
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 juni 2021 

Registratienummer : GZDGWB/180379 

   IN078 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen  

Bijlage(n) : -  

Onderwerp : Update resultaten acties voorkomen voortijdig schoolverlaten 

 

 

Onderwerp  

Update resultaten acties voorkomen voortijdig schoolverlaten 

 

Kennisnemen van 

Update resultaten acties voorkomen voortijdig schoolverlaten 

 

Inleiding 

Regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (hierna te noemen RMC) Regio 

Rivierenland werkt samen met het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en de 

gemeenten in Regio Rivierenland om het voortijdig schoolverlaten (VSV) te verminderen met als doel 

dat alle jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie en jongeren de juiste zorg en 

ondersteuning te bieden. Het belangrijkste is dat jongeren een opleiding blijven volgen of een 

combinatie van leren en werken. Dat kan ook een passende plek op de arbeidsmarkt zijn. 

 

Binnen Regio Rivierenland maken scholen en gemeenten samen afspraken over maatregelen om 

schooluitval te voorkomen en jongeren in een kwetsbare positie te begeleiden. Het team van het RMC 

werkt in de keten met partners uit het onderwijs, de zorg en de arbeidsmarkt en is hier binnen de 

verbindende factor. 

In deze informatienota geven wij een update over de resultaten om het voortijdig schoolverlaten te 

voorkomen.  

 

Kernboodschap 

Corona heeft invloed op het Voortijdig  schoolverlaten. De scholen zijn flexibel en schakelen continue 

tussen online en offline, omgang met quarantaine en maatwerkoplossingen voor leerlingen.  De 

uitdaging om jongeren goed in beeld te krijgen en te houden is groter en nog arbeidsintensiever dan 

voorheen. Het RMC zet nog meer in op maatwerktrajecten en begeleiding van kwetsbare jongeren. Om 

toch persoonlijk af te kunnen spreken, gaat het RMC wandelen met jongeren of op voordeurbezoek om 

samen te kijken wat zij nodig hebben en hoe zij het beste begeleid kunnen worden in de richting van 

school, leer-werktraject of werk.  

 

Het persoonlijke contact en de warme overdracht met de ketenpartners van het RMC is van groot 

belang. Er zijn korte communicatielijnen om signalen over en weer tijdig op te vangen. De zorg van het 

RMC gaat uit naar de jongeren die niet gezien worden. Hun mentale gezondheid en sociaal-emotionele 

ontwikkeling heeft aandacht nodig. Ook inzet op het thema Ouderbetrokkenheid is door corona extra 
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waardevol. De ouders hebben in veel gevallen meer zicht, goede ideeën en spelen een belangrijke rol in 

de juiste aanpak en ontwikkelroute van hun kind.  

  

Het RMC houdt nu een extra vinger aan de pols voor wat betreft de maandelijkse uitvalcijfers die zij  

ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie. Hoewel deze cijfers nog niet 

betekenen dat deze leerlingen ook daadwerkelijk definitief voortijdig schoolverlater zijn, geeft het wel 

een heel goed signaal. De uitvallers zijn jongeren die gedurende het schooljaar uitvallen zonder dat zij 

een startkwalificatie hebben. Uit de gesprekken met scholen blijkt vooral dat de mentale gezondheid 

van deze leerlingen zorgen baart.  

Cijfers Voortijdig Schoolverlaters (VSV) 

In 2020 zijn in Regio Rivierenland 325 jongeren van 18 tot 23 jaar uitgevallen van een school zonder 

startkwalificatie. Een startkwalificatie houdt in een diploma op minimaal MBO 2 niveau of minimaal 

Havo/VWO-niveau. Oorzaak is in de meeste gevallen een verkeerde schoolkeuze, weinig motivatie of 

complexe problematiek. RMC heeft hen geholpen en hierdoor zijn 113 jongeren weer terug naar school 

gegaan. De overige leerlingen zijn of worden nog begeleid richting een leer-werktraject, een passende 

baan of zijn een zorgtraject gestart.  Zie hieronder grafiek van het RMC. 
 
 

 
 

 

De vraag is in hoeverre het erg is als een leerling voortijdig van school gaat, zonder diploma om 

bijvoorbeeld te gaan werken en vervolgens een goede baan heeft. Dat hoeft niet altijd erg te zijn. 

Het aantal 325 zijn de jongeren die voortijdig van school geraakt zijn  en een inkomen hebben van 
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< € 300 per maand. Deze jongeren hebben volgens het RMC nog geen stabiele basis en worden 

door het RMC benaderd. Aan hen wordt hulp aangeboden om samen naar hun toekomst, wensen 

en mogelijkheden te kijken.  

Ontwikkelingen gemeente West Betuwe 

DUO heeft de voorlopige cijfers van het schooljaar 2019-2020 gepubliceerd. De aantallen Voortijdig 

schoolverlaten wordt jaarlijks gepubliceerd door DUO. Op basis van de voorlopige cijfers van DUO over 

het schooljaar 2019-2020  kunnen we voor de gemeente West Betuwe, in vergelijking met voorgaande 

schooljaren, de volgende ontwikkeling zien: 

 

Opmerking: De blauwe lijn is de gemeente West Betuwe en de eerste kolom betreft het schooljaar 

2019/2020. 
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Toelichting grafiek: 

Het gaat hierbij om de leerlingen van 18 tot 23 jaar die voortijdig van school geraakt zijn zonder 

startkwalificatie. Als we kijken naar zowel de VO- als de MBO-leerlingen woonachtig in de gemeente 

West Betuwe, zien we twee hele mooie lijnen. De lijn van VSV-ers in het MBO is iets aan het oplopen, 

maar niet zorgelijk. De lijn van VSV-ers in het VO daalt. Wat betreft de absolute aantallen geven de 

voorlopige cijfers van 2019-2020 aan dat het binnen de gemeente West Betuwe gaat om 8 VO-

leerlingen en 56 MBO-leerlingen die zijn uitgevallen in dat schooljaar van de in totaal 4.663 leerlingen.  

 

Regionaal programma Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

Het Regionaal programma VSV 2021-2024 is gestart. De projectplannen zijn gemaakt en de 

projectgroepen gestart. Samen met gemeenten, scholen, Leerplicht en RMC zet het RMC zich in 

binnen de verschillende maatregelen om verzuim en voortijdig schoolverlaten te beperken. Er wordt 

met name ingezet op maatwerktrajecten, sluitende aanpak onderwijs-zorg en onderwijs-arbeidsmarkt, 

ouderbetrokkenheid en de overstap VO-MBO. De projectplannen zijn: 

1. Faciliteren Maatwerktrajecten 

Extra ondersteuningstaken om de 40% jongeren, die structureel voortijdig de school verlaten, 

te helpen.  

2. Innovatie voortgezet onderwijs 

VO scholen kunnen extra budget aanvragen om nieuwe ideeën of ontwikkelingen tegen het 

bestrijden van voortijdig schoolverlaten in te zetten. 

3. Kwetsbare overstappen 

Het gaat hier om twee activiteiten: Overstap VO-MBO (leerlingen begeleiden naar een 

definitieve inschrijving vervolgopleiding) en Oriëntatieprogramma VSO-MBO (pilot tussen ROC 

Rivor en SVO de Sonnewijser om leerlingen die door kunnen stromen naar het MBO alvast een 

oriëntatieprogramma aan te bieden).  

4. Plusvoorziening 
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Leerlingen die tijdelijk (te) overbelast zijn, krijgen extra ondersteuning om mee te kunnen 

blijven doen in het regulier onderwijs. Deze activiteiten bestaan uit Time-out voorziening, of 

rebound MBO of inzet MBO-Jeugdteam. 

5. Sluitende aanpak 

De maatregelen moeten nog meer aansluiten bij de jongeren. Nu wordt niet alleen gekeken 

naar het terugdringen van de jaarlijkse uitval, maar ook naar de positie van een voortijdige 

schoolverlater een jaar later. De sluitende aanpak tussen de ketenpartners wordt meer 

versterkt.  

6. Leerwerkbedrijf 

Het leerwerkbedrijf is een samenwerking tussen ROC Rivor en verschillende werkgevers in 

Regio Rivierenland waar jongeren aan de slag gaan die dreigen uit te vallen vanwege het 

ontbreken van een stageplek.  

7. Ouderbetrokkenheid. 

Medewerkers uit het onderwijs krijgen een training om op een andere manier met ouders in 

gesprek te gaan dat leidt tot meer ouderbetrokkenheid.  

 

In Regio Rivierenland is een goede gezamenlijke en vooral persoonlijke aanpak op zowel de preventie 

als het verzuim en de voortijdig schoolverlaters. De VSV-cijfers laten ten opzichte van landelijk beeld 

een positief beeld zien. Landelijk is het percentage Voortijdig schoolverlaters rond de 3,5% en in Regio 

Rivierenland rond de 1,5% (zie grafiek hieronder).  
 

 
 

Financiën  

De kosten worden structureel gedekt uit de rijksvergoeding Voortijdig schoolverlaten waarvoor 

gemeente Tiel als penvoerder voor de Regio de middelen ontvangt.  

 

 

Bijlage(n) 

Geen  
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Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


