
 
 
 
 
 

 

VSV-Convenant 1 (2008-2012) 

In schooljaar 2008/2009 ging het 1e VSV-Convenant van start in regio De Friese Wouden. Het regionale 

programma voor 2008-2011 werd verlengd met 2012.  Tijdens het 1e VSV-Convenant is gewerkt aan de 

volgende projecten.  
 

Project Omschrijving & Deelprojecten 

I Zorgstructuur (Zorg 
Advies Team) 

De ervaring leert dat een Zorg Advies Team een krachtig instrument is 
om de schoolinterne zorg af te stemmen op de schoolexterne zorg. 
Belangrijk daarbij is dat de interventies op elkaar aansluiten en erop 
gericht zijn dat de leerling de schoolloopbaan kan voortzetten en 
afronden. 
 

2. Overgang vmbo-mbo 
 

- Preventieproject overgang vmbo-mbo 
Het preventieproject overgang vmbo-mbo organiseert de 
samenwerking van vmbo -scholen en ROC's onder regie van de RMC -
functie van de gemeente. Daardoor worden risicojongeren gevolgd en 
begeleid tijdens de overgangsperiode tussen het vo en het mbo (dwz 
tijdens de zomermaanden). 
 
- Preventie+ project overgang vmbo-mbo 
Aan de opzet van het Preventieproject is een aantal voorbereidende 
activiteiten toegevoegd om de overgang nog soepeler te laten 
verlopen. Ook zijn activiteiten toegevoegd om te voorkomen dat de 
mbo-leerling alsnog uitvalt. Het Preventieproject is hierdoor verbreed 
en verbeterd. 

3. Persoonlijke 
begeleiding 
 
 

- Mentoring en Coaching 
Mentoren en coaches kunnen een belangrijke rol spelen bij 
risicomomenten in de onderwijsloopbaan van leerlingen. Leerlingen 
worden door de school gekoppeld aan een coach vanuit bijvoorbeeld 
het bedrijfsleven of maatschappelijke organisatie. 
 
- Vraagombuiging 
Vraagombuiging is een traject waarbij een leerling die een verkeerde 
keuze heeft gemaakt of een andere opleiding prefereert, met behulp 
van het ROC een passend alternatief kiest. Vraagombuigingstrajecten 
zijn succesvol wanneer de leerling een nieuwe opleiding kiest op de 
eigen school, maar ook als het onderwijs wordt vervolgd op een ander 
ROC of een andere instelling. 
 
- Beroepenoriëntatie in het vmbo (bijvoorbeeld portfolio) 
Een programma dat de leerling een goed beeld geeft van de 
beroepspraktijk, d.m.v. bijvoorbeeld dag oriëntaties, maatschappelijke 
stages, blokstages en levensechte prestaties, het schrijven van 
sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken (mede 
i.v.m. verwerven stage). Tijdens de overgang van het vmbo naar het 
mbo kan extra begeleiding van leerlingen plaatsvinden door middel  
van de portfolio-methodiek 

 
 



  

 

 

 - Stages 
Eén van de redenen voor voortijdig schoolverlaten is een tekort aan 
geschikte stageplaatsen. Tussen scholen, kenniscentra 
beroepsonderwijs bedrijfsleven en regionaal bedrijfsleven worden 
afspraken gemaakt over de werving van stages (leerwerktrajecten in 
vmbo of beroepspraktijkvorming in het mbo), een betere matching 
van stages en betere voorlichting aan en begeleiding van leerlingen bij 
stages. 

4. Opvangklassen voor 
voortijdig schoolverlaters 
en meerdere 
instroommomenten in het 
mbo 
 

Steeds meer ROC's organiseren voor hun beroepsopleidingen 
meerdere instroommomenten voor deelnemers (ook na 1 oktober). 
Daarnaast zijn er praktijkvoorbeelden waarbij voortijdig 
schoolverlaters gedurende het gehele schooljaar tijdelijk opgevangen 
kunnen worden in een 'opvangklas'. Jongeren krijgen bijvoorbeeld een 
pakket aangeboden waarin studiekeuze en beroepenoriëntatie 
centraal staat, waardoor de jongere zo snel mogelijk en na een goede 
intake weer kan instromen bij een andere beroepsopleiding. 

5. Dagbesteding (sport en 
cultuur) 
 

Het inzetten van sport en cultuur is een nieuwe maatregel om de 
aanval op de uitval te versterken. Op dit moment wordt binnen OCW 
gewerkt aan het opstellen van een aanpak en het in gang zetten van 
een uitvoering. Hierbij zijn good practices vanuit de gemeenten een 
belangrijke input. 

6. Verzuimbeleid In de praktijk blijkt dat niet alle scholen een sluitende aanpak van 
verzuim toepassen. Een tijdige aanpak van verzuim, vaak door een 
persoonlijke benadering van de leerling, kan echter voorkómen dat 
leerlingen definitief afhaken. In de praktijk zijn goede voorbeelden van 
een sluitende verzuimaanpak die tot flinke verlaging van schooluitval 
leiden. 

7. Curatieve maatregelen: 
EVC- en 
maatwerktrajecten 
 

Een groot deel van de voortijdig schoolverlaters is aan het werk. De 
positie van deze jongeren op de arbeidsmarkt is echter kwetsbaar; als 
het economisch minder gaat zijn zij de eersten die op straat staan. 
Om die reden is het van belang om, naast het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten, ook om te zetten op de jongeren die reeds 
uitgevallen zijn. Met EVC- of maatwerktrajecten kunnen deze jongeren 
alsnog een startkwalificatie behalen en daarmee een duurzame plek 
op de arbeidsmarkt verwerven. Het instrumentarium van de 
Projectdirectie Leren en Werken kan hierbij ondersteuning bieden. 

Meer informatie & aanvullende documentatie over het VSV-Convenant 2008-2011 is hier te vinden.  
 

http://www.aanvalopschooluitval.nl/rmc-regio/regio-6-friesland-oost/convenant-2008-2011

