeren in een 

kwetsbare positie. Mede daarom is het doel veel meer het lokale veld te betrekken. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om de aansluiting met afdelingen Werk & Inkomen, de JGT’s en 

SWT’s en lokale initiatieven voor jongeren in een kwetsbare positie. De relatie met 

gemeenten moet daarom verder versterkt worden.  

 

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.  

 

 

Bijlagen:  

06c Indicatieve VSV-cijfers 2015-2016 regio Zuid-Holland Noord 

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

 


