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Concept-verslag Regiegroep voortijdig schoolverlaten 1 mei 2017 
 
Vergadering: Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten 
 
Aanwezig: Paul Dirkse   Wethouder Onderwijs contactgemeente 

    Leiden (voorzitter) 
  Roos van Gelderen   DB-lid Holland Rijnland en wethouder Zorg
  Annechien Snuif   Wethouder Hillegom, o.a. Werk & Inkomen 
  Oege de Jong   ROC ID College 
  Ricardo Winter   ROC Leiden 
  Bert Gotink   Wethouder onderwijs Noordwijkerhout 

Benno Wiggers Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en 
Bollenstreek 

Karin van Oort Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 
Annemarije van Overschot  Hoofd Regionaal Bureau Leerplicht 
Peter Lourens  Accountmanager VSV ministerie OCW 
Robbert Smakman RMC-coördinator Zuid-Holland Noord 

(verslag) 
 

Toehoorders: Angela van Steijn   Programmamanager VSV, contactschool  
José Finders Beleidsadviseur VSV, contactgemeente 

Leiden 
 
Afwezig:  Sabine Kunst   ROC Mondriaan 
   
Gasten:  Gemma van Delft   Projectleider VSV-maatregel Onderwijsloket 
   
 
 
01 Opening, vaststelling verslag en agenda 
Bijgevoegde stukken:  
01 20161121 Verslag regiegroep VSV 21 november 2016 
 
Het verslag wordt met één aanvulling, namelijk dat er rekening wordt gehouden met de 

belasting van jonge mantelzorgers. 
 
02 mededelingen 

- Goede cijfers RMC regio Zuid-Holland Noord, taart van OCW voor ROC 
Leiden vanwege bijna kwart daling. 

- Overgang VSO-MBO, naast VSV-maatregel ook in ontwikkelagenda 
OOGO’s. 

- Mondelinge toelichting Ricardo Winter en Oege de Jong over stand van 
zaken fusieproces ROC Leiden en ID-college 

 
Cijfers 
De heer Dirkse spreekt zijn waardering uit voor de goede cijfers, onder andere van 
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Locatie: Holland Rijnland 



 

 

ROC Leiden. ROC Leiden en ID-college voelen nu als één organisatie, geven beide 
bestuurders aan. Volgende keer zorgt de gastheer (RMC) voor  taart.  
 
 
Overgang VSO/PRO - MBO 
De heer Smakman geeft een toelichting op de memo overgang VSO - MBO met 
daarin als belangrijkste punt dat dit thema wordt besproken in de OOGO’s van de 
Duin & Bollenstreek en de Leidse Regio.  
 
Aangevuld wordt dat niet alleen jongeren met autisme soms moeilijk landen op het 
MBO, maar ook jongeren met externaliserend gedrag. 
De heer Winter geeft aan dat hij binnenkort een afspraak heeft met de directeur van 
het Leo Kannercollege om samen de overdracht van betreffende jongeren te 
verbeteren. 
Mevrouw van Gelderen vraag of de uitkomsten van dit overleg ook breder gedeeld 
en veralgemeniseerd kunnen worden. Dit wordt toegezegd.   
 
Mevrouw van Oort: Steeds meer jongeren stromen vanuit het Praktijkonderwijs 
(PRO) door naar de entree van het MBO. Voor sommigen jongeren is dit haalbaar, 
maar niet voor iedereen is deze doorstroom nuttig. Het is belangrijk om goede 
afspraken te maken voor jongeren die het wel en jongeren die het niveau 1 diploma 
niet kunnen halen. Hierin moeten ouders meegenomen worden, zij willen vaak dat 
hun kind ‘hoger’ onderwijs volgt terwijl dit niet altijd mogelijk is. Het belang van 
goede afspraken tussen de PRO-scholen in de regio en het MBO wordt door de 
regiegroep onderstreept. De heer Winter geeft aan dat dit bereikt zou kunnen 
worden door het MBO mee te laten kijken in het laatste jaar van het PRO, en het 
PRO in het eerste jaar van het MBO. Een andere optie is de dat de entree op de 
praktijkschool gegeven wordt (dit gebeurt al). Of een Symbiose variant, waarin één 
dag per week een uitwisseling tussen de scholen plaatsvindt. 
 
Het is belangrijk te volgen hoe de toeleiding naar werk gaat vanuit de entree. De 
uitstromende leerlingen vanuit de PRO-scholen slagen er vrijwel altijd in een goede 
dagbesteding of arbeidsplaats te vinden. De overgang vanuit de entree naar werk 
kan nog lastig zijn. Mevrouw Snuif geeft aan dat hiervoor een goede samenwerking 
met de gemeentelijke Werkgeversservicepunten belangrijk is. De VSV-maatregel 
arbeidsmarkttoeleiding is opgezet om de overgang entree-arbeidsmarkt te 
verbeteren. 
 
De heer Winter geeft aan binnen een maand een uitwerking van het gesprek gereed 
te hebben. Afgesproken wordt dat de heer Winter de volgende Regiegroep een 
toelichting geeft op dit thema.  
 
Fusie ROC Leiden en ID-college 
De heer Winter geeft een toelichting op de voortgang van de fusie tussen ROC 
Leiden en ID-college. De fusietoetscommissie is bezig met een effectrapportage, 
hiervoor zijn de eerste gesprekken geweest met onder andere de Raad van Bestuur, 
de Studentenraad en de raden van toezicht. De Hogeschool steunt de fusie. 
De fusietoetscommissie is nog een maand bezig en zal rapporteren aan de minister 
van OCW. De heer Winter gaat er vanuit dat dit positief is. 
Beiden instellingen zijn al acties aan het ondernemen om 1 september als 
gefuseerde school te starten. Zo zijn directieleden aangesteld en worden studenten 
ingeschreven op 1 BRIN nummer, namelijk dat van het ID College..  
Ook is de nieuwe naam bekend geworden: MBO Rijnland. 



 

 

De personeelsleden staan positief tegenover de ontwikkelingen. Zij zijn op een 
goede manier bezig met samenwerken. Er zijn cultuurverschillen, maar daar wordt 
aan gewerkt. 
De heer de Jong geeft aan dat er op dit moment voor alle personeelsleden plek is, er 
vanuit gaande dat de prognose van het aantal studenten klopt. Op de teldatum 1 
oktober zijn de definitieve aantallen bekend. 
Het bestuur van de instelling komt in 2018 op locatie Lammenschans te zitten en 
vertrekt hiermee uit Gouda.. 

 
03 Ingekomen stukken 
03a 20170501 Samenwerking Holland Rijnland en IvhO bij aanpak ongeoorloofd verzuim 
03b  20170501 Terugkoppeling Themacafé VSV van 12 april 
03c  20170501 Jaarverslag Pluscoach 
03d  20170501 Jaarverslag Onderwijsloket  
03e  20170501 Jaarverslag Buitenkans 
 
03a Onderwijsinspectie 
Mevrouw van Overschot licht toe dat de controle van leerplicht op de 
verzuimregistratie en meldingen op MBO’s niet rechtsgeldig bleek. Als leerplicht zich 
zorgen maakt kan dit via de signalenbox van de inspectie nog wel gemeld worden. 
Bij VO en PO heeft het RBL altijd schoolbezoeken gedaan, deze samenwerking 
wordt doorgezet. Mevrouw van Overschot wil graag de samenwerking met het MBO 
mbt verzuim, registratie en melden behouden. Zij geeft aan dat het Ministerie van 
OCW overweegt met een wetswijziging de rol van leerplicht te formaliseren. 
 
Themacafé VSV 
De heer Dirkse vond het Themacafé een energieke avond. Deze paste in de lijn dat 
het beter gaat. In de jaarverslagen 2016 van de maatregelen Buitenkans, Pluscoach 
en Onderwijsloket zien we deze positieve tendens ook. 
 
Mevrouw Snuif is bij de themadiscussie ‘jongeren buiten beeld’ geweest. Daar werd, 
ook door jongeren zelf, gevraagd om meer ouderbetrokkenheid. Ouders weten soms 
niet meer wat ze moeten met hun jongeren. Ouders mogen alleen toegang tot 
informatie van 18+ jongeren als zij zelf toestemming geven. Informatie geven tenzij 
jongeren bezwaar maken, is wettelijk niet toegestaan. De heer Winter geeft aan dat 
het MBO Rijnland erg gemotiveerd is ouders te betrekken, daarom hebben ze ook 
een ouderklankbordgroep in het leven geroepen, worden ouders goed op de hoogte 
gehouden en ook worden tafeltjesavonden bij de opleidingen georganiseerd.  
 
Mevrouw van Gelderen oppert dat jongeren ook iemand anders dan de ouders als 
vertrouwenspersoon aan kunnen wijzen. Jongeren hebben namelijk niet altijd goed 
contact met ouders maar wel met bijvoorbeeld een oom, broer of zus. Jongeren 
kunnen het zelf bepalen wie betrokken wordt waardoor de kans op succes groter is.  
Dit lijkt de aanwezigen een goed idee. 
 
Mevrouw Snuif vraagt of er een verschil zit in ouderbetrokkenheid tussen het VO en 
het MBO. De heer de Jong geeft aan dat dit voorheen wel zo was, maar dat het 
MBO het belang van ouderbetrokkenheid ziet en de afgelopen jaren een kanteling 
heeft gemaakt, waarbij ouderbetrokkenheid hoog op de agenda staat. 
 
Afgesproken wordt dat het thema ouderbetrokkenheid volgende Regiegroep VSV op 
de agenda komt, waarbij een spreker van buiten de regiegroep meer vertelt over dit 
thema. 
 

 



 

 

04 Landelijke ontwikkelingen rond VSV  
Bijgevoegde stukken:  
04a 20170501 Hoofdpunten en stand van zaken regio Zuid-Holland Noord Wetsvoorstel 

regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie 
04b 20170208 Wetsvoorstel regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in 

een kwetsbare positie 
04c 20170220 Kamerstuk over versterken vmbo ‘Sterk Beroepsonderwijs’ 
. 

 
Wetsvoorstel regionale samenwerking 
De Regiegroep constateert dat we in de regio met veel punten uit de nieuwe 
wetgeving aan de slag zijn en dat we komende tijd een aantal punten verder uit gaan 
werken. 
 
Versterken vmbo ‘Sterk beroepsonderwijs’ 
Mevrouw van Oort ziet dat er de komende jaren meer mogelijkheden voor 
flexibilisering in het onderwijs ontstaan, bijvoorbeeld door het stapelen van vmbo-
basis met kader. Wat het VO en MBO willen is samen de verantwoordelijkheid 
nemen voor een soort symbiose-onderwijs. Op basis van persoonlijke voorkeuren 
kunnen individuele trajecten ontstaan. Het doel is meer maatwerk te bieden voor 
leerlingen in de overgang VO-MBO. Sommige leerlingen weten bijvoorbeeld al op 
hun 12e al dat ze schilder willen worden, anderen hebben meer baat bij brede 
profielen waarmee ze nog verschillende richtingen op kunnen. Mevrouw van Oort 
heeft hiervoor samen met ROC Leiden een subsidieaanvraag gedaan. 
 
Mevrouw van Oort benadrukt het belang van samenwerking. Met het MBO kan het 
VO extra expertise binnenhalen, echte vakmensen zitten namelijk op het MBO. 
Ook wil het VO meer met bedrijven samenwerken, zodat bijvoorbeeld state-of-the-art 
apparatuur gebruikt kan worden in een opleiding. Nu al worden de keuken van het 
ROC en diverse restaurants gebruikt. 
Ook in de Duin & Bollenstreek zijn of komen samenwerkingstrajecten. Onder andere 
de koksopleiding bij de KTS en de schildersopleiding bij het Andreascollege. Ook 
met het  Fioretticollege wordt er over een traject gesproken. De scholen willen 
docenten ruimte geven om elkaar op een goede manier te vinden. Het blijft hierin 
mensenwerk. Door de nauwere samenwerking worden naar verwachting ook de 
loopbaanadviezen van de mentoren in het VMBO beter afgestemd op de praktijk. 
 
Afgesproken wordt dat de Regiegroep VSV volgende keer op locatie vergadert op 
een plek waar het VO en MBO intensief samenwerken, zodat men kan zien hoe de 
samenwerking VO-MBO is. 
 
05  VSV-analyse regio Zuid-Holland Noord 2015-2016 
Bijgevoegde stukken:  
05 20170501 VSV-analyse regio Zuid-Holland Noord 2015-2016 
 

De heer Smakman geeft aan dat de VSV-cijfers in onze regio onder het 

landelijk gemiddelde liggen. De regionale daling van 19% is breed gedragen. 

Het VO zet met een verdere daling de goede prestaties voort. Ook het MBO  

laat een daling zien, vooral ROC Leiden. Belangrijkste aandachtspunt blijft het 

MBO en dan vooral niveaus 3 en 4. Hierop ligt ook de focus in het programma 

Op naar de Finish! 

 

Een belangrijk aandachtspunt zijn de 86 jongeren die na schooluitval geen 

werk hebben. Hierbij is lokale samenwerking met de jeugdhulp, jongerenwerk 

en andere partijen erg belangrijk. Wel blijkt bij het bezoeken van deze 

jongeren dat ze grotendeels een dagbesteding hebben. Geconcludeerd wordt 



 

 

dat het belangrijk is dat we weten wat ze aan het doen zijn en waar mogelijk 

begeleiden.  

 

Gekeken naar de uitvalpercentages per niveau, valt op dat in absolute 

aantallen niveau 3 en 4 aandacht behoeven, maar dat de percentages op 

niveau 1 en 2 veel hoger zijn. Dit zijn vaker jongeren in een kwetsbare 

positie. De heer de Jong oppert om experts van de begeleiding in de MBO-

scholen uit te nodigen om te vertellen welk instrumentarium ingezet wordt 

om schooluitval op de scholen verder te beperken. 

 

Mevrouw van Gelderen vraagt de Regiegroep over de ideeën om het verschil 

tussen allochtoon en autochtoon te verminderen.  

 

Mevrouw van Oort geeft aan dat bij allochtone jongeren vaak niet de ouder 

maar de oom of broer betrokken moet worden, dat werkt beter dan de 

ouders.  

De heer Winter geeft aan dat we dit verschil niet kunnen accepteren. Het ROC 

biedt aan eerstejaars het project ‘vriend en vijand’ aan. Leerlingen worden 

geconfronteerd met bepaalde situaties en samen wordt gekeken waarom 

bepaalde keuzes gemaakt worden. 

De heer Winter geeft aan dat het nog steeds moeilijk is om met een 

buitenlandse naam een stage te krijgen. We hebben daar nog veel te doen, 

onder andere bespreekbaar maken. Dit is een breed maatschappelijk 

probleem en speelt ook in andere domeinen. 

 

 
06 Stand van zaken VSV-programma ‘Op naar de Finish!’ 
 
Mevrouw van Steijn gaat in op de nieuwe maatregel arbeidsmarkttoeleiding. 

Juist voor de entree leerlingen wordt extra ingezet om jongeren aan het werk 

te krijgen. Hier wordt ingezet op goede verbinding met hulpverlening, 

arbeidsmarkt en gemeenten. Vaak zijn dit oud PRO of VSO-jongeren. Het 

komende schooljaar wordt dit met de grotere instroom uit het PRO nog 

belangrijker. 

Mevrouw van Steijn geeft verder aan dat elke maatregel een kerngroep van 

diverse betrokken partijen heeft waarin de samenwerking met andere partijen 

en samenhang met andere onderdelen van het sociaal domein centraal staan.  

Mevrouw van Delft geeft een nadere toelichting over het Onderwijsloket MBO. 

Deze maatregelen loopt nog 1,5 jaar. Het Onderwijsloket is een 

samenwerking tussen RMC, pluscoach, alle MBO-scholen en JGT. Onlangs is 

het samengevoegd met het Kansloket (werk & inkomen). Het is inmiddels een 

goed op elkaar ingesteld virtueel team. Jongeren worden besproken met 

ingewikkelde vragen. Het type jongeren is sinds de start in 2012 in grote 

lijnen hetzelfde gebleven. Elke jongere heeft een specifiek verhaal, echt 

maatwerk.  

Mevrouw van Delft geen aan dat er drie discussiepunten zijn. 

1) In januari is gestart met een proef in de nieuwe Pancrat omdat daar veel 

jongeren komen uit de doelgroep. Moet het onderwijs zo outreachend zijn? 

Wie is in de lead? 

De regiegroep concludeert dat aangesloten moet worden op de behoefte van 

de jongere. Als het werkt, in principe dus ja. 



 

 

2) Het onderwijsloket MBO moet in een kleine twee jaar geborgd zijn. 

Casuïstiek voorbereiden kost veel tijd. Ongeveer de helft van de jongeren 

wordt in onderwijs geplaatst, de andere helft niet. Hoe moet deze borging 

vormgegeven worden?  

De regiegroep is nu niet ingegaan op dit discussiepunt. 

3) De rol van de Jeugd en Gezinsteams in het onderwijsloket, en de 

aansluiting van de Sociale Wijkteams. Er is een JGT-contactpersoon voor een 

mbo aangesloten, maar werken van JGT’s is erg wijkgericht. Inbreng van 

specifieke casussen komt niet uit JGT.  

De heer Winter wil graag het vraagstuk op tafel met daarbij mogelijke 

oplossingen, dan krijgen bestuurders er grip op. Mevrouw van Gelderen: 

uitgaan van wat voor jongeren/ouders zelf het beste is. Dan kom je ook 

eerder tot elkaar.  

Mevrouw Snuif: soms moeten hele basale dingen geregeld worden, zoals een 

woning en geld. Dat regelen, dan pas weer volgende stap. De oplossingen 

gezamenlijk bieden. 

De suggestie wordt gedaan om contact te leggen met de coöperaties van de 

JGT’s en de SWT’s. Dit pakt mevrouw van Delft op. Een ander aandachtspunt 

hierin is de bekendheid van het Onderwijsloket bij de JGT’s en SWT’s 

vergroten. 

De heer Gotink heeft de indruk dat het een stedelijk ingestoken project is. Dit 

is zeker niet het geval. 

07 Rondvraag 

Mevrouw van Oort heeft vanaf september een nieuwe baan waardoor dit de 

laatste keer is dat ze bij de Regiegroep aanwezig is. Met veel dank voor 

haar inbreng neemt de Regiegroep (alvast) afscheid van haar. 

 
Volgende Regiegroep VSV: maandag 20 november 2017 tussen 9:00 en 11:00 
uur op een nog nader te bepalen locatie. 
 
 
 


