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Onderwerp  

Evaluatie voortijdig schoolverlaten West Betuwe 

 

Kennisnemen van 

Evaluatie voortijdig schoolverlaten West Betuwe 

 

Inleiding 

In het College Uitvoeringsprogramma (CUP) is opgenomen dat aan u een evaluatie wordt aangeboden 

over de Regionale afspraken voortijdig schoolverlaten. De Evaluatie gaat in op de uitvoering van de 

Aanpak voortijd schoolverlaten 

 

Kernboodschap 

 

Inleiding evaluatie  

Binnen Rivierenland gaat het de laatste jaren goed rondom de aanpak voortijdig schoolverlaten. Het 

aantal jaarlijkse uitvallers is afgenomen. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor preventie én 

voor jongeren in een kwetsbare positie. In onderstaande notitie wordt beknopt een weergave van de 

cijfers van Rivierenland en West Betuwe gegeven.   

Er wordt een beeld geschetst van de dienstverlening van het team RMC. Zij zijn verantwoordelijk voor 

alle voortijdig schoolverlaters tussen 18 en 23 jaar (oude en nieuwe vsv’ers). Daarnaast wordt ook 

gekeken naar de regionale aanpak vsv. Hier wordt de jaarlijkse uitval binnen de groep 12 tot 23 jaar 

gemonitord en aanpakt.  

 

Team RMC 

De aanpak voortijdig schoolverlaten is belegd bij het RMC. Het RMC heeft alle jongeren tussen 18 en 

23 jaar in beeld. Op het moment dat deze jongeren verzuimen of zonder diploma het onderwijs 

verlaten worden zij via DUO bij het RMC gemeld en wordt er gericht actie ondernomen.  

Bij verzuimende jongeren wordt in overleg met school een gepaste interventie gedaan. Bij ROC Rivor 

en ROC Koning Willem 1 wordt wekelijks spreekuur op school gehouden.  

Op het moment dat jongeren uitvallen wordt altijd contact gezocht met de jongere om te bepalen of hij 

ondersteuning nodig heeft en wat zijn dagbesteding is. Op het moment dat de jongere terug naar 

school wil, kan hij ondersteuning van het RMC krijgen. Op het moment dat er andere hulp nodig is, 

verwijst het RMC door naar de juiste ketenpartners.  

Naast deze reguliere dienstverlening voert het RMC ook projecten uit of neemt deel in projecten van 

andere partijen. Zo voert het RMC het project overstap vo-mbo uit samen met de scholen in de regio. 
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Alle eindexamenkandidaten vmbo worden gevolgd totdat ze in augustus een inschrijving hebben bij 

een vervolgopleiding. In oktober waren er slechts 12 jongeren die niet ingestroomd waren die geen 

definitieve bestemming hadden, minder dan 1% van de hele groep.  
 

 
Tabel 1: Resultaten trajecten verzuim en uitval schooljaar 2018-2019 West Betuwe en regio Rivierenland 

 

De resultaten van het aantal gemelde en begeleide jongeren is te zien in tabel 1. Hier komt naar voren 

dat ca. 45% van de uitgevallen jongeren die benaderd worden ook daadwerkelijk begeleiding 

ontvangen van het RMC. West Betuwe verschilt hierin niet ten opzichte van de regio. Niet alle jongeren 

willen begeleiding. Enerzijds omdat ze zelf hun volgende stap kunnen zetten richting onderwijs en/of 

werk. Anderzijds willen ze niet altijd hulp van het RMC, omdat ze (tijdelijk) ervoor kiezen om niet terug 

naar school te gaan. Omdat ze ouder dan 18 jaar zijn, is het ook niet mogelijk om ze te dwingen. Wel 

weet het RMC van bijna alle jongeren wat ze doen en waarom ze tijdelijk niet naar school kunnen of 

willen. Iedereen is in beeld! Dit doen we door alle jongeren jaarlijks te monitoren en opnieuw te 

benaderen met een ondersteuningsaanbod. Daarnaast bezoeken we jongeren waarvan we zien dat ze, 

naast het ontbreken van een opleiding of startkwalificatie, ook geen inkomen uit werk meer hebben.  

 

Regionale aanpak vsv 

Sinds 2008 wordt in regio Rivierenland  in een regionale aanpak vsv nauw samengewerkt tussen 

gemeenten en onderwijs om voortijdig uitval uit het onderwijs terug te dringen of te voorkomen.  

In het regionale plan 2017-2020 is de aanpak vsv in Rivierenland verbreed en zijn de domeinen zorg en 

arbeid nauwer betrokken. Bovendien is er meer aandacht voor (de monitoring van) de jongeren in een 

kwetsbare positie. In de maatregelen binnen het plan is hier ruim aandacht voor. Zo hebben we bij 

ROC Rivor een mbo jeugdteam, waarbij een aantal externe (zorg)partners wekelijks in school te vinden 

zijn. Zo kan school sneller acteren op het moment dat de vraag te complex is om binnen de eigen 

zorgstructuur op te lossen. Daarnaast werkt het ROC met een aantal bedrijven samen om jongeren die 

extra begeleiding nodig hebben daar stage te laten lopen. Het leer-werkbedrijf biedt de mogelijkheden 

om de juiste vaardigheden op te doen en het ROC verzorgt extra begeleiding op de werkvloer om te 

zorgen dat stages succesvol afgerond worden.   

 

Met ingang van 1 januari 2019 is deze regionale aanpak en de verbreding van de RMC-taken wettelijk 

verankerd in nieuwe wetgeving. Dit alles met als doel dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder 

startkwalificatie optimaal worden ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een 

sluitend regionaal vangnet. We willen dat iedereen in Rivierenland naar vermogen mee kan doen in de 

maatschappij en deze aanpak draagt daar aan bij.  

In de huidige aanpak weten we in de regio en West Betuwe mooie resultaten te boeken. Wel wordt 

duidelijk dat een verdere daling van de cijfers een gerichtere aanpak nodig heeft. De problematiek 

rondom de jongeren die toch nog uitvallen is vaak complex en vraagt een oplossing die integraal door 

meer partijen uitgevoerd moet worden. Daar wordt de komende jaren ook verder op ingezet.  

Meldingen 

verzuim Meldingen vsv Aantal trajecten

West Betuwe 174 86 38

Regio Rivierenland 1354 904 414
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Tabel 2: Aantal vsv’ers West Betuwe in vergelijking met regio Rivierenland en landelijk 2017-2018 (Bron: factsheet 
definitieve cijfers 2017-2018, Min. OCW) 

 

Het aandeel voortijdig schoolverlaters binnen de regio is lager dan de landelijke cijfers. Het aandeel 

voortijdig schoolverlaters binnen West Betuwe is procentueel weer lager dan het gemiddelde van de 

regio. De cijfers voor 18- en 18+ landelijk worden niet in de factsheet als een cijfer genoemd.  

De jaarlijkse cijfers worden door het RMC geanalyseerd om een beter beeld bij de achtergronden van 

uitval te krijgen. Als belangrijkste redenen om te stoppen met school zijn te noemen:  

1. Wil/gaat werken 

2. Niet gemotiveerd/verkeerde keuze 

3. Psychische problematiek 

Deze redenen zijn voor alle gemeenten in Rivierenland gelijk. Ook wordt duidelijk dat niet één partij de 

oplossing kan bieden om het aantal jongeren dat te vroeg stopt met school terug te dringen. Er wordt 

al nauw samengewerkt met de arbeidsmarktpartijen en de samenwerking met domein zorg groeit. 

Gezamenlijke en integrale aanpak is nodig om de jongere de juiste kant op te bewegen.  

 

Conclusie 

Het gaat goed in de aanpak voortijdig schoolverlaten, maar verdere daling verdiend onverminderde 

aandacht. Zowel binnen de regio als binnen de gemeente West Betuwe is het percentage dat zonder 

diploma van school gaat vrij laag. Een verdere daling meer inspanning gaat meer inspanning per 

jongere kosten, omdat het vaker om jongeren gaat met grotere en complexere problemen dan een 

aantal jaren geleden. Dat vraagt een goede samenwerking tussen de domeinen onderwijs, zorg en 

arbeid. In de regionale vervolgaanpak vsv 2021-2024 zal dit ook verder uitgewerkt worden. Ook wordt 

de top drie van uitvalsredenen verder geanalyseerd om in deze jaren ook passende maatregelen 

hiervoor op te zetten en uit te voeren.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 

Aantal 

deelnemers

Aantal 

vsv'ers % vsv 18- 18+ vo mbo

West Betuwe 4749 55 1,16% 3 52 11 44

Regio Rivierenland 21774 318 1,46% 22 296 47 271

Landelijk 1351931 25848 1,91% * * 4746 21102


