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Aanwezig: Paul Dirkse   Wethouder Onderwijs contactgemeente 

    Leiden (voorzitter) 
Fred van Trigt  Portefeuillehouder Jeugd en RBL Holland 

Rijnland 
  Ricardo Winter   Lid RvB mboRijnland 

Bert Gotink Wethouder onderwijs & jeugd 
Noordwijkerhout 

Benno Wiggers Directeur/bestuurder 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  

Senne Janssen     Hoofd Regionaal Bureau Leerplicht 
  José Finders   Beleidsadviseur VSV, contactgemeente  

Robbert Smakman RMC-coördinator Zuid-Holland Noord 
Senne Janssen   Hoofd Regionaal Bureau Leerplicht  
Nelleke Koppelman                                Onderzoeker RBL / Holland Rijnland(verslag) 

: 
 
 
 
 
01 Opening, vaststelling agenda 

 
02 Verslag Regiegroep VSV  

Het verslag regiegroep VSV 18 juni 2018 wordt zonder aanpassingen 
vastgesteld  

 
03 Mededelingen/Ingekomen stukken  
Mededelingen 

 Fred van Trigt is de nieuwe portefeuillehouder Jeugd en RBL Holland 
Rijnland 

 
 Korte toelichting door Elly van de Bree over de voortgang schakeljaar VSO-

MBO.  
Het schakeljaar is gestart met 12 leerlingen en verloopt goed. Alle jongeren 
zijn nog aanwezig. De leerlingen zitten op een vaste locatie aan de 
Breestraat. De ouderavond voor het komende jaar is goed bezocht.  
 
Mbo Rijnland geeft aan graag gezamenlijk na te denken over de borging van 
het schakeljaar. Benno Wiggers geeft aan dat afgesproken is dat de 
financiële bijdrage van de samenwerkingsverbanden na 3 jaar stopt. Frits 
Hoekstra geeft aan dat het een pilot is en als deze effectief blijkt gekeken 
moet worden hoe de voortgang geborgd moet worden binnen de huidige wet 
en regelgeving. Ricardo Winter geeft ook aan dat mboRijnland de intentie 
heeft om het schakeljaar na 3 jaar voort te zetten, maar dat hij dit als een 
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gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen ziet. Elly Klap geeft aan 
dat in Noord-Kennemerland een vergelijkbaar probleem zich voordeed en 
hier de diverse partijen hun deel hebben bijgedragen. Vanuit het Ministerie 
zijn geen extra middelen beschikbaar, omdat veel van deze leerlingen 
voorheen naar arbeid werden begeleid.  
 
Voor in het contract wordt overeenstemming bereikt over een passende 
formulering: “MboRijnland heeft de intentie om na deze periode, bij positieve 
resultaten, het schakeljaar voort te zetten. Partijen gaan gedurende de 
overeenkomst gezamenlijk op zoek naar mogelijkheden om het schakeljaar 
te borgen”. Robbert Smakman neemt dit op in het contract en zorgt voor de 
ondertekening. 
 

 Korte toelichting kwaliteitsagenda mboRijnland. Thema’s die aan de orde 
komen in de kwaliteitsagenda zijn o.a. leven lang ontwikkelen, flexibilisering, 
hybride onderwijs, het woonplaatsbeginsel voor zorgtoewijzing en de 
overgang 18- en 18 +. De kwaliteitsafspraken zijn opgesteld in gesprek met 
de omgeving. Ieder College heeft een ontwikkelboom opgesteld met de 
doelen voor de komende 4 jaar. Fred van Trigt vraagt of er zaken in staan 
die gevolgen hebben voor gemeenten. Elly van de Bree geeft aan dat de 
begeleiding van leerlingen efficiënter kan als er gewerkt kan worden over de 
gemeentegrenzen heen. Vanwege het huidige woonplaatsbeginsel verloopt 
dit stroef. Ook moet er aandacht zijn voor de overgang van 18- (jeugdhulp) 
naar 18+(wmo) begeleiding. De regiegroep is het ermee eens dat jongeren 
geen last moeten hebben van de diverse regio- en leeftijdgrenzen. 
Paul Dirkse: wat gaan jullie doen aan een optimale aansluiting onderwijs en 
arbeidsmarkt? Ricardo Winter geeft aan dat dit een voortdurende dialoog is. 
Het blijkt makkelijker om de grote bedrijven te vinden. De opgave zit in het 
contact met de MKB bedrijven om ook deze bedrijven te blijven bedienen.   

 voorlopige VSV-cijfers 2017-2018 
Op basis van de voorlopige DUO-cijfers van het aantal VSV’ers (oktober 
2018), heeft het RBL een vergelijking gemaakt ten opzichte van dezelfde 
periode in vorige jaren. Het doel is om een eerste beeld te geven van de 
ontwikkelingen.  Benno Wiggers is blij met deze “vroege voorlopige” cijfers. 
Elly Klap vraagt of de definitieve cijfers voortijdig schoolverlaters over 2016-
2017 ook in onze regio hoger uitvallen dan de voorlopige cijfers. Dat is het 
geval. Het Ministerie van OCW gaat bij DUO navragen waar deze landelijke 
trend door komt. 

 Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2017-2018. 
Naar aanleiding van het jaarverslag heeft het RBL een aanvullende analyse 
over het verzuim gemaakt, zie agendapunt 4 ‘verzuim’. 
 

04 Daling verzuim  
- Bijlage: 04 20183010 Daling verzuim, regio-analyse. 

 
Uit het jaarverslag van het Regionaal Bureau Leerplicht blijkt dat afgelopen twee jaar 
het aantal verzuimmeldingen voor ongeoorloofd verzuim sterk gedaald is. Dit speelt 
met name bij 18-plussers. In het regionale VSV-programma is het doel dat alle 
jongeren in beeld zijn bij verzuim en dat de meldingen van goede kwaliteit zijn. 
Daarom geeft het RBL het signaal dat het aantal meldingen in de regio daalt. 
 
In de werkgroep VSV is besproken dat een waarschijnlijke oorzaak een verschuiving 
naar geoorloofd verzuim is. Afgesproken is :  

- mboRijnland maakt een analyse van het geoorloofde verzuim voor de 
regio (in afstemming met het RBL) 



 

- Met de regio’s Haaglanden, Zuid-Holland Noord en Zuid-Holland Oost 
vindt overleg plaats hoe de 18+ aanpak verbeterd kan worden  
 

Volgende vergadering op de agenda: 
- In de volgende Regiegroep VSV worden de resultaten besproken van de 

gezamenlijke analyse van het verzuim  
 

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

- Bijlagen 
05a 20183010 Voortgangsmonitor VSV-programma “op naar de Finish!’, eerste 
halfjaar 2018 

- 05b 20183010 Doelen en acties overgang V(S)O-MBO (update VSV-programma 
‘op Naar de Finish!’, maatregel 5). 

 
Programmamanager Elly van de Bree geeft een korte toelichting op de voortgang 
van het VSV-programma. De presentatie wordt meegestuurd met dit verslag. 
Uit de voortgangsmonitor blijkt dat het programma op schema ligt, ook financieel. 
Het onderwijsloket is geborgd in reguliere afspraken. Robbert Smakman geeft aan 
dat de borging al begroot was. In verband met een daling van de regionale middelen 
zijn de middelen van het onderwijsloket niet vrij beschikbaar. 
Elly van de Bree heeft met de projectleiders ook bekeken hoe een maatregel op 
termijn geborgd zou kunnen worden. Dit is in de presentatie uitgewerkt. 
 
Voor maatregel 5, overgang V(S)O-MBO, heeft projectleider Roel Hendriksen de 
doelen en acties opnieuw geformuleerd. Hier stemt de Regiegroep VSV mee in. 
 
Elly van de Bree geeft aan dat het wettelijk maximum van 13 weken voor de Topklas 
in de praktijk niet altijd handig is. Elly Klap heeft uit laten zoeken of het wettelijk 
maximum van 13 weken gehanteerd moet blijven. Het blijkt juridisch niet mogelijk om 
de termijn van 13 weken te verlengen omdat er sprake is van een loopbaantraject en 
niet van deelname aan onderwijs. Dit is een voorwaarde voor bekostiging van het 
mbo. Elly Klap geeft aan dat de oplossing zou moeten liggen in het wel inschrijven 
voor een onderwijsbrede opleiding.  
 
Fred van Trigt: hoe gaat het met de ISK in Katwijk, deze werd niet genoemd? Elly 
van der Bree: er is contact geweest en het loopt nu beter. Algemene opmerking van 
Fred van Trigt: kijk in het VSV-programma ook naar de aansluiting met de Duin en 
Bollenstreek.  
 
Elly Klap geeft aan dat de normen voor het MBO zijn bijgesteld. Dit omdat  landelijk 
de doelstelling is om het aantal vsv ‘ers terug te dringen naar 20.000. Dit zijn de 
nieuwe normen: 
 
MBO niveau NORM 18/19 NORM 19/20 
1 26,4 % 26,2% 
2 8,6 % 8,45% 
3 3,2 % 3,1 % 
4 2,7 % 2,55 % 
 
 
Bert Gotink geeft het signaal af dat er bij de gemeente onbenutte voorzieningen zijn 
op het gebied van mantelzorg. Dan gaat het bijvoorbeeld om respijtzorg.  
 



 

In de werkgroep VSV is besproken dat een werkgroepje selectiecriteria opstelt voor 
bestaande en (mogelijk) nieuwe maatregelen. Ook wordt meegenomen wanneer de 
afweging tussen maatregelen plaatsvindt. 
 
Afgesproken wordt:  

1. In te stemmen met de gewijzigde doelen en acties voor maatregel 5, 
overgang V(S)O-MBO 

2. De opdracht te geven selectiecriteria op te stellen voor aanpassingen in 
het regionale VSV-programma ‘Op naar de Finish!’.  

 
06 Toeleiding  17-jarigen naar vavo    
Op 1 januari 2019 wordt een wijziging van kracht in de Wet educatie en 
beroepsonderwijs over regionale samenwerking wat betreft voortijdig schoolverlaten 
en jongeren in een kwetsbare positie. Een onderdeel is de manier van toeleiding van 
17-jarigen naar het vavo. 
 
Besloten wordt  

1. Het Regionaal Bureau Leerplicht namens de 11 deelnemende gemeenten 
de bevoegdheid te geven 17-jarigen toe te leiden naar het vavo 

2. In te stemmen met de toetsingscriteria zoals vermeld in bijlage 1 
 
Afgesproken wordt dat over een jaar aan de Regiegroep een evaluatie wordt 
aangeboden over de toeleiding naar het vavo door het RMC. De behoefte leeft om 
zicht te krijgen om hoeveel leerlingen het gaat en waarom zij zonder uitbesteding 
naar het vavo gaan. Frits Hoekstra geeft aan dat hij niet wil dat deelname aan de 
vavo gestimuleerd wordt want het risico op uitval is relatief groot.  
 
7 Wvttk en rondvraag  

Fred van Trigt: Vorige keer kwam ouderbetrokkenheid aan de orde. Hoe staat het 
daar mee? Vanuit mboRijnland worden regelmatig ouderavonden georganiseerd en 
ouders zijn gemotiveerd (meer dan voorheen) om naar school te komen. Dat komt 
ook omdat leerlingen een actieve rol hebben bij deze ouderavonden.  

Senne Janssen: wie neemt de regie in het oppakken van de drempels in de 
hulpverlening (zie toelichting kwaliteitsagenda). Ricardo Winter: mboRijnland neemt 
het initiatief en komt met een plan van aanpak. 
 
Elly Klap: morgen wordt het concept evaluatierapport besproken over de nieuwe rol 
van de RMC functie. Daarnaast loopt er een Interbestuurlijk onderzoek naar 
jongeren in kwetsbare positie. De verwachting is dat in het voorjaar de resultaten 
worden gepresenteerd en in een brief van de Minister ingegaan wordt op de 
toekomst van de regionale VSV-aanpak.  
Per 1 januari gaat de nieuwe RMC wet van kracht. Daarin staat onder andere de 
wijziging met betrekking tot de vavo en het meer betrekken van werk en inkomen en 
Jeugd. 
 
Paul Dirkse: De gemeente Leiden gaat in samenwerking met partners een 
hackathon organiseren met als thema VSV.  
 
Volgende vergadering: 20 mei 2019, 13:30 tot 15:30 uur, locatie Holland Rijnland 


