
Geachte leden van de gemeenteraad, 

Vanuit het Regionaal programma Voortijdig Schoolverlaten (vsv) willen we u graag een update geven 
over Voortijdig Schoolverlaten in onze regio. Waar staan we, wat zijn de uitdagingen en hoe gaat het 
met de projecten binnen ons regionaal programma? Deze update stuur ik u namens de regiegroep en 
stuurgroep van het Regionaal Programma vsv.   
 
Onze regionale taak 
Om te beginnen in het kort onze regionale taak en verantwoordelijkheid. Binnen het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC) Regio Rivierenland werken alle gemeenten en scholen in de regio samen om te 
voorkomen dat leerlingen zonder startkwalificatie van school gaan en jongeren de juiste zorg en 
ondersteuning krijgen. Een startkwalificatie betekent het behalen van minimaal een havo/vwo diploma 
of minimaal een MBO2 diploma. Binnen de regio maken scholen, gemeenten, Leerplicht en RMC 
afspraken met elkaar over maatregelen om schooluitval te voorkomen en jongeren in een kwetsbare 
positie te begeleiden.  
Team Leerplicht is er voor jongeren van 5 tot 16 jaar die leerplichtig zijn en voor jongeren tot 18 jaar 
die kwalificatieplichtig zijn. In de keten werken zij samen om te voorkomen dat deze jongeren uitvallen 
van school. Daarmee voorkomen zij dat verdere intensieve en kostbare (zorg)trajecten, als gevolg van 
uitval, nodig zijn.  
Team RMC Voortijdig Schoolverlaten helpt jongeren van 18 tot 23 jaar die, zonder startkwalificatie, 
dreigen van school te raken of al uitgevallen zijn. We helpen hen weer op de goede weg binnen het 
onderwijs of een passende leer-werkroute. Samen werken we aan een passende oplossing. Ook 
jongeren van 16 en 17 jaar die niet kwalificatieplichtig zijn, de kwetsbare jongeren, worden gemonitord 
door het RMC.  
 
Regionaal Programma vsv 2021-2024 
Team RMC is ook programmacoördinator van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. Hierin 
werken scholen, gemeenten, Leerplicht en RMC nauw samen in verschillende projecten. Met als doel 
om verzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren van 12 tot 23 jaar terug te dringen. Dit plan 
loopt vier jaar, van 2021 t/m 2024.  
Namens de regiegroep en stuurgroep vsv hebben we voor u een infographic gemaakt, waarin we op de 
eerste pagina een update geven van voortijdig schoolverlaten in onze regio en uw gemeenten en ook 
signalen delen die we zien in deze tijd. Op de tweede pagina geven we een update van alle projecten 
die we regionaal uitvoeren.  
 
Belangrijk om te weten is dat de term ‘deelnemers’ in de infographic, jongeren tussen de 12 en 23 jaar 
betreft, die in de regio staan ingeschreven (verblijfadres) en aan het begin van het schooljaar staan 
ingeschreven op het Voortgezet Onderwijs (VO) of het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO).  

Als u vragen heeft over de inhoud, het onderwerp of onze regionale taak, dan kunt u contact opnemen 
met Marieke Soetekouw, programma coördinator van het Regionaal Programma vsv en RMC 
coördinator. Bereikbaar via msoetekouw@regiorivierenland.nl of T: 06 – 14 94 92 19. 
 

Met vriendelijke groet, 

  

M. (Marieke) Soetekouw  

Coördinator RMC  

Voortijdig Schoolverlaten 

  

  

  

  

Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3, 4001 VK Tiel  

Postbus 137, 4000 AC Tiel 

m. 06 14 94 92 19 

bereikbaar: ma, di, do en vr  
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Volg ons via   
 
Op al onze overeenkomsten zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Regio Rivierenland van 
toepassing. 
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