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Betreft

Definitieve cijfers voortijdig schoolverlaten convenantjaar 2011-2012

Geachte heer De Lorme van Rossem,
Met veel genoegen bied ik u de definitieve vsv-cijfers van het convenantjaar 2011-2012 aan.
Mijn streven is dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen. Het aantal jongeren
dat de school verlaat zonder startkwalificatie is in tien jaar tijd bijna gehalveerd: van 71.000
in 2002 naar 36.560 in 2012. De doelstelling van het kabinet Rutte II is maximaal 25.000
nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2016. Dit aantal is nog steeds fors, want elke voortijdig
schoolverlater is er één te veel. Tegelijkertijd is het een ambitieus doel. De uitdaging voor de
komende jaren is vasthouden en doorgaan.
De VSV-Atlas geeft de definitieve uitvalcijfers weer op landelijk-, regionaal-, gemeentelijk- en
onderwijsinstellingniveau. Naast deze publicatie is voor iedere RMC-regio en mbo-instelling
afzonderlijk een analyse gemaakt. Deze kunt u downloaden op www.vsvverkenner.nl bij RMC
regio en mbo-instellingen. De cijfers uit de VSV-Atlas en andere schooluitvalgegevens die
beschikbaar zijn geven u de mogelijkheid de aanpak van schooluitval in uw RMC-regio,
gemeente of onderwijsinstelling verder aan te scherpen: waar is bijsturen nodig en waar
liggen kansen om schooluitval nog verder terug te dringen?
Met deze VSV-Atlas wordt een convenantperiode afgesloten. De vsv-aanpak 'Aanval op
Schooluitval 2008-2011' moedigde scholen aan om schooluitval te verlagen en verbeterde de
regionale samenwerking. Gezamenlijk zijn we erin geslaagd de uitval fors terug te dringen.
De samenwerking is voortgezet met nieuwe vsv-convenanten voor de periode 2012 tot en
met 2015. Door gebruik van meerdere informatiebronnen kan vanaf schooljaar 2012-2013
het merendeel van de jongeren die nu onterecht als vsv'er geregistreerd staat uit de vsv
tellingen gehaald worden. De voorlopige cijfers over schooljaar 2012-2013 worden begin
2014 gepresenteerd.
Ik vertrouw op uw inzet in de komende periode. Veel succes!
Hoogachtend,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Jet Bussemaker
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