
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
 

 
 

 

 

   
     

 
 

    
           

 

 
    

    
 

 

 
 

  
 

 
 

 
  

 
 

 
 

   
  
 

  

 

AGENDA 
Vergadering: Regiegroep VSV 
Datum: 18 juni 2018 
Tijd: 9:00 tot 11:00 uur 
Locatie: Holland Rijnland 

Schuttersveld 9 Leiden 

Aanwezig: 	Paul Dirkse   Wethouder Onderwijs contactgemeente
    Leiden (voorzitter) 
Fred van Trigt Wethouder onderwijs en jeugd Hillegom 

  Ricardo Winter   Lid RvB mboRijnland 
Bert Gotink Wethouder onderwijs & jeugd 

Noordwijkerhout 
Benno Wiggers Directeur Samenwerkingsverband V(S)O 

Duin- en Bollenstreek 
Frits Hoekstra Bestuurder Stichting Confessioneel Onderwijs 

Leiden 
Elly Klap Accountmanager VSV ministerie OCW 
Elly van de Bree Programmamanager VSV, contactschool 
José Finders Beleidsadviseur VSV, contactgemeente 

Leiden 
Robbert Smakman RMC-coördinator Zuid-Holland Noord 

Op uitnodiging	 Klaas Kuin Projectleider arbeidsmarkttoeleiding 
Cindy van Kleef  Arbeidsmarkttoeleiding 

Nelleke Koppelman          Onderzoeker RBL / Holland Rijnland(verslag) 

Afwezig:	 Senne Janssen Hoofd Regionaal Bureau Leerplicht 
Peter Lourens Accountmanager VSV ministerie OCW 

01 Opening, vaststelling agenda 

02 Verslag Regiegroep VSV 
- 02 20171120 Verslag regiegroep VSV 20 november 2018 

Het verslag wordt zonder aanpassingen vastgesteld.  

03 Mededelingen/Ingekomen stukken 

 Fred van Trigt, wethouder Hillegom, vervangt Annechien Snuif in de 
regiegroep VSV 

 Roos van Gelderen is geen portefeuillehouder Maatschappij meer van 
Holland Rijnland. Deze functie is nog niet ingevuld. 

 Annemarije van Overschot de is de nieuwe projectleider Buitenkans 
 Roel Hendriksen is de nieuwe projectleider overgang V(S)O-MBO 
 Elly Klap is de opvolger van Peter Lourens. Peter Lourens had bij het 

overleg aanwezig zullen zijn, maar vanwege gezondheidsreden kon hij niet 
aanwezig zijn. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

	 Mevrouw Klap heeft 4 mededelingen: 1. Anderhalve week geleden is een 
brief verstuurd aan MBO scholen en RMC. In de brief was aandacht voor de 
pilot n.a.v. de motie Kwint. Doel van deze pilot is de succesfactoren in beeld 
te krijgen rondom arbeidsmarkttoeleiding. Eind deze week moet de 
aanmelding hiervoor binnen zijn. Mevrouw van de Bree geeft aan dat ze 
mondeling hebben aangegeven graag mee te doen. Voor deelname moet 
nog schriftelijk 1 A4 ingediend worden waarin ingegaan wordt op de gestelde 
criteria. 
2. Kwaliteitsafspraken 2.0. In oktober moet elk mbo kwaliteitsafspraken 
hebben gemaakt in samenwerking met partners. Voor deze afspraken heeft 
het ministerie van Onderwijs een aantal thema’s voorgeschreven, zoals 
verbetering van de beroepspraktijkvorming en de aanpak van minder 
zelfredzame jongeren. De heer Winter van mboRijnland geeft aan dat dit de 
aandacht heeft. 
3. Mevrouw Klap wijst op 3 bijeenkomsten in het land over de 100 miljoen 
die is uitgetrokken voor meer techniek in het VMBO en doorlopende 
leerlijnen met het mbo. Meneer Hoekstra en meneer Wiggers geven aan 
hiermee bekend te zijn.  
4. Tenslotte wijst mevrouw Klap nog op de Regiodeals. Regionale partners 
kunnen voorstellen indienen bij het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit voor de zogenoemde Regio Deals. Voor deze ronde is 200 
miljoen euro beschikbaar en hebben de regio’s tot 1 september om hun 
plannen in te dienen. De heer Dirkse geeft aan dat hier aan gewerkt wordt.  

	 Voortgang schakeljaar VSO-MBO, start september 2018. Mevrouw van de 
Bree geeft een toelichting. De intake van 12 jongeren is gedaan die in 
september starten met het schakeljaar. Meneer Hoekstra geeft aan dat 
vaardigheden plannen en organiseren erg belangrijk zijn. Mevrouw van de 
Bree geeft aan dat de werving van docenten voor deze doelgroep lastig is. 
T.a.v de financiën geeft de heer Smakman aan dat het contract deze week 
wordt rondgestuurd.  

	 De heer Winter geeft aan dat het goed is om de afspraken uit het 
bestuursakkoord mbo te delen met de regiegroep VSV. Het bestuursakkoord 
wordt nagezonden naar de regiegroep. 

04	 VSV-analyses 2016-2017 
Bijgevoegde stukken: 

04a 20180522 VSV-analyse RMC-regio Zuid-Holland Noord 
04b 20180522 Tabellenboek VSV-analyse regio Zuid-Holland Noord 
04c 20180522 Analyse VSV mboRijnland 

De heer Smakman en mevrouw Koppelman geven een presentatie over de VSV-
analyse van RMC-regio Zuid-Holland Noord. 

Het VSV-uitvalpercentage is gelijk aan het landelijke uitvalpercentage. In het 
voortgezet onderwijs stijgt het aantal voortijdig schoolverlaters. De stijging zit met 
name in de bovenbouw vmbo.  

Bij de overstap naar het mbo is het belangrijk te benoemen wie verantwoordelijk is 
voor een goede overstap. Tot 1 oktober is dit de oude school. Hiervoor is een 
terugkoppeling van mbo’s nodig als leerlingen in de eerste week niet op komen 
dagen. De heer Hoekstra geeft aan dat het ook belangrijk is directies van VO-
scholen mee te nemen. 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Groenpluk wordt als een mogelijk verklaring gezien, maar is niet hard te maken 
vanuit de cijfers. Hiervoor moet in gesprek gegaan worden met werkgevers om het 
belang van een diploma aan te geven. Dit doen decanen en mbo’s. Mevrouw Klap 
noemt een andere regio waar een onderwijsinstelling een bedrijf op de vingers heeft 
getikt vanwege groenpluk. In de regiegroep wordt de voorkeur gegeven aan het in 
gesprek gaan met werkgevers. 

Een actie om de overstap vo-mbo te versterken is door te sturen op aanmelden voor 
1 april. Mevrouw van de Bree geeft aan dat ze nog weinig verschil merkt met vorig 
jaar. Meneer Hoekstra geeft aan dat de jaarplanning nu gemaakt wordt en geeft het 
advies om 1 a4 naar de directies te sturen met de informatie rondom het 
aanmeldproces voor 1 april. Dit kan de nieuwe projectleider VO-MBO oppakken. 

Meneer Gotink, wethouder Noordwijkerhout vraagt of er ook oog is voor kinderen 
van arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Zijn er signalen dat deze kinderen dreigen uit 
te vallen? De groep jongeren op de ISK in Katwijk is heel anders dan van het Da 
Vinci. Meneer Kuin geeft aan dat hij geen grote problemen verwacht. 

Op de entree daalt het uitvalpercentage onder de norm. Landelijk daalt het 
uitvalpercentage ook, maar niet zo scherp als in onze regio.  

De heer de Winter geeft aan dat Mbo Rijnland gestart is met het project Urban Act. 
Dit project is een extra vangnet voor leerlingen die nergens aansluiting kunnen 
vinden. Het is op niveau 1 en 2 en vooral in samenwerking met bedrijven.  

Op mbo niveau 3 en 4 is een stijging van het aantal VSV’ers te zien. Landelijk is 
deze stijging ook te zien. Mevrouw Klap geeft aan dat OCW aan DUO heeft 
gevraagd dit te onderzoeken. DUO heeft uit de data afgeleid dat jongeren vaker op 
hun niveau doorstromen, in plaats van onder hun niveau. Dit zou een oorzaak van 
de hogere uitvalpercentages op niveau 3 en 4 kunnen veroorzaken.  

Mevrouw van de Bree geeft aan dat zoveel gepoogd moet worden de grenzen voor 
jongeren weg te nemen in de aansluiting tussen het MBO en hulpverlening. De 
jongeren komen uit verschillende gemeenten en zijn 18+ en 18- . mboRijnland maakt 
een analyse van de knelpunten en om welke aantallen het gaat. 

Meneer Hoekstra geeft aan dat het inzetten op een vaste contactpersoon met de 
leerling de sleutel is. Dit is uit het onderzoek gebleven. De invloed van docenten is 
groot en zij kunnen zorgen voor binding met de leerling en ouders. 

. 

05 Voortgang VSV programma ‘Op naar de Finish!” 
Bijgevoegde stukken: 

05 Voortgangsmonitor VSV-programma “op naar de Finish!’ 

Toelichting van programmamanager Elly van de Bree 

Meneer van Trigt vraagt hoe de kwaliteit is van de verzuimmeldingen. De heer 
Smakman geeft aan dat hier in het jaarverslag van het RBL dieper op wordt 
ingegaan, maar over het algemeen goed is. Verder wordt met bovenregionale 
afspraken gestreefd naar uniform beleid tussen regio’s, bijvoorbeeld bij verzuim 18+. 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

 

De terugblik van het eerste jaar van de maatregel arbeidsmarkttoeleiding (toelichting 
door Klaas Kuin en Cindy van Kleef, projectleider) 

Klaas Kuin geeft aan dat de samenwerking met Project Ja en JAS goed verloopt. 
Ook zijn er goede contacten met het Servicepunt Werk in de Duin en Bollenstreek. 
Met andere servicepunten Werk is het contact lastig. De heer Dirkse neemt dit mee.  

06	 Instellen Topklas 
Bijgevoegde stukken: 

06a adviesnota Topklas Regiegroep VSV 
06b 20171102 Maatregel Top-programma 

Op basis van de hoge uitvalpercentages op mbo niveau 3 en 4 is per februari 2018 
een Topklas gestart. Dit is een intensief heroriëntatieprogramma gericht op jongeren 
die de verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Mevrouw van de Bree van 
mboRijnland geeft een toelichting. Op dit moment zijn er 30 jongeren in traject of al 
aangemeld voor een nieuwe opleiding. Soms duurt een traject maar een maand, 
soms 13 weken of langer. Het wettelijk maximum van 13 weken blijkt in de praktijk 
niet handig. Je wil jongeren zo veel mogelijk ingeschreven houden en een alternatief 
schakeltraject bieden naar een andere opleiding. Gevraagd wordt aan OC&W om te 
bezien of deze regel nog nodig is. 

Besloten wordt : 
1. 	 De Topklas op te nemen in het VSV-programma ‘Op naar de Finish’ 
2. 	 De begroting van het VSV-programma ‘Op naar de Finish!’ te wijzigen door 

€34.300 over te hevelen van Maatregel 1 Pluscoach naar de nieuwe 
Maatregel Topklas. 

Geconstateerd wordt door de regiegroep dat het goed is dat er zo snel gehandeld is 
met het opnemen van de Topklas in het VSV programma. De heer Dirkse geeft wel 
aan de volgende keer de regiegroep eerder mee te nemen in de beslissing.  
De heer Gotink geeft aan dat Pluscoach er voor zou moeten zorgen dat jongeren in 
het onderwijs blijven en ze geen gebruik hoeven te maken van de jeugdhulp. 
Daarom hoeft er wat hem betreft niet scherper geselecteerd te worden zoals in de 
adviesnota staat.  

Mevrouw van de Bree geeft aan dat de onderbesteding van pluscoach niet betekent 
dat er minder pluscoach trajecten zijn gedaan. Het Da Vinci College heeft 
bijvoorbeeld zelf trajecten gefinancierd en er zijn meer trajecten naar RMC-regio Den 
Haag doorbelast. 

Meneer van Trigt geeft aan dat het hoge uitvalpercentage op niveau 3 en 4 zorgelijk 
is en dat dit goed gemonitord moet blijven worden.   

07	 Wvttk en rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

Volgende vergadering: maandag 19 november 2018, 9:00 uur 

Locatie wordt nog gecommuniceerd 


