
Elk jaar vallen in de regio Zuid-Holland Noord zo’n zeshonderd jongeren uit van school zonder 
startkwalificatie. De oorzaken zijn heel divers en jongeren hebben nog jaren last van de gevolgen. Onze 
uitdaging is: hoe zorgen we er samen voor dat jongeren kansen krijgen en deze pakken – op 
vervolgonderwijs, een baan, of een andere stap voorwaarts? Deze vraag staat centraal bij deze grote 
regionale VSV-bijeenkomst. 

Met jongeren en professionals uit onderwijs, gemeenten en hulpverlening willen we nieuwe mogelijkheden 
zoeken om voortijdig schoolverlaten verder terug te dringen. De uitkomst van deze bijeenkomst is de basis 
voor het regionale VSV-programma 2020-2024 van de RMC-regio Zuid-Holland Noord. Dit door het Rijk 
gesubsidieerde programma moet in juni 2020 gereed zijn. Heb je goede ideeën voor dit programma? zorg 
dan dat je erbij bent! 

De bijeenkomst is op donderdag 5 maart van 13:00 tot 17:00 uur en wordt georganiseerd door het 
Regionaal Bureau Leerplicht, mboRijnland en de (contact)gemeente Leiden. 

Het programma in het kort:

13:00 uur Inloop
13:30 – 13:55 Het Bijeffect: leren samenwerken van bijen, door Ramon Hagedoorn
13:55 – 14:20 Introductie: Wat hebben we gedaan, waar staan we nu en waar willen we 

naartoe?
14:30 – 16:15 Thematafels (keuze uit 3 van de 5 thema’s)

1. Verkeerde studiekeuze
2. Persoonlijke problemen
3. ‘Ik wil liever werken’
4. Uitgevallen en terug… hoe doen we dat?
5. Buiten gebaande paden: wat zou nu echt anders kunnen?

16:15 – 16:30 Korte afsluiting
16:30 – 17:30 Borrel

Tot 5 maart!

Elly van de Bree, Programmamanager VSV contactschool mboRijnland
José Finders, beleidsmedewerker contactgemeente Leiden
Robbert Smakman, RMC-coördinator Regionaal Bureau Leerplicht

Van keten naar kansen

Uitnodiging Regionale VSV-bijeenkomst 
5 maart 2020

Aanmelden: Wij verzoeken u via 
de volgende link aan te melden: 
https://rbl-
hollandrijnland.nl/uitnodiging-
regionale-vsv-bijeenkomst-5-
maart-2020/

Datum:    Donderdag 5 maart 2020
Tijd:  13:00 tot 17:00 uur
Locatie:   Nieuwe Energie 
Adres:     3e Binnenvestgracht 23, 
Leiden
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