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Voorwoord 
 
 
In 2008 heeft het Ministerie van OC&W een convenant afgesloten met de scholen, on-
derwijsinstellingen en gemeenten in regio de Friese Wouden om voortijdig schoolverla-
ten te voorkomen en een reductie van 40% nieuwe vsv'ers (voortijdig schoolverlaters) te 
realiseren ten opzichte van het peiljaar 2005-2006.  
 
De convenantsperiode loopt nu ten einde. Onze regio heeft in het laatste schooljaar 
2010-2011 met een daling van -24.3% weliswaar een reductie van het aantal nieuwe 
vsv'ers gerealiseerd, het is helaas niet de beoogde doelstelling van -40%. Hierbij moet 
natuurlijk wel worden aangetekend dat het percentage nieuwe vsv'ers in onze regio met 
2,6% ten opzichte van 2,9% landelijk gunstig afsteekt.  
 
Het kabinet heeft voor de periode 2012- 2015 een nieuwe doelstelling geformuleerd voor 
het tegengaan van voortijdige schooluitval. In regio de Friese Wouden mag het aantal 
nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2016 nog maar maximaal  562 zijn. Succesvol vsv-
beleid is en blijft een kwestie van ‘sturen op cijfers’. Zonder een scherp beeld van de 
huidige situatie in onze regio is het niet mogelijk effectieve maatregelen te nemen voor 
het behalen van de reductiedoelstelling in 2015. De RMC-contactgemeente heeft een 
coördinerende rol als het gaat om de aanpak van voortijdig schoolverlaten en het opstel-
len van een regionale analyse. 
 
In deze notitie wordt deze regionale analyse van de situatie in RMC-regio de Friese 
Wouden gepresenteerd. De analyse bevat kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. De 
regiocijfers zijn op basis van de voorlopige cijfers 2010-2011 gepresenteerd in de VSV-
verkenner van OCW. Deze vindt u op de website www.aanvalopschooluitval.nl.  De 
maandrapportages (relatief en absoluut verzuim) van uw regio vindt u op het Zakelijk 
Portaal van DUO.  
 
De voorstellen voor nieuwe maatregelen waarvoor de regio de Friese Wouden subsidie- 
aanvragen, zijn gebaseerd op de analyse van de vsv-problematiek in onze regio.  
 
De regionale analyse wordt beschikbaar gesteld aan een onderzoeksbureau. Dit onder-
zoeksbureau zal de subsidieregeling integraal monitoren en evalueren gedurende de 
gehele looptijd. Meedoen met dit onderzoek is onderdeel van de subsidievoorwaarden. 
Het zal onder andere bestaan uit een vergelijking van de 39 regionale analyses op kwali-
teitsniveau. Meer informatie over het onderzoek zal beschikbaar komen op de website 
www.aanvalopschooluitval.nl. 

http://www.aanvalopschooluitval.nl/
http://www.aanvalopschooluitval.nl/
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Hoofdstuk 1 Totaal aantal voortijdig schoolverlaters Regio de Friese Wouden 

Overzicht  RMC-regio de Friese Wouden analyse nieuwe voortijdig schoolverlaters 
schooljaar 2010-2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

607 vsv'ers 
schooljaar  
2010-2011 

mbo totaal 
417 vsv'ers 

3.01 Stellingwerf College     
  13 vsv'ers 

3.01 OSG Singelland 
79 vsv'ers 

3.02 Bornego College  
9 vsv'ers 

3.02 CSG Liudger  18 
vsv'ers 

mbo buiten de regio  
53 vsv'ers 

AOC mbo 
31 vsv'ers 

ROC Friesland College   
169 vsv'ers 

ROC Friese Poort      
164 vsv'ers 

3.02 Lauwers College  
3 vsv'ers 

Skarsterlân 
44 vsv'ers 

Tytsjerksteradiel   
55 vsv'ers 

 

Smallingerland   
208 vsv'ers 

Weststellingwerf 
57 vsv'ers 

 

3.01 Burg. Harmsma 
school         

5 vsv'ers 

3.04 AOC-Terra vo          
8 vsv'ers 

3.04 OSG Sevenwolden      
14 vsv'ers 

3.04 Linde College     8 
vsv'ers 

Opsterland   
48 vsv'ers 

 

Ooststellingwerf  
54 vsv'ers      

Heerenveen  
90 vsv'ers 

Achtkarspelen   
51 vsv'ers 

 

vo buiten de regio     
29 vsv'ers 

vo totaal   
190 vsv 
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Tabel : Cijfers van de Friese Wouden 2010-2011 afgezet tegen de streefcijfers-
normcijfers van het nieuwe convenant 2013/2015 

 onderbouw 
vo 

bovenbouw 
vmbo 

bovenbouw 
havo/vwo 

mbo 1 mbo 2 mbo 3 en 
4 

De Friese Wouden 
(6) 
voorl. cijfers 2010-
2011  

1,6% 1,1% 0,6% 35,3% 9,5% 3,3% 

Spiegelregio 1 
Zuid-Oost Drenthe 
(8)  
voorl. cijfers 2010-
2011 

0,6% 1,3% 1% 33,3% 13,4
% 

3,5% 

Spiegelregio 2 
IJSSELVECHT (10) 
voorl. cijfers 2010-
2011 

0,6% 1,3% 0,6% 37,6% 11,6
% 

3,5% 

Gemiddelde regio 
voorl. cijfers 2010-
2011 

0,9% 2,8% 0,8% 37,6% 14,3
% 

4,9% 

Gemiddelde regio 
Def. cijfers 2009-2010 

 
0,9% 

 
2,9% 

 
0,9% 

 
38,4% 

 
15,2

% 

 
5,1% 

Verwachte verlaging 
gemiddelde regio als 
gevolg van de ver-
nieuwde meetsyste-
matiek  
 
Verwacht uitvalper-
centage in de ver-
nieuwde meetsyste-
matiek 

 
-0,6%  

 
=  

   0,3% 
(10-11) 

 
1% 

 
-1,1% 

 
= 

1,7% 
(10-11) 

 
0% 

 
-0,5% 

 
= 

0,3% 
(10-11) 

 
0,1% 

 
-5% 

 
= 

32,6% 
(10-
11) 

 
30,3% 

 
-1% 

 
= 

13,3
% 

(10-
11) 

 
8,5% 

 
-0,3% 

 
= 

4,6% 
(10-11) 

 
3% 

Norm voor prestatie-
subsidies voor indivi-
duele scholen en in-
stellingen  
(2012-2013) 

 
1% 

 
4% 

 
0,5% 

 
32,5% 

 
13,5

% 

 
4,25% 

Norm voor prestatie-
subsidies voor indivi-
duele scholen en in-
stellingen 
(2014-2015) 

 
1% 

 
4% 

 
0,5% 

 
22,5% 

 
10% 

 
2,75% 

Streefwaarde gem. 
over alle vo-scholen in 
Nederland 
(2014-2015) 

 
0,2% 

 
1,5% 

 
0,1% 

Gelijk 
aan  
pres-
tatie-
norm 

Gelijk  
aan 
pres-
tatie-
norm 

Gelijk  
aan 
presta-
tienorm 
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Uitval percentages van de gemiddelde regio tegen de eigen regio (zie boven-

staande tabel) 

 
De gemiddelde regio heeft 2,9% nieuwe vsv'ers ten opzichte van het aantal jongeren, 
regio de Friese Wouden heeft 2,6% (zie de VSV-verkenner van OCW).  Dit wijkt dus 
positief af van het gemiddelde. Hieronder vindt u een overzicht met de percentuele af-
wijkingen in onze regio ten opzichte van het landelijk gemiddelde: 
 

onderbouw vo 0,7% meer dan de gem. regio t.o.v. 6700 jongeren  

bovenbouw vmbo 1,7% minder dan de gemiddelde regio  (3891) 

bovenbouw havo/vwo   0,2% minder dan de gemiddelde regio (79) 

mbo 1  2,3% minder dan de gemiddelde regio ( 201 jongeren) 

mbo 2  4,8% minder dan de gemiddelde regio   (1823 jongeren) 

mbo 3 en 4 1,6% minder dan de gemiddelde regio (4822) 

  
Als men de cijfers vergelijkt in het jaar 2010/2011 van de gemiddelde regio met de regio 
de Friese Wouden dan is alleen de uitval de onderbouw voortgezet onderwijs onder de 
norm, opvallend in aantallen zijn dit er 107 en het mogen er 60 zijn. Het schooljaar 2010-
2011 telt precies 60 jongeren afkomstig van de ISK. 20 hiervan zijn 2e jaars nieuwko-
mers. In de vernieuwde meetsystematiek worden 12 jaars nieuwkomers niet meer mee 
geteld. In de regio de Friese Wouden zou het dus betekenen dat 107 jongeren in de on-
derbouw - 40 ISK = 67 jongeren in de onderbouw 
 
Vorig schooljaar waren er 111 vsv'ers onder de ISK jongeren. Dit jaar maar 60! Dit is 
een enorme afname. 
 

Hoofdstuk 2 De Spiegelregio´s 

Onze regio heeft gekozen voor twee spiegelregio’s: Zuid-Oost Drenthe en regio IJssel-
vecht. Hieronder een overzicht waarin deze regio's met de Friese Wouden is vergeleken. 
Bron: Ingrado VSV Kompas Schooljaar 2010-2011 

Aantal 06 
de Friese Wouden 

08 
Zuid-Oost Dren-

the 

10 
IJssel-Vecht 

jongeren 23.228 14.141 36.682 

jongeren vo 15.530 9.590 24.623 

jongeren mbo 7.698 4.551 12.059 

vsv'ers 609    2,6% 399    2,8% 894    2,4% 

vsv'ers 13-15 jr. 43    1,5% 19       1% 67   1,3%        

vsv'ers 16-17 jr. 83    2,6% 65    3,4% 117   2,3% 

vsv'ers 18-19 jr. 301  12,4% 186  12,5% 394  10,4% 

vsv'ers 20-22 jr. 182   19,3% 129   22,7% 316  21,6% 

vsv'ers vo zonder vmbo-
diploma 

151    1,1% 68    0,8% 153    0,7% 

vsv'ers brug 1-2 75    1,3% 10    0,3% 40    0,4% 

vsv'ers lwoo 1-2 30    2,8% 13       2% 21    1,6% 

vsv'ers brug 3 0 0 0 

vsv'ers lwoo 3-4 bb-lw 10    1,9% 5    1,6% 13       2% 

vsv'ers lwoo 3-4 kb-lw 5    1,5% 2       1% 6    1,5% 

vsv'ers lwoo 3-4 tl-gl 0 1    1,9% 0 

vsv'ers vmbo 3-4 bb-lw 6    2,2% 6    3,2% 15    3,2% 

vsv'ers vmbo 3-4 kb-lw 8    0,9% 10    1,6% 15    1,1% 



 7 

vsv'ers vmbo 3-4 tl-gl 15    0,8% 6    0,6% 23    0,9% 

vsv'ers vo met vmbo-diploma 27    1,4% 16    1,5% 34    1,2% 

vsv'ers havo 3-5 14    0,5% 18    1,1% 32    0,8% 

vsv'ers vwo 3-6 14    0,6% 11    0,8% 8    0,5% 

vsv'ers mbo  431    5,6% 315    6,9% 707    5,9% 

vsv'ers bol 1  65   35,1%    32  34,8%    66  36,9% 

vsv'ers bol 2 123     9,2% 114  13,9% 183  11,8%    

vsv'ers bol 3 56     3,5% 31      4% 92    4,2% 

vsv'ers bol 4 107        3% 70   3,4% 191    3,2% 

vsv'ers bbl 1 6    37,5% 8  28,6% 17  40,5% 

vsv'ers bbl 2 51    10,5% 49  12,4% 117   11,2% 

vsv'ers bbl 3 20      4,5% 9      3% 31   3,4% 

vsv'ers bbl 4 3      2,9% 2   4,3% 10   4,4% 

 
 
Vergelijking  met Zuid-Oost Drenthe (regio 8) 
 
Zuid-Oost Drenthe  heeft een uitvalspercentage van 2,8 %. Dit is dus iets meer dan in 
regio De Friese Wouden.   
Voortgezet onderwijs 
Wanneer het uitvalspercentage van Zuid-Oost Drenthe per doelgroep wordt vergeleken 
met onze regio valt op dat deze regio meer succesvol is in het bestrijden van de uitval bij 
de 13 tot en met 15-jarigen en veel beter in de brugklassen van het vmbo. De Friese 
Wouden scoort daarentegen goed in vergelijking met regio 8 bij de klassen 3 en 4 van 
de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, en in de laatste klassen van havo en vwo. 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Regio 8 scoort beter in de niveau 1 opleidingen en in bbl niveau 3. In alle overige doel-
groepen scoort regio de Friese Wouden het beter.  
 
Vergelijking met IJssel-Vecht (regio 10) 
 
Regio IJssel-Vecht  heeft een uitvalspercentage van 2,6 %. Dit is dus minder dan in re-
gio De Friese Wouden. Dit terwijl IJssel-Vecht ruim 13.000 meer ingeschreven jongeren  
in het vo en mbo heeft. Dit is dus eigenlijk tegen de verwachtingen in. 
Voortgezet onderwijs 
Wanneer het uitvalspercentage van IJssel-Vecht per doelgroep wordt vergeleken met 
onze regio valt op dat deze regio beter scoort bij de uitval bij de 13 tot en met 19-jarigen 
en veel beter in de brugklassen van het vmbo. De Friese Wouden is echter succesvoller 
in vergelijking met regio 10 bij de klassen 3 en 4 van de basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg, en de laatste klassen van de havo. 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Regio 10 scoort beter bij bbl niveau 3. In alle overige doelgroepen scoort regio de Friese 
Wouden beter.  
 
Conclusie 
Op basis van de vergelijkingen met Zuid-Oost Drenthe en regio IJssel-Vecht is duidelijk 
dat het aantrekkelijk is om na te gaan welke instrumenten, trajecten, maatregelen deze 
regio's inzetten op de doelgroepen uit de 1e leerjaren van het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast is dit ook een onderzoek waard bij de niveau 1 jongeren in Zuid-Oost Drenthe 
en in beide regio's naar de doelgroep ingeschreven bij  bbl 3.  
 
 
 



 8 

Hoofdstuk 3 uitval voortgezet onderwijs 

De uitvalpercentages van de individuele vo-scholen en relevante mbo-instellingen in de 
regio.  
 
Huidige situatie (2010-2011) van het vo in aantallen en % van het aantal deelne-
mers in dat jaar per school 
 
 

Naam school %aantal 
deelnemers 

Onder 
bouw 
vo 

%aan-
tal 
deel-
nemers 

Boven 
bouw 
vmbo 

%aantal 
deelne-
mers 

Boven 
bouw 
havo / vwo 

Burg. Harms-
maschool 

0,8% 3 0,7% 3 x X 

OSG 
SINGELLAND 

5,1% 66 0,2% 10 0,4% 3 

STELLINGWERF 1,2% 6 2% 5 0,44% 2 

BORNEGO 0,6% 4 0,5% 2 0,5% 3 

LAUWERS COLL 0,3% 1 0,5% 1 0,4% 1 

GSG LIUDGER 0,35% 6 1,2% 6 0,65% 6 

AOC TERRA 1% 1 4,2% 4 x X 

LINDE COLLEGE 0,8% 4 1,2% 3 0,4% 1 

SEVENWOLDEN 0,25% 2 1,2% 4 0,8% 7 

VAK COLLEGE 
SEVENWOLDEN 

0 0 0 1 0,66% 0 

AOC-VO 1,4% 3 O,25% 1 x X 

BUITEN DE 
REGIO 

nb 12 nb 12 nb 5 

Verlaging ivm 
nieuwe meetsyst 

-0,6%  -1,1%  -0,5%  

NORM 1%  4%  0,50%  

STREEFWAARDE 0,2%  1,5%  0,1%  

 
 
 
 
Alleen OSG Singelland overschrijdt de toekomstige norm na de verwachte verlaging als 
gevolg van de nieuwe meetsystematiek. Dit heeft te maken met 60 ISK jongeren. 
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Redenen van uitval in het VO onderwijs 
 
 

VO SWV 3.01 SINGELLAND BHS STELLINGWERF 

cluster 4   5     

met mbo vervolg/ inschrijving 4      

vrijstellingen LPW.         

Praktijk onderwijs/speciaal onder-
wijs  1     

ISK 60      

Vertrek buitenland/verhuizing       

Lichamelijke beperking       

Psychische beperking/opgenomen 2     

Vsv er met werk 1      

Onbekend 4 5 13 

Overig/ portalis  2     

administratieve fout geen vsv       

Totaal 79 5 13 

 
 
 
 
 
 
    

vo SWV 3.02 LIUDGER LAUWERS BORNEGO 

cluster 4 1     

particulier onderwijs /deeltijd 1   2 

met mbo vervolg/ inschrijving 3 2  3 

praktijk onderwijs/ speciaal onder-
wijs  1  1 0 

vavo 2    0 

vertrek buitenland/verhuizing 2    1 

lichamelijke beperking       

psychische beperking/opgenomen 2     

vsv er met werk 1     

Onbekend/ portalis 4 3 1 

overig/ f12 1     

administratieve fout geen vsv     2 

Totaal 18 3 9 

 
 
 
 
 
 
 
    



 10 

 
 
 
 
 

vo SWV 3.04 AOC TERRA 
LINDE 
COLLEGE SEVENWOLDEN 

Renn 4    1    

particulier onderwijs /deeltijd       

met mbo vervolg/ inschrijving 5  2    

praktijk onderwijs   1    

vavo       

vertrek buitenland/verhuizing  2     

lichamelijke beperking       

psychische beperking/opgenomen       

vsv er met werk       

Onbekend bij administratie   3    

Overig/ zwanger/ vrijstelling  1  1   

administratieve fout geen vsv       

Totaal 8 8 0 

    

vo 
BUITEN 
REGIO   

Renn 4      

particulier onderwijs /deeltijd     

met mbo vervolg/ inschrijving     

praktijk onderwijs     

vavo     

vertrek buitenland/verhuizing     

lichamelijke beperking     

psychische beperking/opgenomen     

vsv er met werk     

onbekend 29   

overig     

administratieve fout geen vsv     

Totaal 29 
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totaal van alle vo scho-
len! 

cluster 4  7 

particulier onderwijs /deeltijd 1 

met mbo vervolg/ inschrijving 17 

ISK 60 

praktijk onderwijs 5 

vavo 3 

vertrek buitenland/verhuizing 5 

lichamelijke beperking 0 

psychische beperking/opgenomen 4 

vsv’er met werk 2 

Onbekend bij administratie 5 

Overig/zwanger/ vrijstelling 78 

administratieve fout geen vsv 3 

totaal 190 

 
 
Schooluitval havo/ vwo 2010-2011 
 
 
Uitval havo    2010/11= 14 
Uitval vwo    2010/11= 14 
 
De landelijke ambitie is om deze uitval tot (bijna) nul terug te brengen.  
In de regio hebben wij 3 samenwerkingsverbanden: 
 
3.01 =  totaal    5  jongeren uitval op havo/ vwo 
3.02 = totaal   10  jongeren uitval op havo/ vwo 
3.04 = totaal     8  jongeren uitval op havo/ vwo 
Buiten de regio    5  jongeren uitval op havo/ vwo 
 
Een aantal van deze(nu 3 bekend) jongeren volgen(deeltijd) de vavo en zijn dus 
actief bezig met het behalen van de startkwalificatie echter toch aangemerkt als 
vsv’er. 
 
De scholen Sevenwolden en Liudger springen eruit wat betreft havo/vwo/vsv. Voor wat 
betreft de overige scholen gaat het om 1 of 2, hooguit 3 per jaar. Het is handig om goed 
te kijken naar de uitval van Sevenwolden en Liudger om te onderzoeken of er nog re-
ductie mogelijk is in deze groep. De overige scholen geven aan dat een lagere uitval dat 
de huidige bijna onmogelijk is. Een specifieke maatregel op deze doelgroep lijkt niet no-
dig. 
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Overgang VO/MBO 
De voorlopige cijfers 2010-2011 op landelijk niveau laten zien dat de uitval in het mbo in 
het eerste leerjaar het hoogst is: 
Uitval in onze regio: 
 
Uitval AOC    = 0 
Uitval Friesland College   = 65 jongeren betreft alle niveaus 
Uitval Friese Poort    = 65 jongeren betreft alle niveaus (1,2,3,4) 
 
Totaal 130 jongeren die uitvallen in het 1e jaar van het mbo. De reden van uitval is di-
vers. 50% van de jongeren die uitvallen hebben een loopbaangerelateerde reden o.a.; 
opleiding voldoet niet aan verwachting, te moeilijk etc. 25 % van de jongeren die instro-
men in het mbo en vervolgens in het 1e leerjaar uitvallen heeft geen afgeronde voorop-
leiding. 
 
AOC: Wij hebben geen uitvallers in het 1e leerjaar MBO! 
 
Friesland College: Uitval 1e leerjaar van het Friesland College is inderdaad het hoogst, 
daarna in 2e leerjaar en daarna in het 3e etc. 
Van de 65 jongeren die in het 1e leerjaar uitvallen zijn er 30 jongeren leerplichtig: 

10   jongeren zijn 16 jaar 
20    jongeren zijn 17 jaar 

  7   jongeren zijn 18 jaar 
8   jongeren zijn 19 jaar 
7   jongeren zijn 21 jaar 
3   jongeren zijn 22 jaar 
2   jongeren zijn 23 jaar 

 
Friese Poort: bij ons valt 40% uit in het 1e leerjaar en dan betreft het echte vsv ers! 
 
 
 
Leerlingen uitval mbo zonder vo-diploma 
 
Friesland College: in 2010/2011 zijn er 50 leerlingen uitgevallen uit het mbo die geen vo 
diploma hebben: bij de Friese Poort zijn er 27 leerlingen uitgevallen zonder vo diploma.  
 
Waarom hebben deze jongeren geen vo diploma wat is hun achtergrond? Wat had het 
vo kunnen doen om deze jongeren wel toe te leiden naar een startkwalificatie? 
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Hoofdstuk 4  Uitval middelbaar beroepsonderwijs 

 

Huidige situatie (2010-2011) van het mbo in aantallen en % van het aantal deelne-
mers in dat jaar. Per school 
 
 

BOL BBL MBO SCHOLEN %aantal 
deelne-
mers 

Mbo1 %aantal 
deelnemers 

Mbo2 %aantal 
deelne-
mers 

Mbo3/4 

29 2 AOC 28,6% 8 12,5% 13 4% 10 

143 21 FRIESE POORT  29,2% 21 9,5% 74 2,8% 69 

136 33 FRIESLAND 
COLLEGE 

44,2% 38 8,9% 62 3,6% 69 

2 1 AOC TERRA Mbo  0 15,8% 3  0 

41 14 BUITEN DE 
REGIO 

x 6 x 19 x 30 

  NORM/STR 2013 32,5%  13,5%  4,25%  

  NORM/STR 2015 22,5%  10%  2,75%  

 
 
Het Friesland College overschrijdt de norm met name op mbo niveau 1 en niveau 3 en 4. 
Het AOC  overschrijdt de norm op alle niveaus ten opzichte van de normen en streef-
waardes van laatste convenantjaar 2016.  
De Friese Poort overschrijdt de norm alleen in niveau 1. Als men kijkt naar de aantallen 
dan is de verwachting dat het AOC de norm zal halen. De Friese Poort doet het erg 
goed en zal met een relatief kleine verlaging de norm gaan halen. Het Friesland College 
zal moeten focussen op niveau 1 en op de niveaus 3 en 4. 
 
(Friesland College: 
Het feit dat wij bij het Friesland College hebben gekozen voor “Het hele jaar door wel-
kom..”, waarmee we het hele jaar door jongeren o.a. vanuit het vmbo een kans bieden. 
Daarmee gemiddeld veel extra ingewikkelde jongeren binnen gekregen en dat heeft vsv 
verhogend gewerkt.) 
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Schooluitval uit mbo 3 en 4 
 
In onze regio is de uitval onder jongeren die stonden ingeschreven op een mbo niveau 3 
en 4 opleiding  3,3% van het totaal aantal jongeren van een mbo instelling. De gemid-
delde regio = 4,9% 
 
De landelijke ambitie is om deze uitval het sterkst te laten dalen met ruim 5.000 uitvallers 
minder. Doelstelling eind 2015 is 2,75% 
 
Het aantal jongeren in de niveaus 3 en 4 waren in het schooljaar 2010-2011 5667. Hier-
van zijn 187 geregistreerd als voortijdig schoolverlater. Met een reductie van 21 vsv (187 
nu en streefwaarde 156) zouden wij de doelstelling halen.  
 
Uitval  niveau 3 en 4    2010-2011   gewenst 2015  

AOC 10 6 

FRIESLAND COLLEGE 69 53 

FRIESE POORT 69 67 

BUITEN DE REGIO 38 30 

 
 
    
Redenen van Uitval na onderzoek van de rugnummers 
AOC: Van de 10 mbo niveau 3/4 uitvallers blijven er uiteindelijk 4 vsv over 6 staan niet 
goed in de administratie. 
FRIESLAND COLLEGE: 16 deelnemers staan ingeschreven als extraneus van de 69 
deelnemers. 6 leerlingen zijn weer heringeschreven echter na de teldatum van 1 okto-
ber. 14 leerlingen hebben diverse reden oa: detentie, overlijden en verhuizing. Er blijven 
33 vsv ers over met overige redenen van uitval. 
FRIESE POORT: van de 69 uitvallers zijn er 7 vsv er op een ander niveau. Van de 62 
zijn er 17 ingeschreven als extraneus. Er blijven 45 vsv er over die door diverse rede-
nen. 
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Reden van uitval op het MBO totaal 
 

 

MBO AOC Friese Poort 
Friesland col-
lege 

Buiten 
de Re-
gio 

1 persoonsgebonden facto-
ren waar de instelling in 
principe absoluut geen 
invloed op kan uitoefe-
nen.  5 18  52    

2 persoonsgebonden facto-
ren waarbij de instelling in 
principe niets kan doen 
aan de oorzaken maar 
wellicht wel aan de op-
vang    30 12    

3 Instellingsgebonden fac-
toren (bv ontslag bbl = 
einde opl)    5     

4 studie- en beroepskeuze-
gebonden factoren   49  17   

5 arbeidmarkt- en (externe) 
omgevingsfactoren 2 15   13   

6 zonder diploma, maar wel 
succesvol / afgesproken 
resultaat behaald+ niveau 
1 met diploma echter 
zonder werk   13(niveau 1)  15    

7 Onbekend (verhuizing/ 
overig)  14 6   38 53  

8 geen uitval (doorstroom, 
opstroom, wisseling, di-
ploma behaald etc.) 10 28  22    

 Totaal 31 164 169 53 

 
 
Er is extra inzet nodig op jongeren buiten de regio op niveau 3 en 4 redenen van uitval 
zijn nu nog onbekend  
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Hoofdstuk 5 Redenen van uitval RMC-functie 

De typeringen die door de RMC-functie in de Friese Wouden worden gebruikt voor  
vsv'ers geven inzicht in de uitstroomredenen. De (mbo-) leerplichtambtenaren en RMC-
trajectbegeleiders stellen de typering vast en passen hun begeleidingsstijl en instrumen-
ten hierop aan. Ze kunnen dienen als inspiratiebron voor de in de nieuwe convenantspe-
riode te nemen maatregelen (Zie bijlage voor de omschrijvingen van deze doelgroepen 
of typeringen binnen vsv'ers). 
In onze regio zijn onder de 609 vsv'ers de volgende typeringen te onderscheiden: 

 Loopbaantwijfelaars   24 %  

 Niet-kunners   15% 

 Opstappers   24% 

 Overbelasten   37% 
 
 
Men kan jongeren met "problemen" die in een zo vroeg mogelijk stadium zijn gesigna-
leerd een aanbod doen. Wanneer jongeren geagendeerd zijn geweest bij het Loopbaan-
loket vo vindt altijd een warme overdracht plaats. Dit loket adviseert de eigen school, de 
vorige school en de RMC-functie. Wanneer een jongere dreigt uit te vallen omdat de 
opleiding te moeilijk is kan het loopbaanloket de eigen school bijvoorbeeld adviseren in 
vergelijkbare gevallen de intake aan te passen. Of als jongeren een absoluut verkeerd 
beeld blijken te hebben van een bepaalde opleiding is het raadzaam de betreffende 
school voor vo te adviseren om de beroepenoriëntatie anders in te richten. Ook kan het 
Loopbaanloket organiseren dat dreigende uitvallers waarbij geen oplossingen voorhan-
den zijn in de eigen opleiding gebruik maken van instrumenten, trajecten, voorzieningen 
(zoals bijv. de lifecoach) op 4 sporen: 
 

Hoofdstuk 6 Doelgroepen: 

De ontwikkeling van de schooluitval onder relevante doelgroepen: 
 
Leeftijd vsv'ers 
Van de 609 vsv'ers is 20% jonger dan 18 jaar en dus leer- en of kwalificatieplichtig en 
80% 18 jaar en ouder.  
 
De grootste totaal uitval zit in de leeftijd van 18 en 19 jaar. respectievelijk 184 en 117= 
samen 49% van het totaal aantal vsv in de regio de Friese Wouden. 
 
30% uitval in de leeftijd 20 t/m 23 jaar, 
13% uitval in de leeftijd 16 en 17.  
en 7% uitval in de leeftijden van 13 tot en met 15.  
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De uitval op dit moment van 17 jarige leerlingen t.o.v. 2005-2006, is gedaald met 61%. 
Dit is vrijwel zeker een gevolg van de invoering van de wet op kwalificatieplicht. In de 
Friese Wouden werken we sinds 2008 met de mbo -leerplichtambtenaar. Het mbo on-
derwijs werkt nauw samen met de mbo-leerplichtambtenaren. Dit is zeer succesvol met 
name de uitval voor einde leerplicht 18 jaar is vrijwel op alle leeftijden gereduceerd. De 
afspraak bij switchen van opleiding wordt niet uitgeschreven voordat er een herinschrij-
ving heeft plaatsgevonden voor die jongeren die nog leerplichtig zijn, wordt streng ge-
handhaafd.  
 
geslacht, : De vsv uitval bij mannen is sterk gedaald vanaf 2005/2006 met 89 deelne-
mers. Vrouwen vsv uitval is met 104 deelnemers sterk gedaald t.o.v. 2005/2006. De uit-
val bij de mannen is nog altijd 64% t.o.v. vrouwen 36% 
 
etnische achtergrond, autochtoon = 70% 1e generatie allochtoon, 2e generatie alloch-
toon en herkomst onbekend allen 10% 
 
Sterke groei bij jongeren met een Marokkaanse en Surinaamse achtergrond in percen-
tages in aantallen gaat dit om respectievelijk 8 en 4 meer vsv ers, dus totaal 16 meer vsv 
ers t.o.v. 12 in 2005-2006 
 
sociaal-economische achtergrond,  
Voortijdig schooluitval van jongeren in een APCG gebied laat weer een stijging zien. 
In totaal zijn dat er 53 van de totaal 607 vsv ers. = 8,7% in 2011, 
in 2009/2010 was dat nog 2,3%  en in 2005/2006 = 6,5%.  
 
Het Ingrado Kompas geeft aan: dit zijn echter geen convenant cijfers maar RMC cijfers. 
Vsv ers aan het werk= 145 jongeren 
Vsv ers  in de opvang voorziening/ zorg begeleiding=11 jongeren 
Vsv ers hoogst haalbare opleiding = 28 jongeren 
 
Uitval en uitvalreductie per regio: vsv-ers naar sectoren binnen mbo 
 
(bron:INGRADO KOMPAS) 
 
sector economie  :   124 =  5,5%  van het aantal jongeren 
sector zorg en welzijn          :   110 =  5,2%  van het aantal jongeren 
sector techniek  :   103 =  4,1%  van het aantal jongeren 
sector landbouw  :    35  =  6,2%  van het aantal jongeren 
sector combinatie  :    59  = 26,1% van het aantal jongeren 
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Hoofdstuk 7 De plusvoorziening 

 
De plusvoorziening bestaat uit een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, 
onderwijs en arbeidstoeleiding waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid 
met de jongere voorop staan. In de Friese Wouden is in die plusvoorziening een aantal 
activiteiten gestart die aansluiten bij de bestaande reboundvoorzieningen voor vo en 
mbo: 
 
a.   Gezamenlijke professionalisering op het gebied van methodiek en begeleiding bin-
nen de vo en mbo Reboundvoorzieningen en daarbij betrokken scholen. 
 
b.   De mbo Rebound zet extra begeleiders in om de toeloop van overbelaste jongeren 
uit de regio de Friese Wouden op te vangen en te begeleiden naar terugkeer in minimaal 
een niveau 2 traject.  
 
c.    De reboundvoorzieningen in het vo wordt maatschappelijk werk ingezet waardoor er 
aandacht is voor systeembenadering vanaf de 1e intake , de formatie van de orthopeda-
goog is uitgebreid en er wordt ingezet op begeleiding richting een startkwalificatie voor 
Rebound cursisten. 
 
d.    Bij de Internationale Schakelklas is een ontbijtservice en worden zelfstandigheid-
trainingen georganiseerd. 
 
 
Rebound vo 
De rebound is een onmisbaar onderdeel van het totaal pakket aan leerlingenzorg dat in 
regio de Friese Wouden geboden wordt. Door scholen en instanties rondom de toeleve-
rende scholen wordt de voorziening als onmisbaar beschouwd. Het lukt in de Rebound 
heel vaak heel moeilijke leerlingen met een complexe problematiek weer in een onder-
wijsvervolgtraject te plaatsen. Voor exacte cijfers, zie bijlage 4.  
 
Binnen de reboundvoorziening in Drachten en Heerenveen worden de volgende trajec-
ten onderscheiden:  

 Rebound Entree (jongere blijft ingeschreven bij school van herkomst). Door de Per-
manente Commissie Leerlingenzorg geïndiceerde jongeren worden in een periode van 
2 tot 4 weken geobserveerd met als doel helder te krijgen in welk van de door de Re-
bound aangeboden trajecten de jongere het best tot zijn/haar recht komt. Tijdens de 
entree-periode ondersteunt een Reboundmedewerker de aanmeldende school om het 
dossier te vullen en stelt een pre-advies op voor het RMC-consultatieteam. 

 Time-out (jongere blijft ingeschreven bij school van herkomst). Een jongere volgt het 
eigen schoolprogramma. Er wordt een handelingsplan gemaakt gericht op het regule-
ren van het gedrag en het aanleren sociale vaardigheden. Het vervolgtraject is gericht 
op terugkeer naar de school van herkomst. 

 Trajectgroep (jongere blijft ingeschreven bij school van herkomst). De jongere volgt 
een dagprogramma voor langere tijd waarin een handelingsprogramma wordt gemaakt 
gericht op:1. gefaseerde terugkeer naar een reguliere opleiding voor voortgezet on-
derwijs of  2. op maatwerk waarin het vervolgtraject wordt samengesteld op basis van 
interesses en competenties van de jongere. 

In Drachten is aan deze basisvoorziening een specifiek traject toegevoegd voor jonge-
ren met een zodanig ernstige gedragsproblematiek dat terugkeer naar de school van 
herkomst niet in de rede ligt: 

 Observatie (jongere wordt ingeschreven bij cluster 4 onderwijs). Tijdens dit traject 
wordt een een gedegen analyse gedaan naar de problematiek van een jongere. Dit 
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onderzoek (waar div. hulpverlenende instanties bij ingeschakeld kunnen worden) is ge-
richt op een eindadvies met betrekking tot het te volgen onderwijsvervolgtraject. Daar-
naast kunnen er aanbevelingen worden gegeven voor extra hulp of zorg op andere 
gebieden, die mogelijk wordt gemaakt door een intensieve vorm van samenwerking 
met Stichting Jeugdhulp Friesland. Voor jongeren die niet meteen in een vervolgtraject 
kunnen starten verzorgt de Observatie een overbruggingsperiode.  

 
Conclusie 
Het is noodzakelijk een visie te ontwikkelen met betrekking tot de positie van de rebound 
binnen Passend onderwijs. Er is gekozen voor professionaliseringsmodel als kader. 
Hierin ondersteunt de rebound het vo in het verbeteren van de leerlingenzorg en daar-
naast jongeren opvangt en met professionele begeleiding ‘terugbrengt’ naar school.  
 
Op dit moment is niet duidelijk wat de precieze financiële gevolgen zullen zijn van de 
invoering van Passend Onderwijs. Hoe deze er ook uit komen te zien het staat de sa-
menwerkingsverbanden (SWV )vrij,  ambulante begeleiding vanuit het budget lichte zorg 
te continueren.  
 
Het kabinet brengt het geld voor drie specifieke projecten (Herstart, Op de Rails en Re-
bound) met een efficiencykorting onder bij de samenwerkingsverbanden. Er zijn nu drie 
typen voorzieningen voor de tijdelijke opvang van jongeren: Herstart, Op de Rails en 
Rebound. Twee daarvan zijn voorzieningen die deels worden uitgevoerd door het speci-
aal onderwijs. Rebound is gerelateerd aan het reguliere voortgezet onderwijs. Met de 
invoering van passend onderwijs verdwijnen deze projecten. Dit is vanaf nu niet meer zo 
duidelijk. Het laatste wat we vanuit OCW gehoord hebben is dat de financieringsstroom 
inderdaad wijzigt en men ook niet verplicht is deze projecten aan te bieden. Een sa-
menwerkingsverband (SWV) dat daarvoor kiest, moet wel de afzonderlijke doelstellin-
gen, zoals die nu zijn geformuleerd aanhouden. Dit zijn echter nog steeds dagkoersen! 
Er dienen dus afspraken over de financiering van de rebound in passend onderwijs ver-
band worden gemaakt.  
 
De samenwerkingsverbanden worden verantwoordelijk om voor álle jongeren in passend 
onderwijs, waar nodig te voorzien van een passend ondersteuningsaanbod. Het geld 
voor deze projecten wordt dan toegevoegd aan het zorgbudget van de samenwerkings-
verbanden, waardoor het geld doelmatiger kan worden besteed. Daarom wordt het bud-
get van Op de Rails vanaf 1 augustus 2013 gehalveerd. Naast de reboundmiddelen, 
gaat in het nieuwe stelsel passend onderwijs ook het budget voor Herstart en het reste-
rend budget voor Op de Rails over naar de samenwerkingsverbanden. De stelselwijzi-
ging blijft gehandhaafd, de bezuinigingen zijn voorlopig van de baan. (We moeten dus 
steeds goed opletten of en wanneer het over stelsel en wanneer het over bezuinigingen 
gaat. Stelsel is bijv. de overheveling van Herstart en Op de Rails naar de samenwer-
kingsverbanden (SWV) regulier onderwijs). 
 

Ook de bezuiniging door grotere klassen te formeren in het (voortgezet) speciaal onder-
wijs is voorlopig niet aan de orde. 
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2 Oplossingsrichtingen  
Mogelijkheid 1. Handhaven rebound/plusvoorziening voor vo en mbo  
Mogelijkheid 2. Samenwerking rebound/plusvoorziening jongeren vo en mbo  

 (bijv. personeel, expertise, etc.)  
 
Vraag die zou moeten worden gesteld aan bij de rebound/plusvoorziening betrokkenen 
in het vmbo en mbo: 
Wat zijn de uitgangspunten voor een rebound/plusvoorziening (schoolnabij, ambulant of 
bovenschools, etc.) en welke oplossingrichting moet worden onderzocht  en ontwikkeld 
onder wiens verantwoordelijkheid en door wie en onder welke voorwaarden. (denk aan 
doelstelling, organisatie, randvoorwaarden, samenwerkingspartners, risicoanalyse, be-
groting, etc.) 
 
Rebound mbo 
Uitgangspunten: “programma voor overbelaste jongeren uit het mbo” 
Overbelaste jongeren met problemen in diverse leefgebieden die een opleiding op ni-
veau 2 of hoger volgen en daarin vastlopen kunnen via de mbo-Rebound een traject 
krijgen waarbij ze worden begeleid in het op de rails krijgen van hun leven en een her-
start te maken bij hun aanleverende school/ opleiding om de schoolcarrière te vervolgen. 
De uitgangspunten zijn verwoord in een document over de plusvoorziening: (document 
bijvoegen als bijlage) 
 

mbo rebound  2009-2010 2010-2011 2011-2012 

        

Aantal jongeren 5 8 3 

nog in traject     2 

Uitstroom vervolgoplei-
ding 

4 6 1 

anders 1     

GGZ/ langdurig ziek   2   

        

 
De dreigende uitvallers uit mbo worden besproken in ZAT’s, zorgteams ; consultatie-
teams voor eventuele plaatsing in mbo-Rebound de definitieve beslissing ligt bij het 
RMC als onafhankelijke partij. Ieder ROC heeft een aandeel in de personele bezetting. 
Stenden Hogeschool heeft de methodiek (covey)mee ontwikkeld en de training ver-
zorgd. 
De partners zijn in overleg over voortzetting van deze maatregel. Er wordt onderzocht of 
andere RMC regio’s  willen bijdragen aan deze maatregel. 
 
Opmerking: 
Mening AOC: 
MBO Rebound trekt vooral studenten uit Leeuwarden. En het aandeel dreigende uitval-
lers in het groene onderwijs van Leeuwarden is zo klein, dat er nauwelijks studenten 
geplaatst worden. Voor de overige locaties van het AOC Friesland blijkt het ook geen 
werkbare maatregel. AOC Friesland denkt meer in de richting van interne MBO Re-
bounds (op eigen locaties gericht) 
 
Mening Friese Poort: nog in te vullen 
 
Mening Friesland College: De mbo-Rebound in Leeuwarden loopt goed, er is een goed 
lopend programma/ methodiek, de beroepskrachten zijn op elkaar ingespeeld. Er is een 
goede locatie etc. Jongeren kunnen over het algemeen als ze op het mbo zitten wel rei-
zen en zijn dat voor hun opleiding en stages ook al gewend. Een extra Rebound in de 
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regio achten wij financieel en qua menskracht moeilijk te realiseren. Aansluiten bij een 
vo-Rebound is ons inziens geen optie omdat de problematiek anders is. 
 

 

Hoofdstuk 8 onderwijsprogramma's 2008-2011 

  

ONDERWIJSPROGRAMMA's 2008-2011 

  
Actie A "Waar blijven die 50?" (Aansluiting VMBO-MBO) 
Het volgen van 50 risicojongeren in Heerenveen en 50  risicojongeren in Drachten; Het 
beter in beeld brengen van problematiek en aandachtspunten van deze risicogroep en 
afspraken maken met de verschillende instanties en onderwijsinstellingen die bij dit vol-
gen betrokken zijn. 
Resultaat: de verdere verbetering van de aansluiting vmbo-mbo; (onderdelen daarin zijn 
onder andere de ontwikkeling van een overdrachtsdossier, het preventieproject vmbo-
mbo, versterking portfoliogebruik, verbeteren doorlopende zorglijnen). 
Gericht op deelnemers die (veelal na diplomering) de stap maken van VMBO naar MBO 
en zorg- en of risicodeelnemer waren op het VO  
Activiteiten: 

 Stappenplan van de overdrachtskalender is onder de aandacht gebracht van de 
toeleverende scholen 

 

 Digitaal Warme Overdrachtsformulier ontwikkeld 

 Het activeren en stroomlijnen van de overdrachtsformaliteiten 
       
Resultaten: 

 Bewaking van het proces van doorstroming van aanmelding tot aanname 

 Meer zicht op eventuele belemmerende factoren bij jongeren bij intake 

 De jongere is vanaf de start bekend bij zorgteams en steunpunt 

 Aan de start van het schooljaar hebben de coaches inzichtelijk welke deelnemers 
meer zorg/ondersteuning nodig hebben dan standaard 
 

Deze maatregel is geborgd, door de afspraken die gemaakt zijn op provinciaal niveau 
met de Friese decanen. 
 
(keten)partners:de decanen van alle VO scholen in Friesland 
 
Noot: Dossierkennis is van groot belang ook nu met de komst van meer taal -en 
rekenonderwijs in het mbo; is sluitende aanpak/ naadloze overgangen in leergan-
gen van belang. ( dyslexieverklaringen/ LGF gegevens) 
 

 
 
ACTIE B Verbetering verzuimbeleid 
Deze actie was breed gericht op melden en de aanpak van verzuim. Het grip krijgen op 
dit thema en in beeld krijgen van wat er op dit gebied werkelijk gebeurt. 

 Verzuimprotocol ontwikkeld, samen met de scholen voor vo en mbo, de rmc-
functie (de Friese Wouden en Friesland Noord) 

 CvB’s hebben dit verzuimprotocol  ondertekend 
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 Er zijn preventief verzuimspreekuren ingesteld en daarbij is een handelingspro-
cedure ontwikkeld 

 Interne verzuimregistraties worden bijgehouden en digitaal bij het DUO-
verzuimloket gemeld 

 Rmc en onderwijs werken nauwer samen om dit probleem te tackelen 

 Coaches/ docenten registreren redenen van verzuim 

 Bevindingen worden bij overschrijding van de norm gedeeld met de RMC’s 
 
Hierdoor is binnen de opleidingen een significante verbetering waar te nemen in het re-
gistreren en melden van verzuim. Meer aandacht voor het in kaart brengen; de waarde 
van het registreren; het beter coachen van de jongere; het daarmee vergroten van de 
kans om eventuele belemmeringen vroegtijdig te signaleren.  
 
Het verzuimprotocol is geborgd in het verzuimbeleid van de school; aanmelding via het 
digitaal DUO verzuimloket is met ingang van 2012 overal een feit en is bij het AOC 
Friesland. 
 
Noot: We zien nu dat het langdurig (geoorloofd) ziekteverzuim toeneemt, daar ligt 
nu een taak. 
 
ACTIE C  Methodiekontwikkeling rebound- en time-outvoorzieningen in het vo en 
mbo 
In de RMC-regio zijn veel medewerkers van de Rebound- en time-out voorzieningenge-
schoold. In deze scholing was aandacht voor methodiekontwikkeling, screening / risico-
analyse jongeren voor schoolloopbaan en externe omstandigheden in samenwerking 
met de ketenpartners, uitbreiding aanbod/ programma’s rond werken, wonen en vrije tijd, 
samenwerking met externe instellingen). De Covey-methodiek van Stenden  Hogeschool 
is hiervan voorbeeld. 

 
ACTIE D  Versterking in- en externe zorgstructuur "Zorg-actieteam" 
Versterking Interne en externe zorgstructuur. Zorgadviesteams (ZAT’s) in vo en mbo 
(mede in relatie tot de ontwikkeling van de CJG’s en andere ketenpartners (ketenconve-
nanten), relatie met reboundvoorzieningen, jongerenloket, deskundigheid en professio-
nalisering van medewerkers. 
 
Gericht op jongeren in zorgelijke omstandigheden al dan niet met een zorgvraag. 
 
Activiteiten: 

 Het verder ontwikkelen van de begeleidings-/zorgstructuur op de vestigingen 
vooral netwerk/ sociale kaart van hulporganisaties in beeld gebracht  

 Het monitoren van deelnemers  

 Invoering Friese verwijsindex 

 Training Passend Onderwijs (locatie Heerenveen) 

 Kennis maken met methodieken  en werkwijze van Bureau Jeugdzorg 

 Raak trainingen; signalering huiselijk geweld en kindermishandeling 

 ZEK zelfevaluatiekader uitgevoerd (locatie Heerenveen) 

 Meewerken aan pilot Zorgspoor; methodiek samen met de ketenpartners vanuit 
de RMC en ROC’s om jongere met multiproblematiek beter in beeld te krijgen en 
directe passende hulp te organiseren 

 
Resultaten: 
Het netwerk van hulpverleners kent elkaar en is op de hoogte van elkaars betrokkenheid 
bij de jongere. 
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De jongere die zorg nodig heeft wordt vroegtijdiger gesignaleerd en door uitgebreidere 
netwerken met hulporganisaties en wordt sneller verwezen naar 2e lijns-structuren, in de 
wetenschap dat daar regie wordt genomen op de casus. 
 
 
(keten)partners: 
Diverse hulpverleningsorganisaties werken nauw samen: SMW/ GGD/ GGZ/ BJZ/ VNN/ 
leerplichtambtenaar/ mbo-leerplichtambtenaar/ rmc-trajectbegeleiding/ Fier Fryslân/ 
MEE Friesland/ REC4/ REC3/ Politie/ Jeugdwerk 
 
Samenwerking met de partners verloopt via de Zat’s en bilaterale overleggen bij indivi-
duele jongeren. 
 
Eventuele borging: Samenwerken op zorg blijft plaatsvinden. Het Zorgspoor is in 2013 
geïmplementeerd bij alle samenwerkingspartners bij gemeenten (CJG, Zorg voor jeugd, 
leerplicht, RMC-functie) in RMC De Friese Wouden. Daarmee wint de inhoud aan kwali-
teit is de verwachting, maar structuren veranderen is een weg van lange adem.   
 
Toekomstige ontwikkelingen: Samenwerking en samen op zoek naar maatwerk voor de 
cursisten met CJG etc. MAATWERK. Meer inzetten op het samen doen met het sys-
teem: ouderbetrokkenheid bij de beroepskeuze en bij het betrekken van de docen-
ten/coaches van de opleiding en bij de eventuele extra hulp! 
 
Binnen het Friesland College in Leeuwarden wordt gewerkt aan een verbetering van de 
signalering en het voorkomen van “hulpvragen in de 2e lijn”; door preventief in de school 
al extra aandacht te geven aan die jongeren die dreigen te verzanden. De School Als 
Werkplaats lijkt goede kans van slagen te hebben in het zorgen dat minder jongeren in 
die keten zorg nodig hebben, en meer met een arbeidsmarktperspectief en een diploma 
de school verlaten. ROC Friesland College zoekt in de School Als Werkplaats met Zorg-
spoor naar afstemming en samenwerking. 

 

 

Hoofdstuk 9 Huidige maatregelen: Loopbaanloket & Lifecoach 

 

Maatregel 1 =  Loopbaanloket voor doelgroep 2 en 4 (7)  

 Voor alle jongeren die dreigen uit te vallen en niet in staat zijn zelf verantwoorde-
lijkheid te nemen voor een passend vervolgtraject. 

 Jongeren met problemen op meerdere levensgebieden 

 Startkwalificatie is haalbaar (betreft ook cluster 4 en ISK) 

Maatregel 2 =  Lifecoach voor doelgroep 1 en 4 (7) 

 Alle jongeren uit bovenstaande maaregel waarbij blijkt dat er meer nodig is om 
de opleiding te vervolgen.  

 Alle jongeren die dreigen te stoppen omdat zij niet meer gemotiveerd zijn in leren 
(alternatieve leerroutes leidend naar werk) 

 18 jarigen,  
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 vo-Rebound jongeren,  

 jongeren die overstappen van mbo1 naar mbo2 niveau 

 

1.2 Projectdoelstellingen: 

 Het verminderen van voortijdig schoolverlaters. In de doelgroepen  

                     Doelgroep 1       doelgroep 4  Doelgroep 7 
 
 
2011-2012        214 (1.4%)        389 (5.1%)  141 (0.9%) 
 

2012-2013        194 (1.2%)        359 (4.7%)  126 (0.8%) 

(zie aanvraag maatregel 1,2 ) 

 Een loopbaanloket ontwikkelen, met als doel: geen jongere gaat van school zon-
der diploma en of schoolverklaring zonder in beeld te zijn / geweest bij het loop-
baanloket en/of bij de lifecoaches. 

 De jongere wordt begeleid naar werk of een vervolgopleiding leidend naar een 
startkwalificatie, aan elke jongere (en ouders) wordt ondersteuning/ zorg gebo-
den die de eigen kracht versterkt in het volgen van een onderwijstraject 

 Het loopbaanloket is vanaf 1 augustus 2012 volledig operationeel. Vanaf de start 
van de ontwikkeling kunnen docenten en coaches al wel gebruik van maken 

 Het in beeld  brengen van de interne en externe zorgstructuur van het mbo en 
deze optimaliseren waar nodig.  

 Het in beeld brengen van het netwerk werk & inkomen van het mbo 

 Voorstel voor borging en implementatie van het loopbaanloket aan het besturen-
overleg. (Indien geen borging hoe en door wie wordt het voortgezet en gefinan-
cierd?) 

De regiocijfers van 2009-2010 in deze tabel en de hieruit voortvloeiende problematiek 
zijn leidend voor het opstellen van het onderwijsprogramma 2012, zie toelichting. 
 

Doel-
groep 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 
 
 
 
 
Uitval 

Uitval  
To-
taal 
Tabel 
1 

Uit-
val 
VO 
Ta-
bel 1 

Uitval VO 
zonder 
vmbo  
diploma 
in school-
jaar* 
Tabel 3 

Uitval VO  
met 
vmbo-
diploma 
in school-
jaar^ 
Tabel 3 

Uitval 
MBO 
 
Tabel 
1 

Uitval  
MBO/Leer
weg 
Bol vt 
Tabel 11 

Uitval  
MBO/Leerw
eg 
Bbl 
Tabel 11  

Uit-
val 
18- 
Ta-
bel 7 

Uitval 
18+ 
Tabel 
7 

Landelijk 
% 

3.0% 1.0% 0,7% 3,3% 7.5% 6,6% 10,6% 0,9
% 

7,4% 

Landelij-
ke aantal-
len 

39.55
7 

8.88
1 

5.791 3.090 29.66
4 

20.677 8.257 7.58
7 

31.97
0 

Best 
preste-
rende 

2,1% 0,7% 0,6% 1,1% 4,8% 4,1% 7,1% 0,5
% 

5,1% 
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regio % 

RMC-
regio % 

2.8% 1.5% 1.5% 1.6% 5.5% 5.0% 7.8% 1.0
% 

6.4% 

RMC-
regio 
aantallen 

655 234 203 31 421 321 93 156 499 

* Deze groep omvat uitval uit onderbouw, bovenbouw vmbo zonder diploma, bovenbouw 
havo/vwo met of zonder vmbo-diploma 
^ Deze groep omvat uitsluitend de gediplomeerde vmbo’ers die niet instromen in het 
mbo 
 
Opmerkingen: 
De cijfers op landelijk niveau zijn lager dan de gezamenlijke uitval in de 39 RMC-regio’s 
omdat de uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs en de examendeelnemers 
alleen op landelijk niveau in de telling zijn verwerkt. Op regionaal niveau zijn hier op dit 
moment nog geen betrouwbare gegevens voorhanden. 
 
Omdat het loopbaanloket en lifecoach nog in ontwikkeling zijn kan er nog niet veel wor-
den gezegd over het effect op lange termijn. Een van de zaken die men nu merkt is dat 
om de uitval te bestrijden er meer geïnvesteerd zal moeten worden ten tijde van de inta-
ke/ aanmelding van een jongere!  
 
Tijdens het schooljaar 2010-2011, zijn er 598 jongeren die zich hebben uitgeschreven bij 
de mbo-opleidingen. 275 van deze jongeren hebben zich elders ingeschreven om hun 
schoolloopbaan te vervolgen. 323 van deze jongeren zijn op 1 oktober geteld als voortij-
dig schoolverlater. Dus 45% van de jongeren switchen van opleiding. Van de 323 voor-
tijdig schoolverlaters in het mbo valt 40% uit in het 1e jaar na inschrijving 
 
Deze bevindingen bevestigen dat er meer aandacht moet komen voor een goede loop-
baankeuze gekoppeld aan een volledige intake en realistische presentatie van de ver-
volgopleiding cq beroepsbeeld. 
 
 

Hoofdstuk 10  Het regionale verzuimbeleid  

In de convenantperiode 2008-2011 is gezamenlijk, vo, mbo en RMC verzuimafspraken 
beschreven in een verzuimprotocol.'Het verzuimprotocol beschrijft de wettelijk afspraken 
taken en verantwoordelijkheden t.a.v. verzuim. In het protocol zijn afspraken gemaakt 
met leerplichtambtenaren, openbaar ministerie 
 
 
Het digitaal verzuimloket: 
De afspraak in de regio de Friese Wouden is dat alle verzuim wordt gemeld middels het 
verzuimloket. De Gemeente (RMC en Leerplicht) neemt geen verzuimmelding in behan-
deling als deze niet van het DUO verzuimloket afkomstig is. Er wordt goed gebruik ge-
maakt van het verzuimloket als men kijkt naar het aantal meldingen van bij de gemeen-
tes binnen komt. In de regio zo'n 1500 meldingen op jaarbasis. Deze meldingen worden 
ieder jaar meer. Als je kijkt naar de relatie vsv en verzuim dan blijkt dat nog geen kwart 
van de jongeren die op de DUO rapportages staan uitgeschreven ook een verzuimmel-
ding heeft. Dat is vreemd als je kijkt naar de definities van verzuim die gemeld kunnen 
worden in het DUO loket en de definities van voortijdig schoolverlaten, dan zou iedere 
vsv er een verzuimmelding moeten hebben in het DUO verzuimloket. In het kader van 
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preventie op verzuimmelding zou de regio de Friese Wouden nog een slag kunnen ma-
ken. 
 
 

 

Hoofdstuk 11 Samenwerking in de regio 

 
De contactschool en de RMC-contactgemeente zijn in het kader van de convenantdoel-
stelling gezamenlijk verantwoordelijk voor het voeren van de regie op voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten. 
Alle scholen voor vo en mbo die in mei 2008 het convenant hebben ondertekend en alle 
gemeenten in de regio overleggen op bestuurlijk niveau 2 keer per jaar. Het voorzitter-
schap ligt in onderlinge afstemming bij de wethouder van de contactgemeente of de di-
recteur van de contactschool, AOC Friesland (voorzitter CVB). Bij het bestuurlijk overleg 
is bijna altijd de accountmanager van het ministerie OCW aanwezig. De agenda voor dit 
bestuurlijk overleg wordt voorbereid door de vsv-werkgroep.  
De contactschool heeft een provinciale projectleider aangesteld voor de convenantperi-
ode 2008-2011. Deze is verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de beleidsontwikke-
ling gericht op het behalen van de reductiedoelstellingen zoals deze zijn vastgelegd in 
het convenant en de verantwoording ervan. De projectleider is voorzitter van de vsv-
werkgroep. 
In de vsv-werkgroep zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs vertegenwoordigd door 
de  coördinatoren van de 3 samenwerkingsverbanden vo, de 2 ROC's en het AOC door 
een contactpersoon en de RMC-functie door de rmc-coördinator en een beleidsmede-
werker.  De vsv-werkgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van 
maatregelen, de projectomschrijving plusvoorziening en de vier onderwijsprogramma's 
gericht op het behalen van de reductiedoelstelling. Ieder werkgroeplid is verantwoorde-
lijk voor de formulering, invulling en uitvoering van de onderwijsprogramma's en de plus-
voorziening bij de eigen school, onderwijsinstelling of bij de RMC-functie. De werkgroep-
leden stemmen af met hun achterban en creëren bestuurlijk draagvlak voor de maatre-
gelen. 
Naast de vsv-werkgroep zijn er de afgelopen jaren subwerkgroepen samengesteld ver-
antwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van de 4 acties vallend onder de 
onderwijsprogramma's. In deze subwerkgroepen heeft minimaal 1 lid van de vsv-
werkgroep zitting. Dit lid is verantwoordelijk voor de terugkoppeling van de afspraken en 
het creëren van draagvlak voor de uitvoering. 
 
Zoals hiervoor is aangegeven is de vsv-werkgroep verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de onderwijsprogramma's.  In de afgelopen periode is het volgende gebleken:  

 Het mandaat van de vertegenwoordigers is niet in alle gevallen afdoende 
geregeld. 

 Bijna alle vertegenwoordigers hebben te maken met een te grote werk-
druk. 

Deze omstandigheden leiden ertoe dat er de invoering en borging van de maatregelen 
niet goed van de grond komt en/of dat er geen bestuurlijke dekking is.  
 
Voor de periode 2012 t/m 2015 is een regiocoördinator vsv benoemd om een sterkere 
regionale invulling van de convenanten te bewerkstelligen. Verwacht wordt dat een re-
giocoördinator beter kan sturen op samenwerking tussen scholen, onderwijsinstellingen 
en de RMC-functie om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De coördinator heeft kor-
te, snelle lijnen met alle sleutelfiguren, kent de cultuur binnen alle organisaties en zorgt 
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voor samenhang van de programma's en het lokale bestaande beleid. De samenhang in 
de provincie (veel organisaties werken immers regiogrens overschrijdend) wordt ge-
borgd doordat alle drie RMC regio's in Friesland werken met  regiocoördinatoren die 
maandelijks overleggen. 
 
Ondanks bovenstaande kan wel gesteld worden dat er vooruitgang geboekt is ten aan-
zien van het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. : 

 een beter systeem van melden, registreren en doorverwijzen (verzuimprotocol) 

 deskundigheidsbevordering van de eigen professionals  

 een betere samenwerking tussen instellingen voor onderwijs, zorg, werk en in-
komen 
(is reeds gerealiseerd, er zal in de komende jaren nog een kwaliteitsslag worden 
gemaakt) 

 de ontwikkeling van instrumenten (overdrachtskalender, verzuimspreekuur) 

 het ontwerpen van specifieke trajecten ( rebound, time-out, work-out etc.) 
 
Deze inzet heeft echter nog niet geleid tot de beoogde afname van 40%. In sommige 
doelgroepen zelfs tot een toename van het aantal vsv'ers, althans van het aantal geregi-
streerde vsv'ers. Oorzaak hiervan is waarschijnlijk dat onderwijsinstellingen nauwgezet-
ter melden. Ook dit is een vooruitgang. 
Op het creëren van bestuurlijk draagvlak, een werkbare organisatievorm, het nemen van 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, implementatie, uitvoering en verantwoording 
van de onderwijsmaatregelen en de plusvoorziening is zoals eerder in dit stuk gemeld 
nog winst te boeken.  
 
Er zijn plannen voor het ontwikkelen van een provinciale vsv-website waarop alle infor-
matie wordt verzameld met betrekking tot verzuim en voortijdig schoolverlaten en de 
regiomaatregelen. Het is de bedoeling dat de website voor onderscheiden doelgroepen 
als ouders, jongeren, onderwijs, gemeenten, werkgevers, vsv-werkgroepleden en ver-
antwoordelijke bestuurders verschillende functionaliteiten krijgt. 
 
De komende convenantperiode wordt gewerkt om de reeds ingezette samenwerking van 
partijen met betrekking tot zorg en arbeidsmarkt/werk en inkomen te continueren en de 
kwaliteit ervan op een nog hoger plan te brengen.  

 

 
 

Hoofdstuk 12 Het ideaalbeeld voor de regio voor 2014-2015 

het ideaalbeeld voor de regio voor 2014-2015 
Elke school voor vo en mbo en de RMC-functie heeft een "Loopbaanloket". Dit loket is 
verantwoordelijk voor het geven van uitvoering aan de volgende 4 thema's: 
1. coördinatie en analyse verzuim en vsv 
2. keuze (studie- en beroepskeuze) 
3. zorg (intrinsieke en extrinsieke problematiek)  
4. arbeidsmarkt / werk en inkomen (bbl-banen, evc,) 

 Voor de individuele begeleiding van leerlingen op de thema's 2 t/m 3 (4) kunnen de 
scholen en instellingen een lifecoach inzetten.  

 
1. Coördinatie en analyse verzuim en vsv 

 Iedere school voor vmbo en mbo en de RMC-functie past het verzuimprotocol 
voor 100% toe. Jongeren en ouders zijn op de hoogte van het verzuimbeleid. 
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 Al het verzuim van jongeren dat langer dan 4 weken zonder geldige reden duurt 
wordt door scholen voor vo en mbo via het DUO-verzuimloket gemeld. Verzuim 
is immers een indicator voor vsv. 

 De DUO verzuimmeldingen zijn compleet en juist (verzuimstaat, verzuimsoort en 
de contactgegevens van de betrokken professional). 

 Er is wekelijks overleg tussen de regiocoördinator en sleutelfiguren binnen de 
scholen voor mbo met betrekking tot de verzuimers, vsv'ers en de uitstroomre-
denen. 

 De jongeren worden gevolgd bij de overstap van het vmbo naar het mbo: vanaf 
het maken van een keuze voor een opleiding, tot  de aanmelding, de plaatsing en 
de daadwerkelijke inschrijving. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een web based 
systeem (zoals Integrip). De aanschaf en gebruik hiervan is financieel en organi-
satorisch geregeld.  

 Er wordt toegezien dat alle jongeren zo snel mogelijk hun Onderwijs Overeen-
Komst (OOK) ondertekenen. Pas dan kan een jongere voor bekostiging worden 
aangemeld. 

 De uitvalsredenen van vsv'ers zijn bekend bij het vo, het mbo en bij de RMC-
functie en worden geadministreerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inde-
ling van bijlage 3 

 Alle tijdens het 1e leerjaar (dreigende) mbo-uitvallers zijn in beeld. De (mogelijke) 
uitstroomreden en de school van herkomst zijn bekend. Er is contact met de 
school van herkomst over deze uitstroomredenen. 

 Er is beleid voor jongeren die tussentijds willen overstappen naar een andere op-
leiding (of anderszins). Dit beleid is gericht op het voorkomen van een 'gat' in de 
schoolloopbaan.  

 De effectieve maatregelen die bij andere RMC-regio's met een ISK worden inge-
zet ter voorkoming van uitval onder 2e-jaars nieuwkomers zijn bekend en worden, 
indien mogelijk, toegepast.   

 De effectieve maatregelen die bij andere RMC-regio's worden ingezet ter voor-
koming van uitval onder jongeren in de onderbouw van het vo zijn bekend en 
worden, indien mogelijk, toegepast.  

 Er is een provinciale vsv-website met toegankelijke informatie over verzuim en 
vsv voor alle betrokkenen. 

 Jongeren die zonder startkwalificatie een school voor vo of mbo buiten regio de 
Friese Wouden (dreigen) te verlaten worden opgepakt door de mbo-
leerplichtambtenaren of RMC-trajectbegeleiders van de RMC-functie. 

 
2. Keuze  

 Er is bij het vo en het mbo een gezamenlijke visie en een doorlopende lijn op het 
gebied van loopbaanoriëntatie- en begeleiding. Hierdoor wordt iedere jonger 
goed ondersteund in zijn keuzeproces en maakt deze samen met de ouders een 
gefundeerde keuze.  

 Iedere school voor vo en mbo voert een actief beleid gericht op ouderbetrokken-
heid. 

 Iedere school voor vo en mbo en de RMC-functie heeft instrumenten die kunnen 
worden ingezet om jongeren goed te ondersteunen bij de studiekeuze. 

 Het switchgedrag (intern en extern) wordt zoveel mogelijk beperkt.  
 Iedere school voor mbo gebruikt een goede intake om te voorkomen dat jonge-

ren onjuiste verwachtingen hebben bij de opleiding die ze hebben gekozen.  
 Wanneer een jongere toch uitvalt beschrijft de school de reeds opgedane compe-

tenties, ervaring en kennis in een getuigschrift. Dit is dan een startpunt voor een 
traject naar een andere opleiding of richting arbeidsmarkt. 
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3. Zorg  
 De "warme overdracht" tijdens de overstap van vmbo naar mbo blijft gehand-

haafd. 
 Scholen voor vo en mbo, gemeenten en organisaties zijn samen verantwoordelijk 

voor de zorg aan jongeren. De interne zorgstructuur van de school en de externe 
zorgstructuur (CJG, BJZ, geïndiceerde zorg, leerplicht en rmc) zijn goed op el-
kaar afgestemd en geïntegreerd (zoals beschreven in Zorgspoor: Sluitende ke-
tenaanpak Zorg in/om School, CJG, RMC en Leerplicht Regio de Friese Wou-
den.  

 Alle leerkrachten, mentoren, interne begeleiders/zorgcoördinatoren en andere 
professionals binnen de school kennen en werken volgens het zorgbeleid. 

 Ouders en jongeren zijn op de hoogte van het zorgbeleid van de scholen. 
 Er is in de regio, schoolnabij  een goede "plusvoorziening" voor overbelaste jon-

geren van het vo en het mbo. Deze overbelaste jongeren zijn in principe in staat 
om hun opleiding af te sluiten met een startkwalificatie en daardoor is de voor-
ziening uitgesloten voor jongeren van het pro. De plusvoorziening levert een 
aanbod bestaand uit onderwijs, zorg, hulpverlening en indien nodig arbeidtoelei-
ding. Het kan bestaan uit ambulante ondersteuning zowel als een bovenschoolse 
voorziening. Doel: het wegnemen van de drempels voor het behalen van een 
startkwalificatie.  

 
4. Arbeidsmarkt / werk en inkomen  

 Er is sprake van een doorgaande lijn onderwijs – arbeidsmarkt, werk- en inko-
men. 

 Jongeren die dreigen uit te vallen vanwege het niet verkrijgen van een baan 
noodzakelijk voor het instromen in een bbl worden actief door het mbo onder-
steund. Voor deze werkgeversbenadering wordt in het loopbaanloket samenge-
werkt met sleutelfiguren van de regionale (lees provinciale) werkgeversbenade-
ring. In deze regionale werkgeversbenadering spelen de Friese gemeenten en 
het UWV WERK bedrijf namelijk in op vragen van werkgevers op het gebied van 
vacatures, bemiddeling van werk naar werk en scholingsvraagstukken. Door de 
gezamenlijke aanpak zorgen de samenwerkende partijen ervoor zorgen dat de 
werkgever zoveel mogelijk één aanspreekpunt krijgt voor deze arbeidsvraagstuk-
ken. Dat kan volgens hen alleen door goed te schakelen tussen lokaal, regionaal 
en landelijke schaalniveaus.  

 Wanneer een jongere toch uitvalt beschrijft de school de reeds opgedane compe-
tenties, ervaring en kennis in een getuigschrift. Dit is dan een startpunt voor een 
traject naar een andere opleiding of richting arbeidsmarkt. 

 Er vindt structureel samenwerking en afstemming in de regio plaats tussen ge-
meenten (inclusief zorg) en onderwijsinstellingen ten einde een gezamenlijke 
aanpak voor (voortijdig) schoolverlaters en jeugdige werklozen te ontwikkelen en 
uit te voeren. 

 Inzetten EVC als instrument om gericht te werken aan modules die alsnog een 
startkwalificatie kunnen realiseren. Gericht op werkgevers en jongeren die al 
werken of die starten met werken.  
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Hoofdstuk 13 Conclusies:  

 
Gezien de huidige cijfers en de vernieuwde meetsystematiek doet de Friese Wouden het 
helemaal niet slecht en zouden wij zonder heel veel extra inspanning mogelijk makkelijk 
de doelstellingen voor 2015 halen.  Het blijven er dan nog steeds bijna 600 vsv’ers en 
dat zijn nog steeds veel jongeren die extra hulp en of begeleiding nodig hebben voor 
een goede toekomst en een passende plaats in onze huidige maatschappij.  
Daarnaast dienen we rekening te houden met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 
(zie bijlage 1)waardoor het lastiger zou kunnen worden reductie te realiseren voor be-
paalde doelgroepen. Nu we steeds dichter op de harde kern voortijdig schoolverlaters 
komen, wordt de problematiek rondom de jongere complexer en vergt dat veel meer een 
individuele benadering en begeleiding dan dat men spreekt van diverse doelgroepen 
waar wij op in kunnen steken.  
 
Natuurlijk kijken we naar onze uitval op mbo niveau 3 en 4. Dit betreft in het vorige 
schooljaar 187 leerlingen. Verdeeld over drie mboscholen in de regio en buiten de regio 
wordt het steeds lastiger om te spreken van categorieën voortijdig schoolverlaters die we 
een groepsgewijze begeleiding kunnen geven. We moeten insteken op maatwerk! Bij 
welke problematiek er ook is, er zal gekeken moeten worden of er een interne of externe 
voorziening is die hierbij past. Dit vergt veel know how van professionals en kun je niet 
van de docenten verwachten waarvan hun core business toch echt lesgeven is. De regio 
de Friese Wouden heeft in 2012 een start gemaakt met lifecoaching voor die jongere 
waarvan het interne netwerk niet meer toereikend of passend is. De lifecoach wordt in-
gezet vanuit het loopbaanloket welke op haar beurt eerst al het mogelijke onderzoekt 
voor begeleiding in de school. Geadviseerd wordt om het loopbaanloket en de lifecoa-
ching met nuances verder door te voeren in de nieuwe maatregelen. Sterker op vsv 
kunnen wij niet inzetten. Meer maatwerk gericht werken dan via lifecoaching de jongere 
begeleiden is niet mogelijk. 
 
Regionaal: sterke vsv vertegenwoordiging en actieve participatie per school en samen 
met het RMC een regionaal beeld van de vsv-er per school en per individu! 
 
Doelgroepen:  vo-onderbouw, havo/vwo, mbo-1 en mbo-3/4  
(18 en 19 jarigen) 
(groei aantal geoorloofde langdurige ziekmeldingen als gevolg van meer sturen op ver-
zuim zowel vo als mbo) 
(alle eindexamen kandidaten vo) 
(risicojongeren, zorgjongeren vo+mbo reboundjongeren) 
(bbl jongeren) 
(uitval vo en mbo van jongeren die buiten de regio een school bezoeken) 
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Gemeentelijk: sturen op verzuimmeldingen (vsv) van alle leerplichtige jongeren Up-to-
date leerplicht administratie met een goed beeld van de zogenaamde witte vlekken van 
de vsv’ers. De vo-scholen begeleiden en adviseren met betrekking tot de leerplichtwet 
en de verzuimmeldingen. Handhaven van de leerplicht. 
 
Doelgroepen: alle leerplichtige jongeren  
 
Conclusies per vo school: sturen op het melden van (wettelijk)verzuim. Up-to-date de 
administratie regelmatig "bronnen". Goede begeleiding bij het maken van een vervolg-
keuze. Het doel is niet het middel! investeren in beroepskeuze en relatie opleiding ar-
beidsmarkt. Digitaliseren van de overgang vo-naar-mbo. Nazorg van ex-vo-jongeren. 
Aanbieden van begeleiding/coachen/ondersteuning voor jongeren en hun ouders bij niet 
schoolse problemen zoals schulden, huisvesting en dergelijke die de leerprestaties be-
invloeden. Deze begeleiding door laten gaan in het mbo. 
 
Doelgroepen:  

 1e en 2e jaars  vo 

 eindexamen kandidaten vo en havo/vwo jongeren  

 risico-, rebound-, zorg-, potentiële bbl-jongeren) 
 
Conclusies per mbo school: stevig inzetten op de intake en voorlichting over de oplei-
dingen die worden aangeboden. Beperkte mogelijkheden om te switchen mbo-breed 
afspraken hierover maken.(zo nodig digitaliseren van inschrijvingen tussen scholen) In-
dien de opleidingkeuze op het mbo toch niet passend is eventueel in samenspraak met 
school van herkomst en of vervolgschool begeleiden naar een wel passende keuze. Niet 
uitschrijven mits een definitieve inschrijving op een andere school bekend is. Investeren 
in relatie arbeidsmarkt en opleiding (werk/leertrajecten) Nazorg van ex-mbo-jongeren. 
Het hebben van een actuele verzuimregistratie. Aanbieden van begelei-
ding/coachen/ondersteuning voor jongeren en hun ouders bij niet schoolse problemen 
zoals schulden, huisvesting e.d. die de leerprestaties beïnvloeden. Creëren/stimuleren 
van ouderbetrokkenheid. 
 
Doelgroepen:  

 1e jaars mbo jongeren (aanmeldingen / inschrijvingen) 

 niveau 3 en 4 mbo,  

 18 en 19 jarigen in het mbo 

 bbl- jongeren 
 
 
 

Hoofdstuk 13 Middelen 2013-2015 

 
Beschikbare middelen:  plusgelden:    €  200.000 ,-  per jaar 
          regiomiddelen:    €  400.000 ,-  per jaar 
 
 
 
Verdeelsleutel middelen: minmaal 75% van de plusmiddelen voor plusvoorziening in-
zetten. 
 
 
 



 32 

 
 

 

Bijlage 1 : Actuele ontwikkelingen van invloed op de mogelijkheden tot het 

behalen van de beoogde reductiedoelstelling in 2015 

 
De komende jaren hebben de volgende kabinetsmaatregelen effect op het vsv-beleid 
van scholen, onderwijsinstellingen en gemeenten:  

1. Invoering Passend Onderwijs 
2. Focus op Vakmanschap 
3. Verzwaring eindexameneisen voortgezet onderwijs 
4. Nieuwe convenant  
5. Transitie Jeugdzorg 
6. Overheveling WIJ naar WWB 
7. Wet Werken naar Vermogen 
8. Decentralisatie WMO 

 

1. Passend Onderwijs 

Het nieuwe stelsel passend onderwijs is er voor om zo goed mogelijk onderwijs te bie-
den aan kinderen/jongeren met een extra zorgbehoefte. Het rijk stelt als voorwaarden 
een zorgplicht voor de scholen, betrokken ouders, bekwame docenten en een goede 
samenwerking tussen scholen, jeugdzorg en gemeenten. Het rijk heeft (na consultatie 
van de schoolorganisaties) samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs ingedeeld. De 
regio van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het voortgezet onderwijs 
komt in Fryslân overeen met de regio-indeling van de RMC-functie. De scholen binnen 
de samenwerkingsverbanden stellen een zorgprofiel op. Eens in de 4 jaar wordt een 
ondersteuningsplan vastgesteld waarin ook aandacht is de zorgtoewijzing aan gezinnen 
en de toeleiding naar de arbeidsmarkt. Dit ondersteuningsplan wordt niet vastgesteld 
voordat het samenwerkingsverband met de Colleges van de gemeenten over het con-
cept op "overeenstemming gericht overleg" heeft gevoerd. Het samenwerkingsverband 
Passend Onderwijs en de Colleges van B&W stellen samen een procedure voor dit over-
leg vast.  
Gemeenten en onderwijs werken samen op het raakvlak tussen Passend Onderwijs en 
Jeugdzorg: 

 Schoolbesturen krijgen de plicht op hun scholen voorzieningen te treffen om ook 
niet onderwijs gebonden problemen vroegtijdig te signaleren en daar actie op te 
ondernemen. 

 De samenwerkingsverbanden passend onderwijs sluiten aan bij de specifieke ex-
pertise in de clusters 3 en 4 en de regio indeling van de jeugdzorg, AWBZ en regi-
onaal arbeidsmarktbeleid. Gemeenten krijgen hierdoor te maken met één partij in 
de regio (voor PO en VO afzonderlijk) om de afstemming tussen onderwijs, de 
(jeugd)zorg en andere taken van de gemeenten te regelen. 

 Scholen formuleren samen met ouders een ontwikkelingsperspectief voor de jon-
geren. Hierin staat ook beschreven wat nodig is aan zorg en opvoed- en opgroei-
ondersteuning. Dit betekent dat onderwijs en gemeente in samenhang passend 
onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning bieden aan het kind en 
gezin. 

 In het vso moet bij het ontwikkelingsperspectief benoemd worden hoe de voorbe-
reiding op de arbeidsmarkt plaatsvindt. Ook daarbij is afstemming met de gemeen-
te nodig.  
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 Er is een zorgplicht op het niveau van de school. Onderwijs en gemeenten zullen 
hiervoor nauw samenwerken; op uitvoerend in niveau in de multidisciplinaire 
teams.  

 
Passend Onderwijs raakt dus de gemeentelijke taken op het gebied van preventief 
jeugdbeleid, in de jeugdgezondheidszorg, de jeugdzorg, de leerplichtfunctie, maar ook 
het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting.  
In het huidige schooljaar staat de voorbereiding op de invoering van passend onderwijs 
centraal. Op 1 november 2013 moet de bestuurlijke inrichting van de samenwerkings-
verbanden zijn gerealiseerd en per 1 maart 2014 moet het zorgplan van het samenwer-
kingsverband naar de inspectie gestuurd worden. Op 1 augustus 2014 treedt de zorg-
plicht in werking. 
 
2.  Focus op vakmanschap 
Zie hiervoor de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 16 februari 
2011. Vanaf 1 januari 2013 worden de volgende maatregelen ingevoerd: 

 Mbo-instellingen leveren hun aandeel in terugdringen aantal vsv'ers tot 25.000 in 
2016. 

 In de beroepsopleidende leerweg gaat in het 1e leerjaar de onderwijstijd naar 
1000 klokuren waarvan 750 begeleide onderwijsuren en vanaf het 2e jaar naar 
850 klokuren waarvan 600 begeleide onderwijsuren en gemiddeld 250 klokuren 
beroepspraktijkvorming (nu mag 60% aan bpv worden besteed). 

 Jongeren worden actief ondersteund door mentor die studievoortgang bewaakt.  

 Mbo niveau 4 wordt verkort van 4 naar 3 jaar. 

 Beperken aantal jongeren dat verkeerde studie kiest door: 
 impuls loopbaanoriëntatie en beroepskeuzevoorlichting  
 het betrekken van ouders 
 het houden van een goede intake. 

 Het zorgdragen van een doelmatig aanbod aan beroepsopleidingen op regionaal 
niveau door afstemming van het opleidingenaanbod op de behoefte van het regi-
onaal bedrijfsleven en het maken van afspraken over concentratie en taakverde-
ling tussen instellingen onderling in samenspraak met het bedrijfsleven.  

 Beëindiging drempelloze instroom voor mbo niveau 2 (alleen nog drempelloze in-
stroom niveau 1). 

 Start entreeopleidingen (= arbeidsmarktkwalificerende assistent-opleiding en alle 
vakgerichte opleidingen niveau 1). 

 Mbo niveau 1 is gericht op het behalen van een erkend diploma 
dat toegang geeft tot een opleiding niveau 2 of een plek op de ar-
beidsmarkt als startkwalificatie niet haalbaar is. 

 Introductie bindend studieadvies zodat instellingen van jongeren 
vanaf 18 jaar een leerprestatie mogen eisen (voorkomt dat jonge-
ren zonder tegenprestatie studiefinanciering ontvangen) 

 Geen openeind financiering 
 Wanneer gemeente voor probleemjongeren op niveau 1 een ar-

rangement wil moet de gemeente hiervoor met de instelling een 
contract afsluiten en additionele middelen regelen 

 Wanneer uitkomsten van de pilots “Werkschool” bekend zijn be-
kijkt minister afstemming werkschool en entreeopleiding. 

 De aansturing en de bedrijfsvoering van de instellingen dienen op orde te zijn 
door o.a. goede lesroosters, gevarieerde lesmethoden, goede voorlichting en een 
goede registratie verzuim en uitval. 
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De effecten van de maatregelen voor de RMC-functie zijn niet goed in te schatten. Over 
een aantal zaken bestaan wel zorgen. Zo bestaat het risico van selectie aan de poort. 
Door de nieuwe bekostigingsregeling krijgen scholen voor jongeren die langer over hun 
opleiding doen elk jaar minder bekostigd tot zelfs niets meer. Wellicht leidt dit tot een 
snellere uitstroom van slecht presterende jongeren. Het voert te ver om hier alle ins en 
outs te beschrijven.  
 
 

3. Verzwaring eindexameneisen voortgezet onderwijs 
De exameneisen voor het voortgezet onderwijs worden aangescherpt. Vanaf schooljaar 
2011-2012 gaan nieuwe eisen gelden. De belangrijkste wijzigingen zijn: 

1. Alle jongeren in het voortgezet onderwijs moeten voldoen aan de eis: het gemid-
delde cijfer over alle vakken van het centraal schriftelijk examen (CSE) moet vol-
doende zijn  (ten minste een 5,5). 

2. Voor vmbo-jongeren in de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) telt het school-
examen (SE) van schooljaar 2011-2012 net zo zwaar mee als het CSE. De nu 
nog bestaande regel dat het eindcijfer van het SE twee keer meetelt komt hier-
mee te vervallen. 

3. Daarnaast geldt voor jongeren van havo en vwo vanaf schooljaar 2012-2013 dat 
zij maximaal één vijf mogen hebben als eindcijfer voor de kernvakken Neder-
lands, Engels en wiskunde. Het eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexa-
men (SE) en het CSE. 

4. Convenant voortijdig schoolverlaten  2012-2015, nieuwe meetsystematiek 
Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt het merendeel van de jongeren die nu onterecht als 
vsv’er geregistreerd staat door DUO uit de vsv-tellingen gehaald. Het gaat om de vol-
gende groepen: 

1. Jongeren die vanuit het reguliere vo en mbo direct overstappen naar een school 
in het (voortgezet) speciaal onderwijs.  

2. Jongeren die particulier onderwijs gaan volgen. Het gaat om niet bekostigd on-
derwijs aangeboden door OCW erkende onderwijsinstellingen voor vo en mbo; 
deze worden aangesloten op Bron en het digitaal verzuimloket.   

3. Jongeren met een vrijstelling van de leerplicht.  
4. Jongeren met een mbo-1-diploma (entreeopleiding) en een baan van minstens 

12 uur op de teldatum van 1 oktober.  
5. Jongeren die op 1 oktober als vsv’er zijn geteld, maar in de daaropvolgende 

maanden oktober, november of december alsnog een startkwalificatie halen. Dit 
is een deel van de examendeelnemers die niet meer als vsv’er geteld wordt.  

6. Jongeren die van het vmbo en het mbo naar de politieschool of defensieopleidin-
gen gaan.   

7. Eerstejaars nieuwkomers, oftewel buitenlandse jongeren die hier worden opge-
vangen en jongere van het vo die in Bron geregistreerd staan als ‘1e jaarsnieuw-
komer’ . 
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5. Decentralisatie Jeugdzorg 

Het rijk bereidt wetgeving voor waarin het volledige jeugdzorgdomein, thans vallend on-
der het rijk, de provincies, de AWBZ, en de Zvw, wordt gedecentraliseerd naar gemeen-
ten: de jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering, Jeugd GGZ (inclusief bege-
leiding), zorg aan licht verstandelijk beperkte jeugdigen (LVG) en de gesloten jeugdzorg. 
In 2016 moet de volledige jeugdzorg gedecentraliseerd zijn. 
Deze decentralisering gaat fasegewijs.  

 2013: overgangsjaar voor de overheveling van de begeleiding uit de AWBZ. 

 2014-2016: stapsgewijze overheveling van de ambulante hulp, dag- en residenti-
ele hulp, Bureau Jeugdzorg taken (kindertelefoon, diagnostiek, indicatiestelling, 
casemanagement, advies- en meldpunt kindermishandeling), de jeugd GGZ, 
Jeugd LVG en gesloten Jeugdzorg. 

 2011-2016: Transitieperiode voorbereiding criteria en randvoorwaarden voor 
overheveling Jeugdreclassering en Jeugdbescherming zoals: leveringsplicht, 
kwaliteitseisen gemeenten en instellingen, regionale samenwerking, toezicht en 
verantwoording, passende financiële afspraken. 

 2016: overheveling Jeugdreclassering en Jeugdbescherming 
 
De individuele gemeenten worden direct financieel verantwoordelijk voor alle vormen 
van jeugdzorg. In de regio / provincie zullen gemeenten moeten komen tot gezamenlijke 
regie, gezamenlijke inkoop en financiering van een deel van de zorgvormen voor speci-
fieke doelgroepen. 
 

6. Overheveling WIJ naar WWB 

Het wetsvoorstel tot samenvoeging van de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet inte-
gratie jongeren (WIJ) in werking is per 1 januari 2012 in werking getreden. Daarin wor-
den o.a. voor jongeren tot 27 jaar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bij-
stand aangescherpt.  
In de Memorie van Toelichting van de gewijzigde wet staat opgenomen dat samenwer-
king tussen gemeenten, het onderwijs en de lokale hulpverlening van belang is om zo-
veel mogelijk jongeren daadwerkelijk naar school of aan het werk te krijgen. Jongeren 
mogen namelijk nadat ze zich hebben gemeld bij de gemeente, pas na 4 weken een 
aanvraag voor bijstand indienen. Tijdens deze 4 weken moeten jongeren actief op zoek 
naar werk of reguliere scholingsmogelijkheden. De gemeente toetst of een jongere actief 
genoeg geweest is. Jongeren die geen startkwalificatie hebben kunnen (tenzij objectief 
is vastgesteld dat zij of hij niet over de capaciteiten beschikt) altijd worden verzocht om 
hun opleiding af te maken. Ook een jongere met een startkwalificatie kan in het kader 
van een beter arbeidsmarktperspectief worden aangespoord om een vervolgopleiding te 
doen. Samengevat: wanneer er voor een jongere nog mogelijkheden zijn binnen het 
reguliere onderwijs dient ondersteuning en uitkering geweigerd te worden. Dat betekent 
dat de problematiek van (voortijdig) schoolverlaters en jeugdige werklozen integraal 
moet worden benaderd. Gemeenten dienen daartoe samen te werken met de RMC-
functie als het gaat om niet leerplichtige voortijdig schoolverlaters.  
 



 36 

Daarnaast dient samengewerkt te worden met onderwijsinstellingen in verband met de 
verplichting om te zoeken naar regulier bekostigd onderwijs. Andere samenwerkings-
partners zijn omliggende gemeenten, waar nodig hulpverleningsorganisaties en het 
UWV. 
Er zijn zelfs Kamervragen gesteld of de RMC-functie in staat is om binnen 4 weken vast 
te stellen of een jongere in staat is onderwijs te volgen. Wanneer de RMC-functie hier 
een rol in neemt moet worden nagedacht over de daarvoor benodigde expertise. Het 
college kan toetsingscriteria vaststellen en er moet zicht komen op de benodigde exper-
tise. Mogelijkheden zijn:  
1.  Een onafhankelijk medisch advies analoog aan de advisering in het kader van 

art. 5b Leerplichtwet. 
2.  Het bindend studieadvies van een ROC. Juli 2012 wordt de WEB gewijzigd 

waardoor dit bindend studieadvies kan worden geïntroduceerd met ingang van 
schooljaar 2012/2013. 

3.  Een schriftelijke verklaring van de RMC-functie. 
 

7. Wet Werken naar Vermogen 

Ook wil het kabinet de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) invoeren waarin de WWB, 
de WIJ, de Wet arbeidsinpassing jong gehandicapten (Wajong) en Wet Sociale Werk-
voorziening (WSW) opgaan. De uitvoering en handhaving van deze geïntegreerde wet-
geving wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten. 
Gemeenten krijgen beschikking over een ontschot re-integratiebudget dat bestaat uit het 
WWB re-integratiebudget, het Wsw-budget en een deel van de bestaande Wajong re-
integratiebudget. De gemeenten en het Rijk zijn overeengekomen dat gemeenten hun 
beleid met betrekking tot werken naar vermogen vastleggen in een verordening. In deze 
verordening dienen gemeenten ervoor te zorgen dat de verschillende doelgroepen in 
vergelijkbare mate aan bod komen, waarbij speciale aandacht moet worden besteed aan 
mensen met een arbeidshandicap en aan het beleid ten aanzien van beschut werken. 
 
8. WMO 
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stelt zich ten doel de zelfredzaamheid 
en maatschappelijke participatie van alle burgers te vergroten. De functie begeleiding 
van de AWBZ wordt gedecentraliseerd naar de gemeenten en gaat vallen onder de 
WMO. De WMO gaat uit van een compensatieplicht. De gemeente moet de burger com-
penseren voor zijn beperkingen op zo’n manier dat hij toch kan deelnemen aan de sa-
menleving. De WMO kent 9 prestatievelden, waaraan de gemeente op eigen wijze invul-
ling moet geven:  

1. sociale samenhang en leefbaarheid 
2. preventief jeugdbeleid 
3. informatie, advies en cliëntondersteuning 
4. ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers 
5. bevordering deelname aan het maatschappelijk verkeer en zelfstandig kunnen 

functioneren van mensen met een beperking, een chronisch psychisch of psy-
chosociaal probleem 

6. het verlenen van voorzieningen aan bovengenoemde mensen 
7. maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang) 
8. openbare geestelijke gezondheidszorg 
9. verslavingszorg.  

 
 
Elk van deze maatregelen is van invloed op het behalen van de reductiedoelstel-
lingen ten aanzien van het percentage voortijdig schoolverlaters. Sommige bieden 
kansen, anderen leveren bedreigingen.  
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De verzwaring van de exameneisen en het onmogelijk maken van de drempelloze in-
stroom in niveau 2 van het mbo veroorzaken mogelijk een toename van het aantal  
vsv'ers. Voor gemeenten ligt er onder andere een uitdaging om jongeren die een oplei-
ding op niveau 1 van het mbo succesvol hebben afgerond te ondersteunen in het maken 
van een stap naar de arbeidsmarkt. Deze jongeren zijn immers geen vsv'ers wanneer zij 
minimaal 12 uur per week aan het werk zijn. De RMC-functie krijgt bij vsv'ers die bijstand 
aanvragen een rol in het "objectief" vaststellen dat een jongere wel of niet in staat is haar 
of zijn schoolloopbaan te vervolgen. 

 

Bijlage 2: Uitschrijfredenen mbo gekoppeld aan typeringen 

 

 

MBO Uit-
schrijfreden 

Omschrijving Typering RMC 

1 
persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe 
absoluut geen invloed op kan uitoefenen. 

overbelasten 

2 
persoonsgebonden factoren waarbij de instelling in prin-
cipe niets kan doen aan de oorzaken maar wellicht wel 
aan de opvang 

overbelasten 

3 Instellingsgebonden factoren (bv ontslag bbl = einde opl) opstapper 

4 studie- en beroepskeuzegebonden factoren 
loopbaantwijfe-

laars 

5 arbeidmarkt- en (externe) omgevingsfactoren opstappers 

6 
zonder diploma, maar wel succesvol / afgesproken resul-
taat behaald+ niveau 1 met diploma echter zonder werk 

niet-kunners 

7 onbekend onbekend 

8 
geen uitval (doorstroom, opstroom, wisseling, diploma 
behaald etc.) 

geen VSV 
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Bijlage 3: typeringen 

 
 Loopbaantwijfelaars 
Loopbaantwijfelaars zijn jongeren die problemen ondervinden met het vinden van de 
juiste opleiding of het afronden van de huidige opleiding. Er zijn twee soorten loopbaan-
twijfelaars te onderscheiden: 

 
a. Moeite met het vinden van een opleiding die aansluit op de wensen en 

mogelijkheden van de jongeren, dit kan uitval als gevolg hebben 
Indicatoren: 

 Switchgedrag (wisselen van opleiding, intern en extern) 

 Bezig met een loopbaanonderzoek en nog geen passende keuze gemaakt en of 
nog niet aangemeld voor ander onderwijs 

 Het niet aangeven van vervolgscholing en/of onduidelijke bestemming 

 Opleiding voldoet niet aan de loopbaanverwachtingen 
 

b. Het niet kunnen voldoen aan praktische voorwaarden (stage/bpv/bbl plek, 
reisafstand etc.), dit kan uitval als gevolg hebben  

Indicatoren 

 Nog niet aangenomen voor ander onderwijs 

 Ontbreken van een BBL werkplek of passende onderwijsplaats 

 Huidige school kan geen passend programma bieden  
 
Niet-kunners  
Deze jongeren hebben onvoldoende cognitieve vaardigheden om de door hun gekozen 
schoolniveau met succes te kunnen afronden. Voor veel niet-kunners is de traditionele 
leerweg te moeilijk. Idealiter worden deze jongeren in een onderwijstype geplaatst waar-
op ze zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. Als opleidingen niet zijn toegespitst 
op hun beperkte mogelijkheden en ze bovendien onvoldoende worden begeleid, zullen 
ze ook 'echt' uitvallen. Niet-kunners zijn bijvoorbeeld ook mbo- niveau 1 of 2 jongeren 
die over te weinig capaciteiten en leervermogen beschikken om een startkwalificatie te 
behalen, en/of jongeren met stoornissen op gedragsmatig terrein.  
 
Onder de niet-kunners die in een goede omgeving opgroeien, zijn echter ook vele jonge-
ren die uiteindelijk aan de slag kunnen in werk waar ze zich op hun eigen niveau kunnen 
ontplooien en deel uit kunnen maken van de samenleving. 
 
Een deel van de jongeren die een Wajong-uitkering ontvangen behoren ook tot de groep 
niet-kunners Een Wajong-uitkering voorziet de jongere van een inkomen maar biedt ook 
mogelijkheden om trajecten te volgen richting opleiding en/of werk. 
 
Indicatoren: 

 Huidig niveau te moeilijk 

 Onderwijstype niet geschikt 

 Er is vastgesteld dat een startkwalificatie niet haalbaar is 

 Niveau 1 afgerond en geen vervolgopleiding 

 Uitgevallen in niveau 1 Opstappers 
Opstappers zijn jongeren die een bewuste keuze maken de school te verlaten, zonder 
dat er sprake is van een probleemgeschiedenis. In potentie zouden ze best in staat zijn 
een startkwalificatie te behalen, maar ze kiezen ervoor te stoppen met school en bij-
voorbeeld te gaan werken.  
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Hun schooluitval is het gevolg van een min of meer rationele afweging. Een van de oor-
zaken is de “groenpluk” van jongeren door werkgevers. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan na 
een vakantie/bijbaan maar ook tijdens of na een stageperiode.  
 
Opstappers verlaten dan weliswaar voortijdig het onderwijs, maar weten meestal wel, al 
dan niet na enige omwegen, een plekje in de samenleving en op de arbeidsmarkt te 
verwerven, echter vaak zonder startkwalificatie.  
 
Indicatoren 

 Wil gaan werken 

 Is aan het werk 

 Heeft gewerkt 

 Gemeld door UWV-Werkbedrijf 
 
Overbelasten 
Overbelasten zijn jongeren die gebukt gaan onder een opeenstapeling van ingewikkelde 
problemen, ze bezwijken door overbelasting. Ze willen wellicht graag een diploma halen 
maar de cumulatie van individuele en omgevingsproblemen vergt zoveel van hun incas-
seringsvermogen dat het hem op een zeker moment eenvoudig te veel wordt, met uitval 
als gevolg.  
 
Indicatoren 

 Een combinatie van intrinsieke en extrinsieke factoren, zie onderstaande voor-
beelden: 

 

Intrinsiek Extrinsiek 

Beperkte vaardigheden Armoede en werkloosheid 

Gedragsproblematiek Schulden 

Gezondheidsproblemen Criminaliteit 

Psychiatrische problematiek Verslaving 

 Gebroken gezin 

 

Bijlage 4 cijfermatige analyse rebound 

 
Schooljaar 2008/2009 Time Out en Traject 
Geslacht   Leeftijd Rebound Drachten  Rebound Heerenveen 
Jongens 31   14  23 25 jongeren   18 jongeren 
Meisjes 12  15  14 
    16    6 
 

Woongemeente  School herkomst  

Achtkarspelen 2 AOC Heerenveen  1 

Heerenveen 10 CSG Bornego 2 

Skarsterlân 1 Linde College 5 

Marum 2 CSG Liudger 6 

Ooststellingwerf 2 Observatie 2 

Opsterland 3 OSG Sevenwolden 8 

Smallingerland 13 Reb Utrecht 1 

Tytsjerksteradiel 3 SBO Heerenveen 1 

Weststellingwerf 7 OSG Singelland 14 

  Stellingwerf College 3 
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Niveau  
Vmbo  37 
Havo     3 
Vwo      3 
 
Duur traject rebound in weken (J = jongeren)  

Weken Aantal J 

1 tot en met 10 7 

11 tot en met 20 13 

21 tot en met 30 15 

31 tot en met 40 7 

 

Bestemming leerlingen na het volgen van een traject in 
de rebound 

 

Jongere blijft op eigen school 4 

Plaatsing op andere school binnen samenwerkingsverband 1 

Plaatsing op andere school buiten samenwerkingsverband 4 

Plaatsing in project Op de rails  

Plaatsing cluster 3  

Plaatsing cluster 4 4 

Plaatsing ROC 12 

Plaatsing leerwerktraject 1 

Andere bestemming  

Niet bekend  

 
Bijna alle jongeren volgen na een jaar nog steeds het onderwijstraject waar ze naar zijn 
verwezen. 
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Observatie Rebound Drachten schooljaar 2008/2009 
Rebound Drachten 43 jongeren 
 
Leeftijd  
12  1   
13  6 
14  10 
15  10 
16  2 
     

Woongemeente  School herkomst  

Achtkarspelen 2 AOC Friesland  4 

Heerenveen 10 CSG Bornego 2 

Lemsterlân 1 Linde College 2 

Marum 1 CSG Liudger 1 

Ooststellingwerf 3 OSG Sevenwolden 6 

Opsterland 1 SBO Heerenveen 5 

Smallingerland 4 OSG Singelland 4 

Steenwijkerland 1 Rebound time out/ tra-
ject 

1 

Weststellingwerf 6 Burg. Harmsmaschool 1 

  buiten 1 

  AOC Terra 4 

 
Niveau  
Praktijkonderwijs  5 
Vmbo  24 
 
Duur traject rebound in weken 

Weken Aantal J 

1 tot en met 10 3 

11 tot en met 20 8 

21 tot en met 30 7 

31 tot en met 40 6 

41 tot en met 50  1 

51 tot en met 60 1 

 

Bestemming na traject in de rebound  

Vmbo 7 

Plaatsing ROC 5 

Plaatsing cluster 4 11 

STAM re-integratie 3 

Hulpverlening 3 
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Schooljaar 2009/2010 Time Out en Traject 
 
Geslacht   Leeftijd Rebound Drachten  Rebound Heerenveen 
Jongens 37  14  25 36 jongeren   29 jongeren 
Meisjes 28  15  33 
    16    7 
 

Woongemeente  School herkomst  

Achtkarspelen 2 AOC Heerenveen  4 

Heerenveen 10 CSG Bornego 3 

Skarsterlân 1 Linde College 7 

Marum 2 CSG Liudger 6 

Ooststellingwerf 2 Observatie  

Opsterland 3 OSG Sevenwolden 8 

Smallingerland 13 Reb Utrecht  

Tytsjerksteradiel 3 SBO Heerenveen 2 

Weststellingwerf 7 OSG Singelland 19 

  Stellingwerf College 3 

  Burg. Harmsmaschool 7 

  Bureau Jeugdzorg 1 

  AOC Terra 3 

  Portalis 2 

 
Niveau  
Praktijkonderwijs  4 
Vmbo  60 
Havo 1 
 
Duur traject rebound in weken 

Weken Aantal J 

1 tot en met 10 27 

11 tot en met 20 22 

21 tot en met 30 8 

31 tot en met 40 8 

 
 

Bestemming na traject in de rebound  

Jongere blijft op eigen school 19 

Plaatsing op andere school binnen samenwerkingsverband 2 

Plaatsing op andere school buiten samenwerkingsverband 1 

Plaatsing cluster 3 1 

Plaatsing cluster 4 24 

Plaatsing ROC 10 

Plaatsing leerwerktraject 1 

Andere bestemming 4 

Niet bekend 3 

 
Bijna alle jongeren volgen na een jaar nog steeds het onderwijstraject waar ze naar zijn 
verwezen. 
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Observatie Rebound Drachten schooljaar 2009/2010 
Rebound Drachten 20 jongeren 
 
Leeftijd  
13  5  
14  9 
15  5 
16  1 
       

Woongemeente  School herkomst  

Achtkarspelen 2 AOC Terra  2 

    

Skarsterlân 2 Linde College 1 

  CSG Liudger 2 

  OSG Sevenwolden 3 

Opsterland 3   

Smallingerland 8 OSG Singelland 8 

Tytsjerksteradiel 1 Witakker 1 

Weststellingwerf 4 Burg. Harmsmaschool 2 

  Piter Jelles 1 

    

    

 
Niveau  
Praktijkonderwijs  5  Speciaal Basis Onderwijs  1 
Vmbo  15 
 
Duur traject rebound in weken 

Weken Aantal J 

1 tot en met 10  

11 tot en met 20 6 

21 tot en met 30 4 

31 tot en met 40 7 

41 tot en met 50 1 

51 tot en met 60 1 

 
 

Bestemming na traject in de rebound  

Vmbo 2 

Plaatsing ROC 4 

Plaatsing cluster 4 10 

Re-integratie 1 

Hulpverlening 3 
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Schooljaar 20010/2011 tot nu toe Time Out en Traject 
 
Geslacht   Leeftijd Rebound Drachten  Rebound Heerenveen 
Jongens 30  13  6  27 jongeren   16 jongeren 
Meisjes 14  14  18 
    15  12 
    16  6 
    17  1 
    18  1 

Woongemeente  School herkomst  

Achtkarspelen  AOC Heerenveen  2 

Heerenveen 13 CSG Bornego 2 

Skarsterlân 1 Linde College 4 

Marum 1 CSG Liudger 5 

Ooststellingwerf 8 OSG Sevenwolden 9 

Opsterland 2 SBO Heerenveen  

Smallingerland 15 OSG Singelland  

Tytsjerksteradiel  Stellingwerf College  

Weststellingwerf 3 Burg. Harmsmaschool  

Boansterhim 1 OSG Singelland  

  AOC Terra  

 
Niveau  
Praktijkonderwijs  7 
Vmbo  36 
Gymnasium 1 
 
Duur traject rebound in weken 

Weken Aantal J 

1 tot en met 10 13 

11 tot en met 20 22 

21 tot en met 30 8 

 
 

Bestemming na traject in de rebound  

Jongere blijft op eigen school 6 

Plaatsing op andere school binnen samenwerkingsverband 2 

Plaatsing op andere school buiten samenwerkingsverband 1 

Plaatsing in project Op de rails  

Plaatsing cluster 3  

Plaatsing cluster 4 4 

Plaatsing ROC 4 

Plaatsing leerwerktraject  

Andere bestemming  

Niet bekend  

 
Bijna alle jongeren volgen na een jaar nog steeds het onderwijstraject waar ze naar zijn 
verwezen. 
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Observatie Rebound Drachten schooljaar 2010/2011 tot nu toe 
Rebound Drachten 18 jongeren 
 
Leeftijd  
12  2 
13  5  
14  5 
15  5 
16  1 
       

Woongemeente  School herkomst  

Achtkarspelen 1 AOC Terra  2 

Heerenveen 1 AOC Friesland 2 

Skarsterlân 2 Linde College 1 

Lemsterland 1 CSG Liudger  

Marum 1 OSG Sevenwolden 2 

Opsterland 2 Stellingwerf College 1 

Smallingerland 6 OSG Singelland 6 

Steenwijkerland 1 Witakker 1 

Weststellingwerf 2 Burg. Harmsmaschool 3 

Ooststellingwerf 1   

    

    

 
Niveau  
Praktijkonderwijs  3  Speciaal Basis Onderwijs  1 
Vmbo  14 
 
Duur traject rebound in weken 

Weken Aantal J 

1 tot en met 10 2 

11 tot en met 20 2 

21 tot en met 30 2 

31 tot en met 40 1 

41 tot en met 50  

51 tot en met 60 1 

61 tot en met 70 1 

71 tot en met 90 1 

 
 

Bestemming na traject in de rebound  

Vmbo 2 

Plaatsing ROC 3 

Plaatsing cluster 4 2 

Re-integratie 1 

Praktijkonderwijs 3 
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Bijlage 5: Verantwoording Friese Poort "waar blijven die 50" en verzuimbe-

leid 

 

 

Naam project 
Waar blijven de 50 

“Warme overdracht” 

Volgnummer: 1  

Portefeuillehouder: Rian Boonstra 
Projectcoördinator: Rian Boonstra 
Projectleider:Lies Teuben 
Afdeling: TAB 

Marjan van der Aart 
Karin Kooijman 
 
Samenlevingszaken 

Datum: 16-11-2011 
 
 
Beleidsproduct: RMC 

Beschrijving doel/speerpunt Een groep van 50 leerlingen uit de omgeving Drach-
ten, bekend staande als risicogroep,wordt vanaf de 
bovenbouw VO tot en met leerjaar 2 in het MBO ge-
volgd. (monitoring). Daarbij worden afspraken ge-
maakt over de zorglijn. 
Doel: Een beter beeld te krijgen van de risicogroep 
om daarmee te kunnen inspringen op de problemen 
bij deze groep, die als risicovol bij VSV bekend staat 
en afspraken te maken met de verschillende instan-
ties en onderwijsinstellingen die bij dit arrangement 
zijn betrokken. Bijdrage VSV reductie 3-5 %.  
Om het rendement van de evaluatie te kunnen meten 
hebben we gebruik gemaakt van de Noise gegevens 
van ROC Friese Poort over VSV. Vergelijkingsblad 
heet: 

 VSVérs (tov totale gekwalificeerde en niet gekwalifi-
ceerde uitstroom) zonder startkwalificatie 
 jonger dan 23 jaar Datum: 30-09-2011 
 Periode: 2-8-2009 t/m 30-09-2010 Periode: 2-8-2010 t/m 
30-09-2011 

Hier zetten wij het rendement van het project “Warme 
overdracht” tegen af. Zie onder beschrijvingsresul-
taat. 

Product:  
1. VMBO selecteert zorgleerlingen volgens definitie.* Dit 

gebeurt in het derde en vierde leerjaar van het VMBO 
via de begeleidingsmomenten en de verwerking hier-
van vindt plaats in de portfolio(indien aanwezig) 

2. VMBO(docent die overdrachtsformulier ondertekent) 
vult de overdrachtsformulieren* in en merkt de over-
drachtsformulieren van de geselecteerde zorgleer-
lingen met WO. 

3. Alle overdrachtsformulieren gaan naar de hiervoor 
aangewezen decaan van het VMBO. De decaan 
haalt de gemerkte overdrachtsformulieren eruit en 
stuurt ze intern door naar Traject Advies en Begelei-
ding. 

4. TAB stuurt gemerkte overdrachtsformulieren(WO) 
door naar de OM van de opleiding 

5. OM van de opleiding zorgt dat het formulier bij de do-
cent met zorgtaken komt. 

6. De docent SLB neemt contact op met de persoon die 
vanuit het VMBO het overdrachtsformulier heeft ge-
tekend voor een warme overdracht. 

7. Monitoring vindt op ROC Friese Poort plaats: het eer-
ste meetmoment rond de kerst; het tweede meetmo-
ment in mei. TAB organiseert de meetmomenten. De 
meting vindt plaats middels een enquête. 

8. Kwalitatieve en kwantitieve rapportage naar VMBO 
scholen in september. Tab is verantwoordelijk voor 
de rapportage. (format in excelblad “vragenlijst”). 

 

Afgerond   
 Ja en neen.  
Ja, omdat de pilot zoals opgestart in 2008 is afgerond   

en geïmplementeerd is.  
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Er is een “warme overdrachtskalender” Er is een “over-
drachtsformulier” ontwikkeld en er is een eerste monito-
ringsprocedure met twee meetmomenten. 

Betrokkenen/organisatie/urenbesteding/kosten De twee samenwerkingsverbanden ven de RMC regio 
“De Friese Wouden” en ROC Friese Poort in Drachten 
De pilot van ROC Friese Poort Drachten is vooral gericht 
op 5 VMBO scholen: C.S.G Liudger, Singelland, Burg. 
Harmsaschool, Stellingwerfcollege en Lauwerscollege. 
€ 50.000, - per jaar voor het project “Warme overdracht” 
of “Waar blijven de 50?” 
€ 7500, - voor de 5 genoemde VMBO scholen  
€ 7500, - voor ROC Friese Poort  
€ 5000, - projectorganisatie 
Bestede uren ROC Friese Poort: 01-01-2009 tot 31-12-
2010: 852 uren 
Bestede uren ROC Friese Poort: 01-01-2011-01-08-2011: 
600 uren 
Relatief zijn er in deze periode (2011) meer uren ingezet. 
Dat heeft te maken met de toename van de werkzaam-
heden zoals de organisatie rondom monitoring en enquê-
te en evaluatie bezigheden. 
 
De VMBO scholen hebben een eigen registratieverant-
woording. 
 
 
 

  

Beschrijving resultaat In de periode van 01-08-2009 tot en met 1 augustus 
2011 gaat het om 86 leerlingen totaal die in de warme 
overdracht zaten/zitten. Daarvan hebben 20 leerlingen 
de school verlaten. 66 leerlingen volgen nog de oplei-
ding. Inmiddels hebben 4 leerlingen een diploma ge-
haald. 
Redenen van uitval: 
Andere school: 2 
Aanmelding ingetrokken: 3 
Organisatieklimaat bevalt niet: 1 
Werk gevonden:2 
Fysieke belemmeringen:1 
Veelvuldig structureel verzuim:4 
Langdurig ziek: 1 
Opleiding te moeilijk: 1 
Psychosociale belemmeringen: 2 
Verslaving: 1 
Opleiding past niet bij de loopbaanverwachting:2 
 
 
Uitvalpercentage warme overdracht: 23,3 % over 2 jaar. 
 
Uitvalpercentage VSV Friese Poort Drachten: 30 % 
over 2 jaar (zie ijkpunt onder beschrijving)(bijlage) 
 
In de onderzochte periode heeft de Warme Overdracht 
6,7 % minder uitval dan VSV Friese Poort Drachten.  

Toelichting: Het resultaat m.b.t. het behalen van de projectdoelen en beoog-
de resultaten  
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Absoluut is dat een winst van 20 leerlingen. 
 

Voortzetting ja/nee Argumenten: inbedden binnen de ontwikkeling van de 
zorgstructuur die op dit moment binnen ROC Friese Poort 
Drachten gaande is. (binnen het opleidingsteam is het de 
bedoeling dat er een docent met zorgtaken komt en die 
krijgt dit in het taken pakket). Dit vraagt verdere verdie-
ping en inbedding. 

ja 

Beschrijving en verantwoording regie rmc-functie  

Toelichting: Het toezicht op: de voortgang van het proces (indien van toep. 
ook het resultaat van tijdige bijsturing) en de inzet en de inbreng van actoren 
/ resultaten van de samenwerking als geheel en de bevindingen hiervan en 
de ondervonden problemen als gevolg van strijdige doelen of belangen van 
betrokken actoren 

Relatie tot nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen 

 
 

nr. Omschrijving nieuwe noodzakelijke acties mbt project start gereed opmerkingen 

1. Verder uitontwikkelen monitoring van de warme 
overdracht deelnemers. 

01-11-2011 Maart 2012 Presentatie in bijeen-
komst voor betrokke-
nen 

2.  
 
 3. 
 
4.  
5. 
 
6 

Protocollen en procedures bijstellen en verder uit-
ontwikkelen 
Ontwikkelingen rondom zorgportfolio VMBO en het 
nieuwe taalportfolio “gebruiken” om portfolio ont-
wikkeling te revitaliseren (in de totale zorglijn 
VMBO-MBO te zetten). 
Vervolgacties:  implementatie van bovenstaande  
intern.  
Ook het VSO /PRO meenemen in het vervolgtraject 
 
Implementatie van bovenstaande in vernieuwde 
begeleiding- en zorgstructuur van ROC Friese Poort 
(inclusief nieuwe taak: de docent met zorgtaken) 

01-04-2012 
 
01-04-2012 
 
 
01-08-2012 
 
01-08-2012 

31-12-2012 
 
31-12-2012 
 
 
01-08-2013 
 
31-12-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middelen VSV programmagelden 
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Naam project 
Verzuimbeleid ROC Friese 
Poort Drachten 

 

Volgnummer: 3  

Portefeuillehouder: Rian Boonstra 
Projectcoördinator: Rian Boonstra 
Projectleider: Lies Teuben 
Afdeling: TAB 

Marjan van der Aart 
Karin Kooijman 
 
Samenlevingszaken 

Datum: 16-11-2011 
 
 
Beleidsproduct: RMC 

Beschrijving doel/speerpunt 
Ad 1. Vanaf 01-08-2009 meldt ROC Friese Poort 
VSV in verzuimloket. (in de web applicatie ontwikkeld 
door DUO).  
Criteria voor leerplichtige (tot 18-jarige) deelnemers: 

 De deelnemer is ongeoorloofd afwezig geduren-
de 16 uren les-of praktijktijd (minder mag ook) in 
een periode van vier weken op ROC Friese Poort 
Drachten. 

 De deelnemer wordt bij ROC Friese Poort (of op-
leiding) uitgeschreven, en is niet aangemeld of 
ingeschreven bij een andere school /opleiding 
waar een startkwalificatie door de deelnemer ge-
haald kan worden. 

Criteria voor bovenleerplichtige deelnemers (18-
23 jaar): 

 De deelnemer heeft het onderwijs Bij ROC Friese 
Poort gedurende een aaneengesloten periode 
van 4 weken zonder geldige reden niet meer ge-
volgd. 

 De deelnemer wordt bij ROC Friese Poort (of op-
leiding) uitgeschreven, en is niet aangemeld of 
ingeschreven bij een andere school /opleiding 
waar een startkwalificatie door de deelnemer ge-
haald kan worden. 

Procedure: 
1. OM krijgt melding in de verzuim-

site.(http://fpg-
webforms.rocfriesepoort.nl/verzuimloket)  

2. OM beoordeelt wie er gemeld moet worden 
bij DUO via de verzuimsite. 

3. Alle deelnemers (zie boven) moeten gemeld 
worden bij DUO via de verzuimsite. Kort mo-
tivatie vereist. (waar geen actie benodigd is 
van RMC /LPA,graag vermelden) 

     Ad2: Digitaal verzuimloket in ontwikkeling 
     Ad3: Aanmelden bij verzuimspreekuur Leerplicht 
/RMC van ROC Friese Poort Drachten in ontwikke-
ling.(zie hieronder) 

Doelstelling: In kaart brengen van signalering van 
verzuim. Daarnaast de professionalisering van sys-
teem en medewerkers. De hiaten in de signalering 
worden beschreven. 

1. Melden van verzuim via DUO Loket 

2. Digitaal verzuimloket 

3. Aanmelden verzuimspreekuur Leerplicht/RMC  

http://fpg-webforms.rocfriesepoort.nl/verzuimloket
http://fpg-webforms.rocfriesepoort.nl/verzuimloket


 50 

Naast bovenstaande is er een verzuimspreek-
uur.Hiervoor komt de LPA /RMC trajectbegeleider elke 
week naar ROC Friese Poort Drachten. Het ver-
zuimspreekuur heeft een preventief karakter.  
Criteria: 
Voor deelnemers die structureel te laat komen; onregel-
matig aanwezig zijn; wel op school maar niet in de les. 
Aanmelding:  
De OM meldt de deelnemer aan door de naam en leer-
ling-nummer met daarbij een korte motivatie naar het 
meldpunt te mailen met vermelding: aanmelding leer-
plichtspreekuur. (cc naar betrokken decaan).Deelnemer 
wordt door meldpunt uitgenodigd. 

 

Afgerond   
Ja voor een eerste aanzet. Neen voor optimalisering; 
neen voor digitalisering; neen voor een betere afstem-
ming tussen signalering van verzuim binnen beroepsop-
leiding en melding bij verzuimspreekuur en/of verzuimlo-
ket 

Ja en neen 

Betrokkenen/organisatie/urenbesteding/kosten  

ROC Friese Poort Drachten 
RMC leerplicht/trajectbegeleiding 
DUO 

Voorbereiding: 01-01-2009 – 31-07-2009: 26 ku € 975, - 
01-08-2009 t/m 31-12-2009: 265 ku: €9937,50 
01-01-2010 t/m 31-12-2010: 485 ku € 18187,50 

Beschrijving resultaat Verzuimloket:2009-2010: N=51 
 
37 uit zonder startkwalificatie: 72,5 % 
8 in de opleiding gebleven    : 15,7 % 
5 in PasPoort                        :   9,8 % 
1 verhuizing                          :   1,9 % 
 
Verzuimspreekuur 2009-2010 N=50 
 
13 ook in verzuimloket gemeld: 26 % 
 
17 uit zonder startkwalificatie 
 zonder gemeld te zijn in ver- 
 zuimloket                                : 34 %  
 
 6 geplaatst in PasPoort          : 12 % 
  
10 in opleiding gebleven        :   20 % 
 
 4 diploma gehaald                 :   8 %   
 
 
 
Verzuimloket 2010-2011 N= 120 
 
56 uit zonder startkwalificatie: 46,6 % 
 
48 in opleiding gebleven:         40,0 % 
 
10 in PasPoort geplaatst:          8,3 % 

 
2009-2010 
Meldingen RMC 18+:        25 
Meldingen Leerplichtigen: 26 
 
2010-2011 
Meldingen RMC 18 +:       76 
Meldingen Leerplichtigen: 44 
 
Het absolute aantal in 2010-2011 is hoger dan in 2009-2010. 
Dit zou zijn oorzaak kunnen vinden in het meer bekend zijn 
van de meldingsplicht in de organisatie. Ook zou je kunnen 
denken aan opstartproblemen in het eerste jaar.  
Opvallend is in 2010-2011 het verschil in meldingen tussen 
18 + en leerplichtigen.  
Een aantal (veel) genoemde redenen bij RMC 18 + 

 Veelvuldig afwezig 

- Ziekte : 9x  

- Pasje kwijt/klokt niet: 9x 

- Psychisch: 3 x 

- Zwanger en/of gezin: 5x 

- Spijbelen: 33x (zonder opgaaf redenen; onder-
zoek doen naar welke pullfactoren hier mee spe-
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len). Werk? Geld? Peergroup? 

- Drank /drugs: 1x 

- Persoonlijk/financiële problemen: 3x 

- Geen POK: 8x 

- Detentie: 1x 

 

 Leerplichtigen (veel genoemde redenen verzuim) 

- Ziek: 10x 

- Motivatie: 7x 

- Spijbelen (zonder opgaaf redenen): 20 x (Hier 
zullen waarschijnlijk andere (pull)factoren mees-
pelen dan bij de 18+.Aanbeveling is om hier ook 
onderzoek te verrichten. 

- Andere school (zonder bericht): 7x 

- Psychisch: 8x 

- Problemen stage: 5x  

Niet uitputtend!  

 
5  diploma                                  4,2 % 
 
3  verhuizing                              2,5 % 
 
 
 
Verzuimspreekuur 2010-2011 N=37 
 
24 ook in verzuimloket gemeld:    64,9 % 
 
5 uit zonder startkwalificatie en  
zonder melding verzuimloket       13,5 % 
 
18 in opleiding gebleven              48,65 % 
 
2 in PasPoort geplaatst                 5,4 % 
 
1 diploma                                       2,7 % 
 
1 verhuizing                                   2,7 %  
 
 
Over de 2 jaren verlaten 36,5 % van de deelnemers de 
school die langs verzuimloket/spreekuur zijn geweest. 
 
Het totaal aantal VSV’ers over deze periode (2009 tot 
01-08-2011) van ROC Friese Poort Drachten is: 30 % 
Dit percentage is gebaseerd op onderstaande definitie. 

 
VSVérs (tov totale (gekwalificeerde en ongekwalifi-
ceerde uitstroom) zonder startkwalificatie 
 jonger dan 23 jaar Datum: 30-09-2011 
 Periode: 2-8-2009 t/m 30-09-2010 Periode: 2-8-2010     
t/m 30-09-2011(ROC Friese Poort Drachten) 
Het rendement in deze is vergelijkenderwijs dus negatief. 
 
Een van de belangrijkste redenen hiervoor is waarschijn-
lijk dat men pas meldt als het te laat is. 
Preventie moet voorop staan in verdere ontwikkelingen. 
 

Voortzetting ja/nee   Argumenten: er zal nog veel onderzoek gedaan moe-
ten worden naar beïnvloedbare en niet beïnvloedbare 
factoren van verzuim. Ook zal er verder onderzoek ge-
daan moeten worden naar de pullfactoren van verzuim. 
Deze evaluatie zit nog teveel op het achteraf de redenen 
van verzuim vaststellen. Ook belangrijk maar slechts een 
eerste begin. Intern zal er veel verbeterd moeten worden 
rondom de criteria van melding en de acties daaraan 
gekoppeld. 
Er zal nadrukkelijk gewezen moeten worden op het be-
lang dat een opleiding er zelf belang bij heeft (rende-
mentsdenken). Daarnaast zal vastgesteld moeten wor-
den wie op welk moment de probleemeigenaar is van de 
diverse handelingen binnen  procedures. Voor iedereen 
dient er een inzichtelijke protocolontwikkeling te zijn. 

ja 



 52 

Beschrijving en verantwoording regie rmc-functie  

Toelichting: Het toezicht op: de voortgang van het proces (indien van toep. 
ook het resultaat van tijdige bijsturing) en de inzet en de inbreng van actoren 
/ resultaten van de samenwerking als geheel en de bevindingen hiervan en 
de ondervonden problemen als gevolg van strijdige doelen of belangen van 
betrokken actoren 

Relatie tot nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen 

 
 

nr. Omschrijving nieuwe noodzakelijke acties mbt project start gereed opmerkingen 

1. Onderzoek naar beïnvloedbare en niet beïnvloedba-
re redenen 

01-01-2012 Dec. 2013  

2. 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Onderzoek naar pullfactoren die voor deelnemers 
spelen. 
Daarna intern hierop inspelen. Door ontwikkeling 
betere communicatie structuur tussen ambtenaren 
RMC, hulpverlening en school. Meer op preventie 
inzetten. 
 
Relatie tussen absoluut en relatief verzuim in kaart 
brengen en actieplan hierop schrijven 
 
De hele problematiek rondom verzuim, melden, 
VSV wordt meegenomen in de ontwikkeling van 
loopbaanloket 

01-01-2012 
 
01-01-2012 
 
 
01-01-2012 
 
 
01-01-2012 

Dec. 2013 
 
Dec. 2013 
 
 
Dec. 2013 
 
 
Dec. 2013 

Punt 3 zal het centrum 
vormen van onderzoek 
en ontwikkeling. 

Middelen  

 

 


