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Meer grip op VSV met
nieuw programma

1500

uitval VO
uitval MBO
uitval totaal

1200

In de regio Zuid-Holland Noord werken
onderwijs en gemeenten samen om het

900

aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) terug
600

te dringen. Het doel is relevant en glashelder:
meer jongeren op weg helpen naar een

300

startkwalificatie. Dit zal ze uiteindelijk
toekomstperspectief en een sterkere positie
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op de arbeidsmarkt bieden. Per 1 januari
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Op naar de finish!
‘Succesvolle aanpak VSV
2017-2020’

De ambitie is:

Op basis van de regioanalyse en de

• alle jongeren in de regio, en vooral de

VSV-cijfers zijn de onderstaande

jongeren in kwetsbare posities, zijn in

regionale subdoelstellingen vastgesteld:

Dit Programma geeft de regionale aanpak

beeld en krijgen waar nodig ondersteuning

1 Geen uitval in overgang VO-MBO

weer om voortijdig schoolverlaten (VSV) te

in hun ontwikkeling tot zelfstandige

2 Voor iedere uitvaller komt een

reduceren. Het uitgangspunt van deze VSV-

volwassene die voldoende toegerust is om

aanpak is dat de aanpak verder geïntegreerd

te participeren in de samenleving. Verder

wordt in de primaire werkprocessen binnen

optimaliseren van regulier onderwijs en de

onder meer scholen, Samenwerkingsver

benodigde ondersteuningsstructuur door

banden en het Regionaal Meld- en

knelpunten te benoemen en op te lossen;

ontwikkelplan
3 Geen jongere buiten beeld bij verzuim
of schooluitval
4 Kwaliteit verzuimmelding en melding
van uitschrijving door MBO is op orde
5 Elke jongere in het onderwijs de

Coördinatiepunt. Samen zorgen we dat de

• komen tot een adequate aanpak ten

de titel: Op naar de finish! ‘Succesvolle

basis op orde is, denk hierbij bijvoorbeeld

aanzien van voorzieningen voor de

aanpak VSV 2017-2020’. Het programma

aan goed onderwijs en een degelijke

jongeren waarvoor regulier onderwijs niet

verzuimadministratie. De maatregelen uit dit

past: innovatief maatwerk waarbij

programma zijn een aanvulling op de basis

gemeenten, onderwijs, arbeidsmarkt en

en concentreren zich op de doelgroepen

zorg elk vanuit een eigen verantwoorde

studiekeuze in het MBO en toeleiden naar

waar schooluitval het hoogst is. De VSV-

lijkheid hun bijdrage leveren.

een startkwalificatie

2017 start het nieuwe VSV-programma met

Ontwikkeling aantal VSV-ers RMC- regio Zuid-Holland-Noord 2005 t/m 2015

richt zich op het duurzaam investeren in de

150

toekomstige carrière van jongeren.

jongen
meisje

130

120

Dit programma is opgesteld om inzicht te
geven in de regionale aanpak voortijdig

90

schoolverlaten 2017-2020 in RMC regio

60

Zuid-Holland Noord in samenwerking met de

30

81 83
53

63

36

wordt de samenhang gezocht tussen VSV-

15 19 15

Regiegroep Zuid-Holland Noord en

Zo creëren we een sluitend vangnet voor

Doel van het programma
Op naar de finish!
‘Succesvolle aanpak VSV
2017-2020’

ondertekend door alle onderwijspartners uit

jongeren in een kwetsbare positie. Hier valt

Doel van het programma is om het aantal

de regio. Wij zien er naar uit om met u de

onder andere de samenwerking te verbeteren

nieuwe voortijdig schoolverlaters woonachtig

komende jaren samen te werken en alle

tussen het onderwijs- en arbeidsmarkt

in RMC-regio Zuid-Holland Noord in de

jongeren een startkwalificatie te laten halen!

domein (o.a. werkafspraken voor Nuggers en

komende vier jaar verder terug te dringen en

Oud-VSV’ers), de monitorfunctie voor het

de norm-doelstellingen van OCW te halen.

Pro/VSO en betere aansluiting tussen

De komende vier jaar ligt de nadruk op

onderwijs en zorg. De maatregelen kunnen

reductie van het aantal nieuwe VSV-ers op

ingezet worden tot en met december 2020 en

MBO-niveau 1, 3 en 4. Daarbij wordt ingezet

moeten dan geborgd zijn binnen de

op een ketenaanpak in de regio die breder

betrokken organisaties. Mocht gedurende

gaat dan alleen onderwijs. De verbinding met

het project blijken dat een maatregel geen of

de domeinen Zorg, Jeugd en Werk & Inkomen

onvoldoende resultaat oplevert, dan kunnen

moet zorgen voor een beter vangnet voor

Het programma wordt uitgevoerd

deze tussentijds, na instemming van de VSV

jongeren in een kwetsbare positie. Dit is

binnen de reguliere samenwerkings

Regiegroep en het ministerie van OCW,

essentieel om de VSV-cijfers structureel

structuur van onderwijs en

worden aangepast.

omlaag te krijgen en te houden. Hierbij wordt

projectleiders van de vijf regiomaatregelen

0

en de overige leden van de VSV werkgroep.
Het programma is vastgesteld door de VSV
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beleid en de regionale afspraken over
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arbeidstoeleiding en de gemeentelijke voor
zieningen voor jongeren met een zorgvraag.

Aantal VSV-ers 2014-2015 naar geslacht en leeftijd

Organogram regionale VSV aanpak Zuid-Holland Noord
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
RMC-contactschool
ROC Leiden

RMC-contactgemeente
Leiden
Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Holland Noord

Secretaris
regiegroep VSV

Programmamanager VSV

Voorzitter
werkgroep VSV

Projectleidersoverleg
Maatregel 2:
Buitenkans

Maatregel 3:
Onderwijsloket
MBO

Maatregel 4:
Arbeidsmarkt
toeleiding

Gemeenten

RMC-coordinator

Werkgroep Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Holland Noord

Maatregel 1:
Pluscoach

RMC-uitvoerder
RBL Holland Rijnland

Maatregel 5:
V(S)O – MBO doorlopende
leer- en zorglijnen

Alle onderwijspartners in de region 026, ‘Zuid-Holland Noord’

Werk en
Inkomen

(Jeugd)zorg

het MBO
7 Vasthouden leerplichtigen met verkeerde

8 Vergroten toegangskansen tot MBO van

aanpak staat niet op zichzelf. Nadrukkelijk

37
21

26

zorgondersteuning bieden die nodig
6 Verhogen van ouderbetrokkenheid in

gemeenten in RMC regio

vanuit de driehoek Onderwijs, Gemeenten

Zuid-Holland Noord.

en RMC gezamenlijk gewerkt.

jongeren in een kwetsbare positie
9 Een sluitende aanpak voor jongeren in
een kwetsbare positie organiseren.
Dit door een ketensamenwerking tussen
Onderwijs, Werk & Inkomen en Jeugd.

Voor de komende jaren heeft OCW de onderstaande norm-doelstellingen vastgesteld:

onterecht wordt ingezet. De uitdaging voor

Buitenkans richt zich op:

de komende jaren ligt in een goede ver

• Stage en training op een andere locatie

% norm

% norm

% norm

% norm

% norm

’15-’16

’16-’17

’17-’18

’18-’19

’19-’20

vanuit de Samenwerkingsverbanden

1,0%

0,75%

0,75%

0,75%

0,75%

Bovenbouw VMBO

Passend Onderwijs en vanuit de

4,0%

3,0%

2,0%

2,0%

2,0%

Bovenbouw HAVO/VWO

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

0,5%

MBO niveau 1

22,5%

27,5%

27,5%

27,5%

27,5%

MBO niveau 2

10%

9,5%

9,4%

9,4%

9,4%

MBO niveau 3

organisatie

Pluscoach

2,75%

3,6%

3,5%

3,5%

3,5%

MBO niveau 4

naam

Michael Burghout

2,75%

2,75%

2,75%

2,75%

2,75%

telefoonnr.

06-14248885

e-mailadres

info@pluscoach.nu /

Doelgroep
Onderbouw VO

Maatregelen programma
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binding van Pluscoach met de hulpverlening

gemeentelijke Jeugdhulp.

dan een onderwijslocatie
• Draagkracht van jongeren onderzoeken bij
start traject en ze hierop trainen en coachen
• Kleinschaligheid en groepsgrootte
max 14 jongeren

Contactgegevens projectleider

michael@pluscoach.nu
website

www.pluscoach.nu

Doelstelling: Terugleiden van jongeren in

regelen ingezet:

een kwetsbare positie met een intensief

Maatregel 1: Pluscoach

jongeren in een kwetsbare positie in een
passende MBO opleiding. Hierdoor de
slaagkans vergroten van dreigende uitvallers
door het behalen van een startkwalificatie.
Jongeren begeleiden naar alternatief traject

(OPP) inzetten op ontwikkelen van

als scholing op dat moment niet mogelijk is.

arbeidsvaardigheden

Om de inzet van het Onderwijsloket effectief

naar en tijdens de reguliere Beroepspraktijk

te kunnen maken wordt toegewerkt naar een

vorming (BPV) voor de studenten die dat

overlegstructuur met een regioteam dat de

nodig hebben. Realiseren van een breed

diverse ketenpartners uit MBO, Werk &

netwerk met partner- en andere organisaties,

Inkomen, Zorg en RMC met elkaar verbindt,

om het bovenstaande voor studenten te

zodat er doorzettingskracht in de regio komt.

kunnen bereiken.

• Samen met de jongere inspelen op eigen
verantwoordelijkheid
• Inzet op ouderbetrokkenheid en betrekken
van bestaande zorg
begeleider en begeleiding naar werk cq

Met deze structuur moet inzet van Werk &

aanmelding MBO.

inkomen en/of partners uit het Jeugddomein

In het kader van de maatregel is een

snel opgestart kunnen worden, wanneer een

jobcoach beschikbaar die vroegtijdig ingezet

Contactgegevens projectleider

team van uitvoerende experts, waaronder

kan worden om jongeren die zonder stage

organisatie

Samenwerkingsverband

het Onderwijs, concludeert dat een andere

en/of werk dreigen uit te vallen te begeleiden

VO 2801

ontwikkelstap dan MBO onderwijs

naar stage en/of werk. De Jobcoach heeft

noodzakelijk is.

korte lijnen met werkgevers, de diensten

Maatregel 2: Buitenkans
de komende vier jaar de volgende vijf maat

Doelstelling: Succesvol plaatsen van

• Vanuit een Ontwikkel Perspectief Plan

• Per leerling 1 consulent (tevens stage

In RMC-regio Zuid-Holland Noord worden

Maatregel 3: Onderwijsloket MBO

programma naar onderwijs om zo een

naam

Annelies van der Vlist

startkwalificatie te halen of toe te leiden naar

telefoonnr.

06-524 479 31

MBO Entree diploma met werk. Buitenkans is

e-mailadres

a.vandervlist

Contactgegevens projectleider

en andere relevante partijen. De jobcoach zal

@swvvo2801.nl

organisatie

ROC Leiden

juist ook bij de partnerorganisaties van deze

Werk & Inkomen van gemeenten, het UWV

Doelstelling: Ondersteunen van overbelaste

een traject van maximaal 6 maanden met

jongeren met meervoudige problematiek in

daarna doorstroom naar het MBO. Is dit niet

naam

Gemma van Delft

maatregel verzoeken gaan neerleggen om

het onderwijs waarmee voortijdig schooluitval

mogelijk dan toeleiden naar werk.

telefoonnr.

06-424 383 71

voor deze doelgroep participatiebanen en

wordt voorkomen.

e-mailadres

g.van.delft@rocleiden.nl

stageplaatsen te realiseren. Hierbij vindt

Pluscoach is voor alle scholen beschikbaar

website

www.rocleiden.nl

kennisdeling plaats met Jobcoaches die al

om te voorkomen dat jongeren uit de regio

worden ingezet voor VSO/PRO jongeren en

Zuid-Holland Noord uitvallen. Deze Plus

voor jongeren in Buitenkans. Samenwerking

voorziening heeft zich in de loop van de

zal worden gezocht met relevante

vorige convenantperiode ontwikkeld tot een
flexibele, efficiënte en effectieve voorziening,

Maatregel 4: Arbeidsmarkt toeleiding

organisaties in de regio.

die tegemoet komt aan de begeleidings

Doelstelling: Verbeteren van de aanpak

Contactgegevens projectleider

behoefte van overbelaste jongeren op de

van jongeren in de Entree opleiding met uit

organisatie

Klaas Kuin

scholen. Er wordt uitgegaan van heldere

stroomprofiel werk om voortijdig schooluitval

telefoonnr.

06-30175964

criteria voor de wijze van aanmelden en het

te voorkomen en een zo optimaal mogelijke

e-mailadres

kkuin@idcollege.nl

koppelen van coaches aan de overbelaste

aansluiting naar een (leer)werkplek te

website

www.idcollege.nl

jongeren om te voorkomen dat Pluscoach

realiseren. Intensiveren van de begeleiding

Maatregel 5: Overstap V(S)O - MBO

Partners

Doelstelling: Goede doorlopende zorg- en

De volgende partijen doen mee aan het

leerlijn V(S)O - MBO met nadruk op jongeren

programma Op naar de finish! ‘Succesvolle

met een ondersteuningsbehoefte vanuit het

aanpak VSV 2017-2020’:

VMBO en VSO/PRO. Daarbij is de warme
overdracht vroegtijdig ingeregeld in het V(S)
O/PRO samen met het MBO. Ouderpartici
patie vergroten in het V(S)O en MBO.
Ingeregeld wordt dat in de overstap V(S)O MBO kwetsbare jongeren altijd warm over
gedragen worden in bijzijn van de jongere,
ouder, toeleverende en ontvangende school.
Indien nodig wordt gezorgd voor een door
lopende zorglijn, waarbij zoveel mogelijk de

•
•
•
•
•
•
•
•
•

zijn beschreven in een OPP. De maatregel
haakt aan op de focus op overgang van
voortgezet onderwijs naar mbo, op de
vlakken van voorbereiding (studiekeuze,
beroepsvoorlichting), begeleiding en
monitoring.
Contactgegevens projectleider

AOC Wellant MBO
AOC Wellant VO
Gemeente Hillegom
Gemeente Kaag en Braassem
Gemeente Katwijk
Gemeente Leiden
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Lisse
Gemeente Noordwijk
Gemeente Noordwijkerhout

ontwikkelingsmogelijkheden van de jongere

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gemeente Oegstgeest
Gemeente Teylingen
Gemeente Voorschoten
Gemeente Zoeterwoude
Holland Rijnland
ID College
Leidse Instrumentmakers School

Ministerie OCW
Mondriaan College
ROC Leiden
Samenwerkingsverband VO 2801
(Leiden e.o.)

•
•
•
•

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden
Stichting Fioretti Teylingen
Stichting Het Rijnlands Lyceum
Stichting Prof. Dr. Leo Kanner

Onderwijsgroep
• Stichting speciaal onderwijs Leiden
• Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en
Bollenstreek
• Stichting Vrije scholen Zuidwest Nederland
• Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden
• Stichting Andres College voor Christelijk
Voortgezet Onderwijs te Katwijk e.o
• Stichting Openbaar VO Noordwijk
• Stichting voor V.O. op Interconfessionele
Grondslag te Leiden
• Stichting scholengemeenschap Leonardo
da Vinci Leiden

Contact

organisatie

Ons Platform

naam

Cees Paling

telefoonnr.

06-24200576

Programmamanager VSV regio 026

RMC-coördinator Zuid-Holland Noord

e-mailadres

c.paling@onsplatform.nl

Zuid-Holland Noord

Organisatie

RBL Holland Rijnland

website

www.onsplatform.nl

organisatie

Contactschool ROC Leiden

naam

Robbert Smakman

Dit is een uitgave in het kader van de

naam

Angela van Steijn

telefoonnr.

06-528 358 08

uitvoering regiomiddelen voortijdig

telefoonnr.

06-509 989 37

e-mailadres

rsmakman@hollandrijnland.nl

schoolverlaten 2016-2020. Deze brochure

e-mailadres

a.v.steijn@rocleiden.nl

website

www.hollandrijnland.nl

is tot stand gekomen in samenwerking

website

www.rocleiden.nl

Colofon

met Contactschool ROC Leiden, RMCcontactgemeente Leiden, Regionaal

Beleidsmedewerker VSV RMC-regio 026

Bureau Leerplicht Holland Rijnland en

Zuid-Holland Noord

het ministerie van OCW.

Organisatie

Contactgemeente Leiden

naam

Jose Finders

Ontwerp

Engelen & de Vrind

telefoonnr.

071-516 74 15
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e-mailadres

j.finders@leiden.nl

Zuid-Holland Noord

