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Voorwoord  
 
Jongeren in staat stellen om de verantwoordelijkheid te nemen om hun eigen toekomst vorm te geven. Daar 
werken we in de regio Utrecht als onderwijs en overheid aan. We willen dat jongeren zoveel mogelijk in staat 
zijn hierin eigen keuzes te maken en maken afspraken voor de begeleiding van jongeren die hierbij extra 
ondersteuning kunnen gebruiken. 
 
We zijn trots dat we hiermee de afgelopen jaren het aantal schooluitvallers aanzienlijk hebben kunnen 
terugdringen. Hoewel iedere uitvaller natuurlijk één teveel is, doen we het in Utrecht goed. Maar we willen en 
kunnen beter. Hierbij presenteren we daarom het regionaal programma VSV 2017-2020. Met dit programma 
geven we de komende jaren uitvoering aan de SchoolWerkt agenda, onze regionale aanpak van onderwijs en 
overheid voor het tegengaan van schooluitval (waar nodig toeleiding naar werk) in de regio Utrecht.  
 
Twee jaar geleden hebben we vrijwel alle bestaande initiatieven en overleggen in de regio samengebracht in de 
SchoolWerkt agenda. Met deze agenda hebben de samenwerkingspartners “de bedoeling” centraal gesteld: 
“Jongeren begeleiden op hun unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving”. De afgelopen periode 
zijn de uitganspunten en werkwijze die hierbij horen ingebed in de activiteiten die we uitvoeren om 
schooluitval tegen te gaan. Dit heeft geleid tot meer afstemming en samenwerking. Een voorbeeld is de 
Overstap waardoor inmiddels bijna alle vmbo-leerlingen de overstap naar een vervolgopleiding in het mbo 
maken.  
 
Met dit regionaal programma VSV bouwen we voort op de weg die we zijn ingeslagen. We versterken en 
verbeteren bestaande activiteiten en waar nodig vernieuwen we de aanpak. We hebben extra zorg voor 
jongeren in een kwetsbare positie waarbij een hoger risico is dat zij de school verlaten zonder startkwalificatie. 
Zo gaat bijvoorbeeld het OPDC Utrecht ook de entreeopleiding voor overbelaste jongeren verzorgen en kunnen 
jongeren vanuit hun vertrouwde plek in het Praktijkonderwijs een entreeopleiding behalen. We werken 
daarom niet alleen samen met partners in het onderwijsdomein, maar ook binnen andere domeinen zoals 
(jeugd)zorg en de arbeidsmarkt. Ook voelen we de verantwoordelijkheid om ons de komende twee jaar extra in 
te spannen om de groep oud vsv’ers een beter perspectief te bieden. 
 
We hebben de afgelopen maanden met alle samenwerkingspartners hard gewerkt aan dit regionale 
programma VSV. We denken met de ontwikkelde maatregelen weer een stap vooruit te zetten in de 
begeleiding van jongeren die dat nodig hebben en stimuleren dat zij de verantwoordelijkheid kunnen nemen 
voor hun loopbaan.     
 
 
College van  bestuur Willibrord stichting 
Contactschool regio Utrecht 
Dhr. J.H Bootsma 
 
Wethouder Onderwijs Utrecht 
Contactgemeente regio Utrecht 
Dhr. ir. J. Kreijkamp 
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Samenvatting 

De landelijke aanpak via regionale convenanten stopt per 2016. Voor de vervolgaanpak op voortijdig 
schoolverlaten vanaf 2017 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de verschillende RMC-
regio’s verzocht met een regionaal programma te komen op basis van een regionale analyse. Naast het 
bestrijden van voortijdig schoolverlaten is het de bedoeling om een vangnet voor jongeren in een kwetsbare 
positie te creëren 
 
In 2015 hebben we in RMC-regio Utrecht  een gezamenlijke agenda ontwikkeld, de SchoolWerkt agenda. We 
hebben met elkaar afgesproken om kansrijke deelname aan de samenleving van de jongere centraal te stellen 
en de jongere te begeleiden op dit pad. Voor de manier waarop we als netwerk met elkaar samen willen 
werken en de keuzes die we hierin maken, hebben we leidende principes opgesteld. Onder meer dat iedere 
jongere uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling, we jongeren in kwetsbare posities steun 
geven, maar ook dat we thuiszittende jongeren niet tolereren. De SchoolWerkt agenda vormt ook het kader 
voor het regionale programma 2017-2020 
 
In de RMC-regio zijn in april 2016 aanvullende afspraken gemaakt voor ondersteuning van jongeren in een 
kwetsbare positie (tot 27 jaar) en de toeleiding naar de arbeidsmarkt. De afspraken zijn in een bestuursakkoord 
vastgelegd. Hiermee wordt de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten met elkaar 
verbonden.  
 
De regie op alle acties van de SchoolWerkt agenda beleggen we in de stuur– en kerngroep vsv. De stuurgroep 
ziet op bestuurlijk niveau toe op de realisatie van de ambities in de regio. De kerngroep is de beleidsmatige spil. 
Vanuit de kerngroep wordt de relatie gelegd met de uitvoering in  werkgroepen van vijf actielijnen.  
Alle partners in de SchoolWerkt agenda dragen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de ambities. Het 
trekkerschap van iedere actielijn is belegd bij een van de stakeholders van het VO, mbo en/of de gemeente. In 
de kern- en stuurgroep is ook het ministerie vertegenwoordigd. De uitvoering wordt aangestuurd door de 
werkgroepen/overleggen binnen de actielijnen. 
 
De samenwerking binnen de SchoolWerkt agenda heeft geleid tot steeds meer begrip voor ieders positie en 
verantwoordelijkheid, maar ook tot een betere afstemming en bereidheid om gezamenlijk de jongere te 
bedienen met wat hij nodig heeft om zo kansrijk mogelijk aan de samenleving deel te nemen. 

Het tot stand komen van dit programma is hier een voorbeeld van. Alle regionaal betrokken instellingen 
hebben in een heel korte tijd hun bijdrage geleverd aan de vervolgaanpak. Elke actielijn heeft met alle partners 
doorgesproken welke maatregelen blijven bestaan en welke nieuwe maatregelen op basis van de analyse 
noodzakelijk zijn om de nieuwe ambities binnen de gewenste tijd te kunnen realiseren. Hierbij is nog meer dan 
voorheen in samenhang gekeken , vanuit de bedoeling. Er is gekeken naar welke maatregelen voor de jongere 
noodzakelijk zijn en welke partner(s) die het beste uit kan voeren. 

Het beeld dat volgt uit de regionale analyse maakt dat we in de RMC-regio Utrecht onze aanpak kunnen 
verbeteren door sterker in te zetten op:  
- Het versterken van het schoolklimaat door meer aandacht te geven aan de positieve invloed die de 

onderwijsomgeving (ouders, jongeren en docenten) kan hebben op de motivatie en betrokkenheid van 
leerlingen (bijvoorbeeld bij loopbaanoriëntatie, stage en verzuim);  

- Het beter in beeld krijgen welke jongeren ondersteuning nodig hebben en deze kennis onderling uit te 
wisselen; 

- Het scherper in beeld brengen van kwetsbare jongeren die uitstromen uit het onderwijs en hier gerichte 
interventie op ontwikkelen; 

- Het stimuleren van kennisdeling tussen VO en MBO en het verbinden van bestaande initiatieven en 
netwerken. 
 

Naast een aantal al bestaande maatregelen leiden bovenstaande punten ook tot een aantal nieuwe 
maatregelen zoals: 
- Actielijn 1:  Vestigingsgericht werken, waarbij een mbo-vestiging een vast aanspreekpunt van 

Leerplicht/RMC zal krijgen, die eerder signalen van dreigende uitval zal herkennen en door tijdige 
interventie schooluitval en verzuim zal tegengaan. 
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- Actielijn 4:  Inzet van startcoaches die eerstejaarsstudenten op het mbo passend zullen begeleiden, zodat 
studenten met een ondersteuningsbehoefte meteen een goede start maken.  

- Actielijn 2 en 4: Docenten zullen door kennisuitwisseling deskundiger worden op het gebied van 
loopbaanontwikkeling en scholen, Leerplicht/RMC en jeugdartsen zullen door kennisuitwisseling passende 
begeleiding voor jongeren met een ondersteuningsbehoefte creëren. 

- Actielijn 5: Voor werkgevers wordt een toolkit ontwikkeld, die informatie geeft over financiële regelingen 
en competenties en vaardigheden van kwetsbare jongeren. Dit met als doel om meer BPV-plekken en 
banen te creëren voor deze jongeren.  

- Verschillende actielijnen: Inzet van peer support. Dit zal worden ingezet bij verzuim, loopbaanoriëntatie en 
bij het vinden naar een werk-stageplaats. Studenten helpen en ondersteunen op georganiseerde wijze hun 
medestudenten en leren daardoor van elkaar. Voor de andere maatregelen die terugkomen in de 
regionale aanpak, verwijzen we graag naar het hoofdstuk genaamd ‘Plan van aanpak’. 

 
In dit regionale programma worden de verschillende financieringsstromen via contactschool en 
centrumgemeente samengebracht. Vanaf 2019 zal het regionale budget via de centrumgemeente teruglopen. 
De RMC regio Utrecht presenteert daarom een concreet plan voor 2017 en 2018, met een vooruitblik tot 2020. 
Voor zover dat nog niet is aangegeven zullen de partners in 2018 op basis van de resultaten uit de eerste twee 
jaar bepalen welke maatregelen regulier worden of kunnen worden aangepast, zodat het programma en het 
bijbehorende budget vanaf 2019 passend zijn 
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Inleiding  
 
In RMC-regio Utrecht werken voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en gemeenten al geruime 
tijd samen om voortijdig schoolverlaten te verminderen. Met succes, want de schooluitval in de regio Utrecht 
daalt. We hebben een sterker vangnet om de jongere gecreëerd met duidelijke afspraken tussen onderwijs en 
gemeenten rond verzuim en uitval. Met als resultaat dat jongeren in het voortgezet onderwijs en middelbaar 
beroepsonderwijs meer, eerder en beter in beeld zijn en een goede overstap maken van het voortgezet naar 
middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast wisselen we kennis over aanpakken onderling uit. In de werkgroepen 
in de regio, maar ook via grotere bijeenkomsten. We zijn er echter nog niet. We kunnen de jongere en zijn of 
haar problematiek nog centraler stellen in onze werkwijze en hierdoor de jongere meer verantwoordelijkheid 
geven om zijn eigen loopbaan vorm te geven. Bijvoorbeeld door jongeren elkaar meer te laten helpen via een 
peer support programma. 
 
In 2015 hebben we in RMC-regio Utrecht hier een gezamenlijke agenda op ontwikkeld, de SchoolWerkt 
agenda.1 We hebben met elkaar afgesproken om kansrijke deelname aan de samenleving van de jongere 
centraal te stellen en de jongere te begeleiden op dit pad. Voor de manier waarop we als netwerk met elkaar 
samen willen werken en de keuzes die we hierin maken, hebben we leidende principes opgesteld. Onder meer 
dat iedere jongere uiteindelijk verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling, we jongeren in kwetsbare 
posities steun geven, maar ook dat we thuiszittende jongeren niet tolereren.  
 

 
De landelijke aanpak via regionale convenanten stopt per 2016. Voor de vervolgaanpak op voortijdig 
schoolverlaten vanaf 2017 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de verschillende RMC 
regio’s verzocht met een regionaal programma te komen op basis van een regionale analyse. Naast het 
bestrijden van voortijdig schoolverlaten is het de bedoeling om een vangnet voor jongeren in een kwetsbare 
positie te creëren. Eind 2015 is in de regio Utrecht met het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst Kansen 
voor Jongeren en het convenant Uitstroom PrO en VSO hiermee al een eerste stap gezet. 
Daarnaast wordt extra aandacht gevraagd voor jongeren die al eerder school voortijdig hebben verlaten, de 
zogenaamde oud-vsv’ers. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aanpak voor jongeren tot 23 jaar die uit 
beeld zijn en zonder werk of opleiding zitten. In de RMC regio zijn in april 2016 aanvullende afspraken gemaakt 
                                                           
1 Zie http://schoolwerkt.nl/ 
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voor ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie (tot 27 jaar) en de toeleiding naar de arbeidsmarkt. 
De afspraken zijn in een bestuursakkoord vastgelegd. Hiermee wordt de regionale aanpak jeugdwerkloosheid 
en voortijdig schoolverlaten met elkaar verbonden.  
 
In dit regionale programma worden de verschillende financieringsstromen via contactschool en 
centrumgemeente samengebracht. Vanaf 2019 zal het regionale budget via de centrumgemeente teruglopen. 
De RMC-regio Utrecht presenteert daarom een concreet plan voor 2017 en 2018, met een vooruitblik tot 2020. 
Voor zo ver dat nog niet is aangegeven zullen de partners in 2018 op basis van de resultaten uit de eerste twee 
jaar bepalen welke maatregelen regulier worden of kunnen worden aangepast, zodat het programma en 
bijbehorende budget vanaf 2019 passend zijn. 
 
Dit regionaal programma geeft weer hoe wij in RMC-regio Utrecht werken aan het tegengaan van schooluitval 
en een vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. We schetsen in dit stuk wie er betrokken zijn, 
wat ieders rol is, hoe we er voor staan in de regio en aan welke maatregelen we vanuit de actielijnen de 
komende jaren werken om te zorgen dat jongeren via hun unieke pad kansrijk kunnen deelnemen aan de 
samenleving. In het totaaloverzicht geven we bij de maatregelen aan hoe deze worden gefinancierd. Veelal 
worden de basismaatregelen betaald met reguliere bekostiging en worden de regionale middelen ingezet voor 
het ‘extra’ en/of de nieuwe maatregelen.
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Voor wie doen we het 
 
In dit regionaal programma richten we ons op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en het creëren van 
een vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie. Om een goed beeld te krijgen van het domein voortijdig 
schoolverlaten en de ontwikkelde regionale aanpak zullen we een beeld schetsen van de problematiek en 
gehanteerde onderwijstermen. 
 
Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen, zijn vanaf hun 5e jaar tot hun 16e leerplichtig: ze moeten 
verplicht naar school. Jongeren die 16 jaar zijn geworden, kunnen na dat schooljaar nog niet stoppen met 
school: zij zijn namelijk nog ‘kwalificatieplichtig’ tot hun 18de verjaardag. Dat betekent dat zij naar school 
moeten om een startkwalificatie te behalen. Een startkwalificatie is minimaal een mbo-diploma op niveau 2 of 
een havo of vwo diploma.  
 
Jongeren die zonder een startkwalificatie het onderwijs verlaten en zich niet binnen het schooljaar of uiterlijk 
voor 1 oktober van het volgende schooljaar opnieuw inschrijven, worden aangeduid als ‘voortijdig 
schoolverlater’. Jongeren tussen de 18 en 23 die minimaal een jaar voortijdig schoolverlater zijn, worden 
aangeduid als ‘oud-voortijdig schoolverlater’. 
 
Voortijdig schoolverlaten kan vele oorzaken hebben. Eén van de oorzaken van voortijdig schoolverlaten is 
problemen thuis en op school. Hierbij valt te denken aan gebrek aan zelfvertrouwen, relationele problemen, 
schulden en moeite met leren. Andere oorzaken zijn slechte prestaties, stagnatie in de schoolloopbaan of een 
verkeerde studiekeuze. Ook zijn er voortijdig schoolverlaters die werk boven school verkiezen. Verder kunnen 
er school gerelateerde oorzaken zijn die met de kwaliteit van het onderwijs te maken hebben zoals het 
lesaanbod, lesuitval en de kwaliteit van docenten.  
 
De gevolgen van voortijdig schoolverlaten manifesteren zich door dat de jongeren het op veel terreinen 
slechter doen dan jongeren die wel een startkwalificatie behalen. Voortijdig schoolverlaters krijgen minder 
snel een vast contract, zijn vaker verdachte bij een misdrijf, zijn vaker werkloos en hebben een lager salaris. De 
maatschappelijke problematiek die het voortijdig schoolverlaten met zich meebrengt, is hiermee evident. 
 
Tot slot is er een groep jongeren die aangeduid wordt als ‘kwetsbare jongeren’ of ‘jongeren in een kwetsbare 
positie’. Onder jongeren in een kwetsbare positie verstaan we jongeren van 16 tot 23 jaar die moeite hebben 
met het behalen van een startkwalificatie of die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat om 
uitstromers uit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo niveau 1 en 2. De Rijksoverheid vraagt 
specifieke aandacht voor jongeren in een kwetsbare positie bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten en 
jeugdwerkloosheid. De voorbereiding op en toeleiding naar werk of dagbesteding voor jongeren in een 
kwetsbare positie staan centraal in de maatregelen. Zij hebben vaak bemiddeling en extra hulp nodig in de 
overgang van onderwijs naar passend werk of dagbesteding en in het vasthouden daarvan.  
 
Voor een overzicht van de definities verwijzen we graag naar de lijst met definities in de bijlage.
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Hoe organiseren we het  
 
Daar waar voorheen in verschillende formele en informele structuren werd samengewerkt om voortijdig 
schoolverlaten te voorkomen en tegen te gaan zijn alle belangrijke Utrechtse partners uit de Utrechtse regio 
(RMC regio 19) sinds 2015 verenigd in de SchoolWerkt agenda. Alle gemeenten uit de regio, de mbo 
instellingen, VO-scholen/samenwerkingsverbanden VO zijn op de verschillende niveaus van de SchoolWerkt 
agenda vertegenwoordigd en betrokken.  
 
De jongere staat in onze aanpak centraal. Die willen we verder helpen in het sturing geven aan zijn of haar 
eigen toekomst. We doen dit door kennis en vaardigheden op te bouwen waarmee zij eigen keuzes kunnen 
maken. Maar ook door in samenwerking een vangnet van ondersteuning en begeleiding op te zetten voor 
jongeren die dat nodig hebben. Vanuit het rijk zijn streefnormen en doelstellingen opgenomen. We sturen op 
deze ambities. Daarnaast hebben we als regio de ambitie om met elkaar te leren en te verbeteren van de 
uitvoering en uitgezette koers.  
 
We hanteren daarbij de volgende leidende principes: 
• De jongere is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling 
• Iedere jongere heeft recht op passend onderwijs: thuis zitten is geen optie 
• De ambitie van de jongere is het vertrekpunt om aan een realistische toekomst te werken 
• De sleutel is oprechte interesse in de jongere in zijn omgeving 
• Met steun op maat (bege)leiden we de jongere naar een succesvolle loopbaan 
• Als betrokken partners versterken we elkaars aanpak 
 
De uitgangspunten en structuur van de SchoolWerkt agenda 2015-2019 zijn het kader voor het vormgeven van 
de vervolgaanpak vsv, waarbij wordt voortgebouwd op de samenwerking en ervaring van de afgelopen jaren. 
Hierbij heeft iedere partner een eigen verantwoordelijkheid in het behalen van de ambities. Tegelijkertijd 
hebben we de ambitie om elkaars aanpak te versterken door waar mogelijk en van toegevoegde waarde te 
werken vanuit samenwerking en verbinding. Voor een uitwerking van de leidende principes, partners in het 
netwerk en toelichting op de actielijnen verwijzen we naar de toelichtingsnota op de SchoolWerkt agenda.2 

 
 
De regie op alle acties van de SchoolWerkt agenda beleggen we in de stuur– en kerngroep vsv. De stuurgroep 
ziet op bestuurlijk niveau toe op de realisatie van de ambities in de regio. De kerngroep is de beleidsmatige 
spil. Vanuit de kerngroep wordt de relatie gelegd met de werkgroepen van de vijf actielijnen.  
Alle partners in de SchoolWerkt agenda dragen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van de ambities. 
Het trekkerschap van iedere actielijn is belegd bij een van de stakeholders van het VO, mbo en/of de 
gemeente. In de kern- en stuurgroep is ook het ministerie vertegenwoordigd. De uitvoering wordt aangestuurd 
door de werkgroepen/overleggen binnen de actielijnen. 
 

                                                           
2 Zie http://schoolwerkt.nl/shared/content/uploads/2014/05/SchoolWerkt-Agenda-
Toelichtingsdocument1.pdf 
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Parallel aan de structuur van de SchoolWerkt agenda is er de werkgroep Jongeren in kwetsbare positie. In de 
stuurgroep vsv komen de resultaten van de SchoolWerkt agenda en werkgroep jongeren in kwetsbare positie 
samen. Binnen de actielijnen is al volop aandacht voor deze doelgroep. Aandacht voor deze groep gaat als een 
satéprikker door alle actielijnen heen.  
 
Regionaal programma 2017-2020 
De samenwerking binnen de SchoolWerkt agenda heeft geleid tot steeds meer begrip voor ieders positie en 
verantwoordelijkheid, maar ook tot een betere afstemming en bereidheid om gezamenlijk de jongere te 
bedienen met wat hij nodig heeft om zo kansrijk mogelijk aan de samenleving deel te nemen. 
 
Het tot stand komen van dit programma is hier een voorbeeld van. Alle regionaal betrokken instellingen 
hebben in een heel korte tijd hun bijdrage geleverd aan de vervolgaanpak. In sommige gevallen zijn de 
werkgroepen uitgebreid met andere stakeholders zoals het werkgeversservicepunt. Daarnaast zijn er twee 
werkgroepen opgestart voor de prioritaire doelgroepen oud vsv’ers en kwetsbare jongeren. In een grote 
regionale bijeenkomst zijn de plannen van de werkgroepen voor het vervolg in een breder verband getoetst 
met alle regionaal betrokkenen. 
Elke actielijn heeft met alle partners doorgesproken welke maatregelen blijven bestaan en welke nieuwe 
maatregelen op basis van de analyse noodzakelijk zijn om de nieuwe ambities binnen de gewenste tijd te 
kunnen realiseren. Hierbij is nog meer dan voorheen in samenhang gekeken , vanuit de bedoeling. Er is 
gekeken naar welke maatregelen voor de jongere noodzakelijk zijn en welke partner(s) die het beste uit kan 
voeren. 
 
Als input voor de inhoudelijke analyse wordt jaarlijks een regiomonitor voortijdig schoolverlaten uitgevoerd. 
Hierin wordt per keer een specifiek thema uitgelicht. De verschillende werkgroepen maken daarnaast gebruik 
van data die beschikbaar wordt gesteld door de rijksoverheid (o.m. leerlingenstromen, uitschrijvingen zonder 
startkwalificatie, vsv verkenner) en analyses van de onderwijsinstellingen. Het doel hierbij blijft om die acties 
in te zetten die de jongere in staat stelt een diploma te behalen en daarmee zijn toekomst vorm te geven. 
 
De in dit regionaal programma beschreven aanpak zal in samenwerking met de partners in de regio worden 
opgepakt en uitgevoerd. De stuurgroep vsv komt jaarlijks tweemaal bijeen om te sturen op de realisatie van de 
agenda en het borgen van de resultaten. Afhankelijk van de bespreekpunten kan de stuurgroep vsv op agenda 
uitgebreid worden met de wethouders Werk en Inkomen of WMO van de verschillende subregio’s. De 
kerngroep vsv monitort en stuurt voortdurend op de uitvoering van het programma en toetst deze aan de 
bedoeling en uitgangspunten van de Schoolwerkt agenda.  
 
De maatregelen in dit plan zullen jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig worden geactualiseerd of 
bijgesteld. Het gesprek hierover wordt gevoerd in de verschillende werkgroepen met stakeholders die aan de 
actielijnen zijn gekoppeld en die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de maatregelen. In de formats in 
de bijlage is in veel gevallen aangegeven hoe de effectiviteit van de maatregelen gemonitord wordt. 
 
Aandachtspunten voor de toekomst 
Al bij de ontwikkeling van dit regionaal programma komen er punten naar voren die al werkenderwijs de 
komende jaren extra aandacht zullen vragen: 

• De absolute uitval is het grootst op mbo niveau 3 en 4. Wellicht is nog meer winst te behalen in het 
voorkomen van uitval bij deze doelgroep. Dit zullen we de komende jaren nader onderzoeken. 

• Ouderbetrokkenheid verdient blijvende aandacht. In de actielijnen is dit in het programma 
opgenomen. De kerngroep vsv zal dit onderwerp blijvend op de agenda zetten. Aandacht voor dit 
thema blijft een primaire taak voor de onderwijspartners. 

• Kunnen we de jongere zelf nog meer bij de uitwerking van maatregelen betrekken? 
• Meer of andere aandacht voor migrantenjongeren nodig?  
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Waar staan we nu 
 
Om tot een goede vervolgaanpak te komen in de RMC-regio Utrecht is een verdiepende analyse op de 
resultaten in de regio gedaan. De bevindingen zijn door de verschillende werkgroepen meegenomen in hun 
planvorming. In dit hoofdstuk worden allereerst de cijfers voor de RMC-regio Utrecht gepresenteerd waarna 
per actielijn een analyse wordt gegeven op de inzet en lacunes in de aanpak. In het volgende hoofdstuk gaan 
we in op de maatregelen die we treffen om de aanpak verder te versterken. 
 
In deze analyse ten aanzien van voortijdig schoolverlaten wordt op hoofdlijnen in kaart gebracht waar de 
meeste vsv plaatsvindt in de RMC-regio Utrecht. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de voorlopige vsv-
cijfers 2014-2015 en de definitieve vsv-cijfers 2013-2014 van het Ministerie van OCW. Voor inzicht in actuele 
cijfers verwijzen wij u graag naar de VSV verkenner van het ministerie van Onderwijs.3  
 
 
Landelijke trend: 
 

Landelijk gezien verlieten in het schooljaar 2001-2002 nog zo’n 
71.000 jongeren voortijdig hun school. Veertien jaar later is dit 
aantal gedaald tot 24.451. De doelstelling vanuit de Rijksoverheid 
om voortijdig schooluitval terug te dringen tot maximaal 25.000 
nieuwe voortijdig schoolverlaters per jaar in 2016 is hiermee 
behaald. Minister Bussemaker scherpt de doelstelling verder aan tot 
maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021. 
 
Zowel landelijk als in RMC-regio Utrecht is een daling in het 
percentage vsv’ers te zien. In 2014-2015 is het aantal vsv’ers in 
RMC-regio Utrecht gedaald naar 1111 vsv’ers (1,7% van totaal 
aantal deelnemers). Dit is een verdere verbetering ten opzichte van 
voorgaande schooljaren. 
 
 
 
 

 
 
Als we het % vsv’ers van de RMC-regio Utrecht vergelijken van die van de RMC-regio’s van de G4, blijkt dat 
RMC-regio Utrecht in het schooljaar 2014-2015 het laagste % vsv’ers heeft. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Zie http://www.vsvverkenner.nl/  

http://www.vsvverkenner.nl/
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Analyse nieuwe vsv’ers RMC-regio Utrecht (schooljaar 2014-2015): 
 
In het schooljaar 2014-2015 waren er in de RMC-regio Utrecht 914 vsv’ers in het middelbaar beroepsonderwijs 
en 197 vsv’ers in het voortgezet onderwijs. In de RMC-regio Utrecht vindt veruit het meeste vsv plaats in het 
middelbaar beroepsonderwijs: 82%. De afgelopen jaren is daarom veel extra inzet geweest om de uitval in het 
mbo tegen te gaan. 
 

 
 
Voortgezet onderwijs 
Van de 197  nieuwe vsv’ers in het voortgezet onderwijs  is absoluut het hoogste aantal afkomstig uit VMBO 
bovenbouw (127 jongeren). Alleen op HAVO/VWO bovenbouw is het % vsv boven de norm. 
 

 
 
Als we specifiek kijken naar de absolute en relatieve uitval per leerweg, dan zien we dat vooral de VMBO 
bovenbouw aandacht verdient. Absoluut gezien vindt de meeste uitval op vo plaats op vmbo niveau 3/4 en 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) niveau 3/4. Relatief gezien vindt de meeste uitval plaats op vavo-
vmbo en leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) niveau 3/4. 
 
Categorie Leerweg Deelnemers Vsv’ers Vsv% Landelijks 

vsv% 
Streefnorm 

VMBO Bovenbouw Lwo 3-4 1.785 43 2,41% 1,54% 1,50% 
 Vavo-vmbo 47 9 19,15% 16,47% 1,50% 
 Vm2 1 0 0,00% 4,13% 1,50% 
 Vmbo 3-4 7.631 75 0,98% 0,92% 1,50% 
  9.464 127 1,34% 1,15%  
Opmerkelijke bevindingen zijn rood gemarkeerd. 
 
Middelbaar beroepsonderwijs 
Landelijk daalde het % vsv voor het mbo van 5,3 naar 5,0 procent. Ook in de RMC-regio Utrecht is het % vsv 
voor het mbo gedaald: van 6,7 naar 5,9 procent.  Zoals eerder genoemd is, ondanks de daling van het % vsv in 
het mbo, het mbo verantwoordelijk voor 82% van het aantal vsv’ers. Van de 914 vsv’ers in het middelbaar 
beroepsonderwijs vindt absoluut gezien het meeste vsv plaats op mbo niveau 2 en mbo niveau 3/4. Relatief 
gezien vindt de meeste vsv plaats op mbo niveau 1. 
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Als we specifiek kijken naar de absolute en relatieve uitval per leerweg, dan kunnen we de volgende dingen 
concluderen: 
-Absoluut gezien vindt de meeste uitval plaats op: 

1. Mbo niveau 1: Bol1 
2. Mbo niveau 2: Bbl2 en Bol2 
3. Mbo niveau 3/4: Bol 3 en Bol 4 

-Relatief gezien vindt de meeste uitval plaats op mbo niveau 1. 
 
Categorie Leerweg Deelnemers Vsv’ers Vsv% Landelijks vsv% Streefnorm 
Mbo niveau 1 Bbl1 110 32 29,09% 34,21% 22,50% 
 Bol1 276 93 33,70% 30,53% 22,50% 
  386 125 32,38% 30,99%  
Mbo niveau 2 Bbl2 907 94 10,36% 8,74% 10,00% 
 Bol2 2.223 251 11,29% 9,04% 10,00% 
  3.130 345 11,02% 8,96%  
Mbo niveau 3/4 Bbl3 799 25 3,13% 2,77% 2,75% 
 Bbl4 344 15 4,36% 2,87% 2,75% 
 Bol3 2.413 101 4,19% 3,33% 2,75% 
 Bol4 8.367 303 3,62% 2,85% 2,75% 
  11.923 444 3,72% 2,96%  
Totaal Mbo  15.439 914 5,92% 4,89%  
Opmerkelijke bevindingen zijn rood gemarkeerd. 
 
 
Geslacht, leeftijd en etniciteit 

 
Opbouw van de groep vsv’ers in RMC-regio Utrecht in schooljaar 2014-2015 
 

• Voortijdig schoolverlaters zijn bijna twee keer zo vaak man als vrouw.  
In vergelijking met voorgaande jaren komen deze groepen dichter tot elkaar. 

• Veruit de meeste vsv’ers zijn 18 jaar of ouder. 
• Autochtonen vormen de grootste groep vsv’ers. Dit komt onder andere doordat driekwart van de 

deelnemers aan onderwijs autochtoon zijn. 
 

 
 
 
Als we kijken hoeveel % van de aan onderwijs deelnemende niet westerse 
allochtonen voortijdig schoolverlater wordt, dan valt op dat niet westerse 
allochtonen tweeënhalf keer zo vaak voortijdig schoolverlater worden als 
autochtonen. 
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Mbo-instellingen 
De vsv-cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat het aantal vsv’ers in de RMC-regio Utrecht het hoogst is bij 
de mbo-instellingen ROC Midden Nederland en MBO Utrecht. Dit is niet opmerkelijk, aangezien deze twee 
mbo-instellingen ook veruit het hoogste aantal inschrijvingen hebben. Op deze mbo-instellingen is de uitval 
relatief gezien het hoogst op mbo niveau 1. Absoluut gezien is de uitval het hoogst op mbo niveau 3/4 .  
 
 
 
Kwetsbare jongeren 
Onder jongeren in een kwetsbare positie verstaan we jongeren van 16 tot 23 jaar die moeite hebben met het 
behalen van een startkwalificatie of die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat om 
uitstromers uit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo niveau 1 en 2. 
 
In onderstaande tabel staat de door- en uitstroom van 2014-2015 naar 2015-2016 van jongeren tot 23 jaar in 
een kwetsbare positie weergegeven.4 
 
Niveau Aantal leerlingen 2014-

2015 
Door- en uitstroom naar 
werk of dagbesteding 
2015-2016 

% van totaal 

Praktijkonderwijs 1124  228  20% 
VSO: profiel onderwijs en 
werk 

1200  304  25% 

Vmbo BBL 3048  1264  41,5% 
Mbo Entree 405  405  100% 
Totaal 5777  2201  38% 
 
 
Oud vsv’ers 
Een oud-voortijdig schoolverlater is de jongere tussen de 18 en 23 
jaar die op 15 oktober van voorafgaande jaar geen startkwalificatie 
en geen schoolinschrijving had. Oftewel, een oud-voortijdig 
schoolverlater is minimaal een jaar voortijdig schoolverlater. 
 
In de regio Utrecht zijn er 4235 oud vsv’ers (peildatum 1-2-2016). 
Hiervan hebben er 1050 geen enkele bron van inkomsten. Er zijn 
336 jongeren die geen substantieel inkomen hebben (minder dan 
300 euro per maand). 
 
Toelichting prioriteiten: 1. Jongere met geen enkele bron van 
inkomsten, 2. Jongere met een inkomen tot driehonderd euro per 
maand, 3. Jongere die meer dan driehonderd euro in de maand 
verdient, 4. Jongere met een uitkering van het UWV of de gemeentelijke sociale dienst en 5. Jongere die 
aanspraak maakt op een WAJONG-uitkering. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2016), RMC regio 19 Factsheet Jongeren in Kwetsbare Positie 



 

12 
 

Regioanalyse per actielijn 
In deze analyse wordt specifiek gekeken naar de doelgroepen waar de actielijnen uit het regionaal programma 
zich op richten.  
 
Actielijn 1: Creëren sterke basis voor de jongere 
Inzet op verzuim 
De interne acties van scholen en de samenwerking met Leerplicht/ RMC zijn er op gericht om te voorkomen 
dat verzuim tot uitval leidt. Verzuim kan een voorbode voor uitval zijn en kan een inbreuk zijn op de relatie 
tussen de studenten en de school. Ongeveer een kwart van alle mbo-studenten jonger dan 23 jaar krijgt te 
maken met een of meer DUO-meldingen voor ongeoorloofd verzuim. Onderzoek onder studenten woonachtig 
in de RMC-regio Utrecht bij ROC Midden Nederland, MBO Utrecht, Nimeto, Grafisch Lyceum en Wellant 
college laat zien dat van de verzuimers met DUO melding wisselend per instelling tussen de 14 tot 29% 
uiteindelijk voortijdig schoolverlater wordt. De afgelopen jaren is daarom fors ingezet op het verbeteren van 
de verzuimregistratie, de opvolging van het verzuim en het verhogen van de kwaliteit van de melding. De 
huidige cijfers geven aan dat het verzuim in het mbo nog altijd een fors probleem is, maar laat anderzijds ook 
zien dat er nu beter wordt gesignaleerd en gemeld dan voorheen, toen verzuim nog nauwelijks in beeld was. 
Tegelijkertijd kan meer aandacht geschonken worden aan specifieke vormen en pieken van uitval en verzuim, 
zoals uitval in het mbo in de zomerperiode.  
 
Het volgen van de leerling 
Tegelijkertijd blijft de kwaliteit van de verzuimmelding en de concrete opvolging met acties een punt van 
aandacht. Een beter volgsysteem van de leerling zou hierbij kunnen helpen. Er is nog onvoldoende sprake van 
een goed ‘volgsysteem’ in de onderzochte mbo-instellingen: dossiers, registraties, formulieren zijn lang niet 
altijd volledig en kwalitatief in orde. Registraties zijn nog onvoldoende ontsloten om als volginstrument ingezet 
te kunnen worden. Professionals gaan nog erg verschillend om met beschikbare informatie, of maken daarvan 
weinig gebruik. 
 
Rol voor studenten 
Een recent onderzoek van Panteia toont aan dat een positief schoolklimaat winst oplevert voor het vsv-
beleid.5 Ouderejaars studenten kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren door het ondersteunen en 
coachen van jongerejaars. Enerzijds doordat zij zelf hun ervaringen en kennis delen, anderzijds doordat 
jongerejaars zich gezien voelen en kunnen leren van de ouderejaars studenten. De barrière om hulp te vragen 
wordt lager. ROC Midden Nederland heeft positieve ervaringen met een peercoaching programma voor 
beginnende mbo-studenten. Het idee is dat peer support ook specifiek ingezet zou kunnen worden om 
verzuim tegen te gaan.  
 
De samenwerking leerplicht/RMC op de instelling 
Hoe beter de verzuimaanpak, hoe sterker de preventieve werking op uitval en hoe minder vaak verzuim ook 
tot uitval zal leiden. Bij sommige instellingen schiet de verbinding tussen school en leerplicht/RMC bij 
verzuimsignalering nog tekort. In andere gevallen leidt verzuim tot relatief hoge vsv-percentages. Bij 
afzonderlijke instellingen is winst te behalen in het terugdringen van uitval en voorkomen van vsv. Om een 
beter beeld te krijgen van de verzuimende student, heeft afgelopen jaar de pilot Student in Beeld gedraaid. 
Hieruit bleek dat intensievere samenwerking tussen de onderwijsinstelling en leerplicht/RMC leidt tot een 
duidelijke verbetering in de preventie van uitval. Eén succesformule uit deze pilot was het vast 
contactpersoonschap per mbo locatie 
 
Wisselende afspraken per RMC-regio 
Uit de analyse van de leerling stromen in de regio Utrecht volgt dat leerlingen de voorkeur geven aan 
onderwijs in de buurt van hun woonplaats. Van alle studenten uit RMC regio Utrecht die ingeschreven staan bij 
MBO Amersfoort is de grootste groep studenten (62,5%) afkomstig uit subregio Zuidoost. 
En hetzelfde geldt voor studenten afkomstig uit subregio Utrecht Noordwest bij vormen de grootste groep 
studenten die zich vanuit onze RMC regio inschrijven op ROC van Amsterdam (53%) en het ID-college (74%).6 
 

                                                           
5 Panteia (2014). 
6 Analyse DUO verzuimrapportage A05, april 2016 
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Daarnaast komt een groot deel van de studenten op Utrechtse mbo’s niet uit de regio Utrecht. Hierdoor 
hebben mbo-instellingen te maken met meerdere RMC-regio’s, met ieder de eigen werkafspraken en 
protocollen. Binnen RMC regio Utrecht heeft ROC Midden Nederland de regie genomen op het maken van 
instellingsgerichte afspraken over een meer uniforme werkwijze binnen RMC regio’s en de mbo-instellingen. 
Alle gemeenten en mbo-instellingen in de regio Utrecht zijn hierbij aangesloten, maar ook de regio Amersfoort 
en Rivierenland hebben meegedacht en gaan werken met dezelfde verzuim werkafspraken. Er is behoefte en 
ruimte om deze ambitie te versterken en uit te breiden.  
 
De voornaamste punten van aandacht voor een sterke basis zijn: 
- Een positief schoolklimaat, mogelijk met inzet van studenten; 
- Kwaliteit van de verzuimmelding, kennisoverdracht en volledigheid van een dossier; 
- De samenwerking tussen instelling en LP/RMC, waar mogelijk specifiek per vestiging. 
 
Actielijn 2: Loopbaanoriëntatie organiseren in een doorlopende leerlijn 
Invloed van een (verkeerde) opleidingskeuze 
Jongeren moeten vaak op jonge leeftijd al een keuze maken over de vervolgstap die ze zetten. Niet iedere 
jongere is hiertoe in staat, of heeft zich voldoende geïnformeerd om een weloverwogen keuze te maken. Een 
verkeerde opleidingskeuze is ook een bron voor uitval of switch. Switchen is niet per definitie verkeerd, maar 
kan in sommige gevallen voorkomen worden door betere begeleiding in het keuzeproces. In 2015 switchte 
16% van de jongeren in het eerste jaar van het mbo en viel 7% 
uit.7 Deelnemers aan de niveau 2-opleidingen en de niveau 3-
opleidingen switchen meer dan deelnemers aan de niveau 4-
opleidingen. We weten ook dat Havo-ers zonder 
startkwalificatie meer moeite hebben om hun gekozen mbo 
opleiding af te ronden. Het percentage switchers in het mbo 
loopt ook sterk uiteen per domein. Het hoogste percentage 
switchers bevindt zich bij de domeinen “toerisme en recreatie” 
en “informatie en communicatietechnologie“ (ICT). Beide 
domeinen zien 1 op de 5 deelnemers vertrekken. 
 
Het rendement van switchers en niet-switchers in het mbo vijf jaar na aanvang van de opleiding (instroom 
2008-2009) is in bijgaande grafiek weergegeven (landelijke cijfers). Van de mbo'ers die niet switchen tijdens 
hun opleiding heeft 89% na 5 jaar een diploma gehaald. Bij de mbo'ers de wel geswitcht zijn is dit percentage 
66%. Verder vallen switchende mbo'ers 3 keer zo vaak uit zonder diploma als niet-switchende mbo'ers.8 
 
Aandacht voor beroepsoriëntatie nodig 
Landelijk onderzoek laat zien dat beroepsoriëntatie belangrijk is voor de opleidingskeuze. In het VO is hier 
daarom nadrukkelijk aandacht voor. In de regio Utrecht zijn over de invulling van het Loopbaanoriëntatie en 
Begeleiding (LOB) beleid afspraken gemaakt. Decanen en loopbaanbegeleiders worden geschoold. Voor 
leerlingen zijn er meeloop- en oriëntatiedagen, bedrijfsbezoeken en studenten uit het mbo die op hun school 
over de opleiding komen vertellen. Scholen kunnen een beroep doen op de diensten van JINC en rondom 
specifieke sectoren, zoals de techniek, worden oriëntatieweken georganiseerd (bijvoorbeeld het Feest van de 
Techniek). Tegelijkertijd blijft er systematisch aandacht nodig voor LOB. VO en mbo kunnen van elkaar leren 
zodat wederzijds begrip ontstaat, curricula beter aansluiten en leerlingen in het VO beter geadviseerd kunnen 
worden. Organisatorisch is het voor VO-scholen en instellingen een uitdaging om, binnen het drukke 
schoolrooster, docenten hiervoor vrij te spelen. Ook de communicatie en betrokkenheid van ‘peers’ zoals 
ouders en student is een aandachtspunt waarop verbeterkansen zijn.  
 
Aandachtspunten voor loopbaanoriëntatie in een doorgaande leerlijn: 
- Systematische aandacht voor LOB in het VO met behulp van ‘peers’; 
- Stimuleren van kennisdeling tussen VO en mbo rondom LOB beleid; 
- Ontwikkelen van een doorgaand loopbaandossier. 

                                                           
7 KBA Nijmegen (2016), De Regiomonitor vsv Utrecht 2014-2015. 
8 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015), Thema-analyse: Switchgedrag in het mbo, hbo en wo. 
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Actielijn 3: Sluitende overgangen en warme overdracht 
Er stappen in 2015-2016 ongeveer 5000 leerlingen over van het VO naar het mbo. Het aantal overstappende 
leerlingen schommelt de afgelopen jaren tussen de 4500 en 5000. De verwachting is dat deze aantallen 
leerlingen de komende jaren de overstap zullen blijven maken. Om dit proces goed te laten verlopen, werken 
VO en mbo samen in De Overstap, bestaande uit onder meer Aanmelding in Beeld, Digitaal Doorstroom 
Dossier, Oriëntatiedagen en sinds de zomer 2015 ook uit Overstapcoaches.  
 
De Overstap als landelijk voorbeeld 
In het schooljaar 2014-2015 waren 100% van de vierdejaars vmbo-leerlingen van de deelnemende vmbo-
scholen geregistreerd en bekend. Voor 1 april had 90% zich aangemeld voor een vervolgopleiding en op 1 juni 
werd 82% van de vmbo-leerlingen werkelijk geplaatst. Volgens de meting op 15 oktober 2014 zijn 98,5% van 
de vmbo-leerlingen die de overstap maakten gestart met een vervolgopleiding. Dit is weer een verbetering ten 
opzichte van eerdere jaren. Onderzoek is gedaan naar de verbetermogelijkheden van de Overstap. Daarbij is 
onder andere gekeken naar zogenaamde good practices uit andere RMC-regio’s. Hieruit is geconcludeerd dat 
de Overstap in Utrecht goed is georganiseerd.9  
 
Verdere verbetering mogelijk 
De samenwerking in de regio heeft stevige vorm gekregen in diverse overleggen. Nog niet elke subregio is 
echter even goed aangehaakt. Daarnaast wisselt het kennisniveau van de gebruikers van Aanmelding in Beeld 
(AiB) en het Digitaal Doorstroom Dossier. Hier zal vanuit de werkgroep van De Overstap blijvend aandacht aan 
besteed worden. Het stagnatiemeldpunt doet dienst als monitoring van de knelpunten. De deelname aan de 
Oriëntatiedagen (Zoek jouw mbo) loopt ver achter bij de gestelde norm; nader onderzoek en een verbeterplan 
is wenselijk.  
Deelname van VSO en PrO aan AiB is nog geen 100%. Ook deze scholen kunnen gebruik gaan maken van het 
systeem van De Overstap, zeker nu er regionaal werkafspraken zijn voor de uitstroom van kwetsbare jongeren 
en eerder duidelijk gaat worden welke leerlingen doorstromen naar vervolgonderwijs. De pilot van de 
Overstapcoaches met leerlingen uit de stad Utrecht en de regio is succesvol verlopen. Vijftig jongeren hebben 
extra ondersteuning gehad in het Overstapproces. Deze pilot verdient opvolging. Tegelijkertijd worden naar 
het mbo overstappende havisten en vanuit de VAVO nog niet consistent geregistreerd in Aanmelding in Beeld, 
hier is aandacht voor in de decanenkring. 
 
Aandachtspunten voor sluitende overgangen en warme overdracht: 
- Jaarlijkse startdag; opfrissen van de afspraken rondom de Overstap en blijvend inzetten op de 

communicatie; 
- Een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren, Eén loket voor entree opleidingen. Een initiatief van ROC 

MN, MBO Utrecht, Wellant College en RMC samen met Sterk VO namens het VO in de regio; 
- Intensivering van de pilot van de Overstapcoaches met leerlingen uit de stad Utrecht en de regio; 
- Het blijft belangrijk om de risicoleerlingen zo snel mogelijk in beeld te hebben en te houden en daardoor 

doorgaande ondersteuning te bieden in het VO en MBO.  
 
Actielijn 4: Extra ondersteuning waar nodig. 
Verwachting: meer zorgvragen, minder complex 
Het percentage jongeren dat extra ondersteuning nodig heeft om hun schoolloopbaan succesvol te doorlopen 
varieert tussen de 15 en 20%, waarbij jongeren in een kwetsbare positie relatief vaker en meer ondersteuning 
nodig zullen hebben. De zwaarte van de problematiek is zeer divers, net als de ondersteuning die deze 
jongeren nodig hebben en loopt uiteen van lichte interventies en begeleiding op maat tot fysieke 
aanpassingen aan gebouwen. In totaal gaat het om circa 3.900 jongeren. De doelgroep is de afgelopen jaren 
toegenomen. Verwachting is dat deze doelgroep verder zal toenemen door eerdere en beter signalering, en 
door de mondigheid van studenten en ouders. De complexiteit van de problematiek zal naar verwachting als 
gevolg van vroegtijdige signalering wel afnemen. Door de invoering van de wet ‘aanmelddatum en het 
toelatingsrecht mbo’ (verwachte invoering per 2017) zullen de scholen, in plaats van de student met de 
ondersteuningsbehoefte, actiever moeten zoeken naar een geschikte opleiding voor de student.  

                                                           
9 Jaarverslag De Overstap 2014-2015 
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In beeld brengen ondersteuningsbehoefte jongere 
Het blijft zaak om de eventuele ondersteuningsbehoefte vroegtijdig in beeld te hebben zodat op het 
vervolgonderwijs die ondersteuning geboden kan worden aan de jongeren die dat nodig hebben voor het 
succesvol doorlopen van hun schoolloopbaan. In het verleden is hiervoor de verlengde intake ingezet. De 
Regiomonitor adviseert de inzet van de verlengde intake als instrument voor studenten met een bijzonder 
profiel te heroverwegen. Het kan een zeer nuttig instrument zijn, maar alleen als duidelijk bepaald is voor 
welke situaties en met welk doel de verlengde intake ingezet wordt. Ook andere vormen zijn mogelijk.10 
 
Tweedelijnsondersteuning op de instelling is effectief; naar een kernpartneraanpak op het MBO 
Het rendement van de tweedelijnsondersteuning in onze regio is hoog en varieert tussen de 7 en 21%. Het 
rendement per interventie en instelling verschilt, maar er is verdere verbetering zichtbaar ten opzichte van 
voorgaande jaren. De aansluiting met de tweedelijns ondersteuning is beter geworden. Alle instellingen 
kennen een uitgebreide en zeer effectieve tweedelijns ondersteuning. Uit het onderzoek blijkt dat de 
ondersteuning, ook voor de studenten met zwaarste problematieken, een grote bijdrage levert aan het 
voorkomen van uitval en voortijdig schoolverlaten. Gemiddeld heeft één op de vijf van de studenten een vorm 
van tweedelijns ondersteuning. 
Opvallend is dat het rendement van de ondersteuning nog steeds (licht) verbetert. Dit terwijl het lijkt dat het 
bereik en rendement van de tweedelijns ondersteuning tegen de grens van het maximaal bereikbare aanloopt. 
Het is dan ook de vraag of en hoe de tweedelijns ondersteuning in de toekomst kan bijdragen aan een verdere 
daling van het vsv-percentage. Mogelijk is verbetering te bewerkstelligen door het creëren van meer 
samenhang in interventies en de uitbreiding van de kernpartneraanpak naar het MBO.11 
 
Handhaven van ondersteuning bij complexe problematiek 
Voor het VO is er een OPDC (plusvoorziening) voor jongeren met gestapelde problematiek, de resultaten uit de 
monitor geven aan dat de resultaten van toegevoegde waarde zijn op het VO. De toeleiding gebeurt via het 
Loket Passend onderwijs, waardoor de relatie met andere arrangementen afgestemd worden. 
Er is veel gesproken over de ondersteuning van studenten met zware, complexe problematiek in het mbo. Het 
Jeugdteam en de intensieve begeleiding in het kader van Plus mbo zijn, hoewel verschillend, beide 
voorbeelden van een benadering waarin de jongere centraal staat en de ondersteuning rondom en met de 
persoon wordt ingericht. Experimenten met Jeugdteam en andere vormen zijn een mogelijke verrijking van de 
aanpak, maar over het algemeen ligt het rendement van de ondersteuning voor deze studenten al erg hoog. 
De scholen blijken goed in staat om dit effectief te organiseren met een hoog niveau van professionaliteit. 
Aanbevolen wordt om die ondersteuning, waaronder ook Plus mbo, te handhaven en waar nodig te borgen.12 
 
Aandachtspunten voor extra ondersteuning waar nodig: 
- In beeld brengen en houden van de ondersteuningsbehoefte jongere (gebruikmakend van bestaande 

dossierkennis); 
- Handhaven en verder in samenhang ontwikkelen van ondersteuning bij complexe problematiek. 
 
 
Actielijn 5: Goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. 
Positief arbeidsmarktperspectief; jongeren kwetsbaar 
Het arbeidsmarktperspectief in de regio Utrecht als geheel is positief: er is een ontwikkeling van banengroei en 
vermindering van uitkeringen. Ook het aantal stageovereenkomsten is het afgelopen half jaar gestegen. Dit is 
vooral zichtbaar in de sectoren mobiliteit, transport, logistiek, maritiem, ICT en creatieve industrie. 
De werkloosheid is echter relatief gezien het hoogst onder jongeren van 15-25 jaar, allochtonen (12,4% versus 
autochtoon 5,6%) en mensen met een laag of middelbaar opleidingsniveau (respectievelijk 15,3%, 12,1%, 
tegenover 3,9% met een hoog opleidingsniveau). Hier is nauwelijks verschil tussen mannen en vrouwen.13 
 
Doelmatigheidsvraagstuk blijft 

                                                           
10 KBA Nijmegen (2015), De Regiomonitor vsv Utrecht 2013-2014. 
11 KBA Nijmegen (2016), De Regiomonitor vsv Utrecht 2014-2015. 
12 KBA Nijmegen (2016), De Regiomonitor vsv Utrecht 2014-2015. 
13 Gemeente Utrecht (2015), Arbeidsmarktmonitor 2015. 
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De Economic Board Utrecht ziet een spanning tussen het huidige onderwijsaanbod en de toekomstige vraag 
naar werk in de provincie Utrecht. Zorgelijk is bijvoorbeeld dat het aantal studenten dat afstudeert voor de 
opleidingen in de beroepsgroepen welzijn en (vooral) communicatie, media en design 2 tot 5 keer zo hoog is 
als het aantal beschikbare vacatures in deze beroepsgroep. Tot 2018 ontstaan kansen voor lager opgeleiden in 
Midden-Utrecht in de industrie, zorg & welzijn en onderwijs, aldus het UWV. Voor middelbaar opgeleiden 
ontstaan baanopeningen in de technische sector.  
 
Het ministerie van OCW heeft in haar referentieraming Onderwijs aangegeven een lichte toename van het 
aantal BBL deelnemers tot 2020 te voorzien. Ook dit heeft implicaties voor het onderwijsaanbod in de regio 
Utrecht en de aansluiting op de arbeidsmarkt. Juist ook omdat er signalen zijn dat niet alle studenten met een 
voorkeur voor een BBL opleiding een praktijkplek kunnen vinden en hierdoor genoodzaakt zijn om een BOL 
opleiding te volgen. Interessant is de ontwikkeling waarbij via Social Return afspraken worden gemaakt met 
specifieke sectoren over praktijkplekken. 
 
Extra aandacht voor kwetsbare jongeren PrO/VSO, mbo niveau 1 en 2 
Gesprekken met mbo-instellingen in de regio leverden het beeld op dat de in en doorstroom van niveau 1 en 2 
extra inzet en aandacht vraagt. Het blijkt lastig om een praktijkplek of baan voor deze jongeren te vinden, ook 
omdat zij hier vaak ondersteuning bij nodig hebben. Er zijn twijfels over de plaatsingsmogelijkheden van 
studenten niveau 1 en 2 op de arbeidsmarkt. Werkgevers geven aan dat studenten niveau 1 en 2 over 
onvoldoende werknemersvaardigheden zouden beschikken. 
 
Tegelijkertijd wordt een hogere instroom van gediplomeerde hoger opgeleiden op de arbeidsmarkt dan 
baanopeningen verwacht voor HBO en WO voor de periode 2014-2018; de verhouding hiervan is ongeveer één 
op twee. Dit heeft mogelijk een verdringingseffect en is uiteindelijk van invloed op de baankansen voor lagere 
niveaus. De regiomonitor adviseert daarom in te zetten op de ontwikkeling van de onderwijs-werk-routes 
onder het startkwalificatieniveau. (Regiomonitor vsv regio Utrecht 2013-2014) 
 
Er gebeurt heel veel; uitdaging is de verbinding van initiatieven en het koppelen van informatie 
Er zijn tal van initiatieven vanuit onderwijs, overheid en werkgevers die knelpunten in de aansluiting op de 
arbeidsmarkt tegengaan. Zo zijn onderwijsinstellingen in gesprek met werkgevers en branches om hun 
onderwijs beter aan te laten sluiten en worden evenementen als Utrecht Works georganiseerd om studenten 
in contact te brengen met werkgevers. Daarnaast monitort het SBB (Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) de kansrijke sectoren in de regio, begeleidt het leerwerkloket jongeren die 
een leerwerkplek zoeken en wordt er vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid en het vaste instrumentarium 
van de sociale diensten verschillende interventies ingezet. 14 
Tegelijkertijd constateren we dat veel van de initiatieven nog vanuit de eigen koker worden georganiseerd, en 
partijen hun eigen netwerk opzetten en onderhouden. Dit leidt potentieel tot overlappen in interventies, 
verschillende contactmomenten met bedrijven en een woud aan stimulerende regelingen. Niet gek dat 
werkgevers en studenten het overzicht onvoldoende hebben. Onderwijsinstellingen geven aan dat er geen 
behoefte is aan nieuwe initiatieven, maar dat er kansen liggen in het uitbreiden, bundelen en verbinden van 
bestaande initiatieven en het meer geleiden en verbeteren van de communicatie hierover. 
 
Aandachtspunten voor het versterken van de aansluiting op de arbeidsmarkt: 
- Extra inzet en aandacht voor kwetsbare jongeren uit PrO, VSO, en mbo niveau 1 en 2; 
- Inzetten op het verbeteren van de informatievoorziening; 
- Het uit de ‘kokers’ trekken van maatregelen en initiatieven, verbeteren van de verbinding en de koppeling 

van informatie. Mogelijk is er ook ruimte voor een gezamenlijke werkgeversbenadering. 
 
Extra aandacht voor kwetsbare jongeren 
De kwetsbare jongeren zijn jongeren van 16 tot 23 jaar die moeite hebben met het behalen van een 
startkwalificatie of die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt.  
De groep kwetsbare jongeren komt steeds beter in beeld. De afgelopen periode is ingezet op het maken van 
duidelijke en betere afspraken in de regio. Voor de uitstroom richting werk en dagbesteding uit PrO, VSO en 
Entreeopleiding zijn er in de regio Utrecht aanvullende afspraken gemaakt voor de contactmomenten en 

                                                           
14 Zie voor interventies vanuit het actieplan Jeugdwerkloosheid: http://actieplanjeugdwerkloosheid.nl/.  

http://actieplanjeugdwerkloosheid.nl/
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informatieoverdracht15. De uitwerking hiervan zal nadrukkelijk gemonitord moeten worden en de 
werkafspraken hier op aangepast.  
 
Oud vsv’ers 
 
Het afgelopen jaar is geconstateerd dat een groot deel van de jongeren die langer dan een jaar geleden 
voortijdig het onderwijs hebben verlaten, niet goed in beeld waren. In de regio Utrecht blijken 4.235 oud 
vsv’ers te zijn, waarvan er 1.050 geen enkele bron van inkomsten hebben. 336 jongeren hebben geen 
substantieel inkomen (minder dan 300 euro per maand). Deze twee risicogroepen behoren tot de 
prioriteitsgroepen voor RMC in de regio Utrecht en zullen de komende jaren inzet blijven vragen. Het 
bestuursakkoord dat in april 2016 met partners in de regio gesloten is, biedt kansen om duidelijke en blijvende 
afspraken voor deze groep jongeren te maken. 
 
Algemene analyse 
Voorgaande hoofdanalyse en analyse per actielijn, maakt dat we in de regio Utrecht onze aanpak kunnen 
verbeteren door sterker in te zetten op:  
- Het versterken van het schoolklimaat door meer aandacht te geven aan de positieve invloed die de 

onderwijsomgeving (ouders, jongeren en docenten) kan hebben op de motivatie en betrokkenheid van 
leerlingen (bijvoorbeeld bij LOB, stage, verzuim);  

- Het beter in beeld krijgen welke jongeren ondersteuning nodig hebben en deze kennis onderling uit te 
wisselen; 

- Het scherper in beeld brengen van kwetsbare jongeren die uitstromen uit het onderwijs en hier gerichte 
interventie op ontwikkelen; 

- Het stimuleren van kennisdeling tussen VO en MBO en het verbinden van bestaande initiatieven en 
netwerken. 

 
In het volgende hoofdstuk presenteren we per actielijn de beoogde maatregelen. 

  

                                                           
15 Zie de samenwerkingsovereenkomst Kansen voor jongeren regio Utrecht (oktober 2015) en Convenant 
Uitstroom Pro en VSO (oktober 2015). 
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Plan van aanpak  
 
Op basis van de regionale analyse hebben we de volgende maatregelen ontwikkeld waar we de komende twee 
jaar op in gaan zetten. In sommige gevallen voorzien we dat maatregelen tot 2020 doorlopen. Voor een 
gedetailleerd overzicht van de maatregelen, verwijzen we graag naar de formats van de maatregelen in het 
bijbehorende addendum van het Regionaal Programma vsv. 
 
Actielijn 1: Creëren sterke basis voor de jongere 
Een gedegen verzuimaanpak staat hoog op onze regionale agenda. Door adequaat te reageren op verzuim en 
effectief met belangrijke partners samen te werken kan de schoolcarrière succesvol doorlopen worden en 
voortijdige schooluitval voorkomen worden. Actielijn 1 richt zich op alle mbo-studenten die verzuimen of 
dreigen uit te vallen op school. 
 
We zetten in op de volgende maatregelen om de basis voor de jongere te versterken. 
 
Maatregel 1: Bovenregionaal Verzuimbeleid (werkafspraken instellingsgericht werken) 
Regio-overstijgend werken aan het voorkomen van verzuim volgens dezelfde basis afspraken 
 
Onderwijsinstellingen hebben te maken met studenten uit verschillende regio’s. Iedere regio heeft zijn eigen 
werkprotocollen. We zetten in op het maken van regionale werkafspraken en het uitwisselen van kennis met 
omliggende RMC-regio’s. Door duidelijkheid te creëren over verwachtingen van de verschillende partijen en 
een gezamenlijke werkwijze zal de student sneller en beter bediend worden en kan deze de ondersteuning 
krijgen die hij of zij nodig heeft.  
 
Maatregel 2: Vestigingsgericht werken/contactpersoonschap Leerplicht/RMC 
Minder schooluitval en verzuim door het preventief inschakelen van de contactpersoon van Leerplicht/RMC op 
de mbo-vestiging 
 
Per vestiging wordt een goede aansluiting bewerkstelligd tussen Leerplicht/RMC en het mbo. Zo kunnen 
signalen van dreigende uitval eerder worden herkend, waardoor tijdig passende preventieve interventies 
kunnen worden toegepast en de capaciteit en inzet van de RMC gerichter benut wordt. Leerplicht/RMC zal 
een vast aanspreekpunt krijgen per mbo-vestiging die de omschreven taken van het contactpersoonschap 
uitvoert voor alle studenten uit RMC-Regio Utrecht. De selectie van deze vestigingen gebeurt op basis van het 
onderzoek naar leerlingstromen in de regio. 
 
Maatregel 3: Zomeractie 
Voorkomen van uitval van mbo-studenten in de zomerperiode 
 
We constateren ieder jaar dat een dat een groep mbo-studenten in de zomermaanden dreigt uit te vallen. De 
inzet van deze maatregel is om in de zomermaanden via de school of Leerplicht/RMC tijdig contact te zoeken 
met de dreigende uitvallers of hun ouders.  
 
 
Actielijn 2: Loopbaanoriëntatie organiseren in een doorlopende leerlijn 
Het maken van een goede studie- en beroepskeuze is een belangrijke voorwaarde om een opleiding succesvol 
te doorlopen. Jongeren die weten wat ze willen leren en waar ze het voor doen zijn meer gemotiveerd om het 
beste uit zichzelf te halen en de opleiding succesvol af te ronden. Het helpt als er iemand is die hen daarbij 
ondersteunt en de jongere op dit pad helpt om dit toekomstbeeld te vormen. Actielijn 2 richt zich op V(S)O-
leerlingen en docenten, mbo-studenten en docenten en op de ouders van de jongeren. 
 
We zetten in op de volgende maatregelen om de loopbaanoriëntatie in een doorlopende leerlijn te 
organiseren. 
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Maatregel 1: Deskundigheidsbevordering door kennisnetwerken 
Deskundigheidsbevordering van docenten in VO en mbo 
 
Docenten staan dichter bij de leerlingen en studenten. Door het bevorderen van hun deskundigheid op het 
gebied van opleidings- en beroepskeuze en loopbaanontwikkeling kunnen zij de jongeren beter ondersteunen 
in het maken van een opleidingskeuze. Daarnaast wordt ingezet op het professionaliseren van de LOB-
gesprekken, het delen van casuïstiek en de werkwijze tussen het VO en het mbo en het creëren van overzicht 
van de aansluitende beroepsprofielen en curriculum per vakgebied. Daarnaast wordt aansluiting gezocht met 
actielijn 5 bij verbinding met het bedrijfsleven en stagemogelijkheden voor VO- en mbo-leerlingen. 
 
Maatregel 2: Loopbaandossier 
Alle leerlingen hebben een loopbaandossier 
 
Alle leerlingen op het VO starten met een loopbaandossier die de doorlopende leerlijn van de jongere in kaart 
brengt en inzicht geeft in een realistisch beroepsperspectief. Er wordt samen met scholen van VO en MBO 
vastgesteld wat er minimaal in dit dossier wordt opgenomen. De jongeren nemen dit loopbaandossier mee 
naar het mbo en daar zal het verder aangevuld worden. In 2018 streven we er naar dit digitaal over te dragen 
middels Intergrip. 
 
 
Actielijn 3: Sluitende overgangen en warme overdracht 
Overstapmomenten in de schoolloopbaan zijn risicomomenten in de schoolloopbaan van jongeren. Een deel 
van de jongeren stroomt niet goed door naar een vervolgopleiding. Binnen de RMC-regio Utrecht wordt 
gewerkt aan het verbeteren van de overstap van VO naar mbo. Actielijn 3 richt zich op alle studenten die 
overstappen van VO naar het mbo.  
 
We zetten in op de volgende maatregelen om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen. 
 
Maatregel 1: De Overstap 
Continuering en intensivering van ‘de Overstap’ 
 
In dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van Aanmelding in Beeld, de Warme Overdracht, het Digitaal 
Doorstroom Dossier en de onderliggende applicatie Intergrip.  
 

• Aanmelding in Beeld: Stimuleert jongeren om zich voor 1 april aan te melden bij een 
vervolgopleiding, zodat eerder zichtbaar wordt waar belemmeringen in de overstap opspelen.  

• Warme overdracht: Bieden van een mondelinge overdracht tussen VO en mbo in het geval een 
leerling extra ondersteuning nodig heeft in het onderwijs om zo de kans van slagen te vergroten. 

• Digitaal doorstroom dossier: Streeft ernaar alle leerlingen in deze regio in het bezit te laten zijn van 
een ingevuld digitaal doorstroom dossier op het moment van overstappen, zodat zeker is dat het mbo 
in het bezit is van de gewenste informatie over een leerling.  

Daarnaast worden bestaande onderdelen van het project de Overstap gecontinueerd. Zo worden leerlingen in 
de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan oriëntatiedagen, worden er jaarlijks overstaptafels 
georganiseerd en wordt de overstap beoordeeld aan de hand van de monitor Uitschrijf & Switch 
 
Maatregel 2: Overstapcoaches 
Ondersteuning bij de overstap door Overstapcoaches voor jongeren die dat nodig hebben 
 
Sinds 2014-2015 worden er Overstapcoaches ingezet, bedoeld voor leerlingen die niet op eigen kracht en ook 
niet met de reguliere ondersteuning van VO en ouders de overstap kunnen maken. De ervaringen met de 
Overstapcoach zijn positief. In 2017 en verder wordt deze voorziening voor de regio gecontinueerd.  
 
 
 
 
 



 

20 
 

Actielijn 4: Extra ondersteuning waar nodig 
 
We bieden jongeren die dat nodig hebben (tijdelijk) extra ondersteuning met als doel het succesvol doorlopen 
van hun schoolloopbaan. Hiervoor bieden we een ondersteuningsstructuur in de school, om de school en een 
goede verbinding daartussen. Door deze nauwe samenwerking komen jongeren sneller aan bij de best 
passende ondersteuning. Actielijn 4 richt zich op alle kwetsbare jongeren en mbo-studenten die dreigen uit te 
vallen op school en extra ondersteuning nodig hebben. 
 
We zetten in op de volgende maatregelen om extra ondersteuning waar nodig te bieden. 
 
Maatregel 1: Plusvoorzieningen: OPDC en mbo Plus 
Verdere optimalisatie van de bestaande PLUS-interventies 
 
Plusvoorzieningen zijn een aanvulling op de interne ondersteuningsstructuur van scholen en richten zich op 
het ondersteunen van overbelaste studenten met problematiek op meer dan één leefgebied. We kiezen voor 
het behoud van OPDC Utrecht voor VO leerlingen met gestapelde problematiek. Met deze maatregel willen we 
de PLUS-interventies optimaliseren door o.a. het verbeteren van het rendement, het vernieuwen en het 
optimaliseren van de interventies. Daarnaast willen we binnen het mbo inzetten op betere afstemming tussen 
PLUS-interventies en andere interventies. Om deze doelen te behalen gaan we kennis en ervaring uitwisselen 
tussen mbo’s, het mbo-team, het VO en het OPDC Utrecht. 
 
Maatregel 2: Regionale samenwerking in een kernpartnermodel 
Samenwerking tussen school, Leerplicht/RMC, de jeugdarts en het mbo-team 
 
Samenwerking tussen scholen, Leerplicht/RMC, de jeugdarts en het mbo-team biedt de mogelijkheid om 
elkaars kennis, expertise en mogelijkheden te benutten. Door het bespreken van casuïstiek en gezamenlijke 
ondersteuningsbehoefte en het evalueren van de processen, kunnen we passende begeleiding voor jongeren 
met een ondersteuningsbehoefte creëren.  
 
Maatregel 3: Kennisuitwisseling 
Kennisuitwisseling over en doorontwikkeling van interventies 
 
Afgelopen jaren hebben de verschillende mbo’s nieuwe interventies ontwikkeld om studenten ondersteuning 
waar nodig te bieden. Doel van deze maatregel is om die reeds ontwikkelde interventies onderling en met het 
voortgezet onderwijs te delen en elkaar te helpen deze interventies op te zetten in de onderwijsinstellingen en 
mogelijk samen door te ontwikkelen. Het effect dat we beogen is het vergroten van het aanbod van 
onderwijsinstellingen en het verbreden handelingsrepertoire van loopbaanbegeleiders en ondersteuners zodat 
zij beter in staat zijn om jongeren met een ondersteuningsbehoefte passend te begeleiden.  
 
Maatregel 4: Startcoaching 
Een goede start in het mbo door gerichte coaching en begeleiding 
 
In het kader van de wet op toelatingsrecht is straks elke student die voldoet aan de toelatingseisen toelaatbaar 
in het mbo. Hierdoor wordt het van nog groter belang dat de ondersteuningsbehoefte van studenten vanaf de 
start van hun schoolloopbaan in het mbo bekend is en dat passende begeleiding wordt gegeven vanaf het 
begin van het eerste jaar. Belangrijk hierbij is dat kennis vanuit het VO wordt overgedragen. 
In de intake zal de ondersteuningsbehoefte van deze studenten worden geconstateerd. Om deze studenten 
een goede start in het mbo te geven zal extra ondersteuning worden ingezet in de vorm van kortdurende 
coaching met 3 tot 5 contactmomenten. Deze coaching kan plaatsvinden in verschillende vormen, bijv. 
individuele gesprekken, groepsmomenten, e-coaching. In het traject van startcoaching wordt een individueel 
begeleidingsplan gemaakt en kan, wanneer dat nodig is, direct worden doorverwezen naar specialistischer 
ondersteuning.  
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Actielijn 5: Goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
We begeleiden jongeren op hun unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving. Duurzame 
arbeidsparticipatie is hierbij het einddoel. Daarom is een goede aansluiting van het onderwijs op de 
arbeidsmarkt van wezenlijk belang. We leiden de jongeren op voor de vraag van de arbeidsmarkt en 
hebben extra aandacht voor het begeleiden van jongeren naar werk die het niet op eigen kracht redden.  
We onderscheiden drie cruciale onderdelen: het creëren van voldoende passende BPV en arbeidsplekken, het 
matchen van studenten op de plek en het behoud van de gerealiseerde plek. In de aanpak in actielijn 5 is 
extra aandacht voor jongeren in kwetsbare positie. 
 
We zetten in op de volgende maatregelen om deze jongeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt 
 
Maatregel 1: Creëren beroepspraktijkvorming-plekken (BPV) en banen 
Het creëren van plekken middels een toolkit voor werkgevers en meer afgestemde werkgeversbenadering 
 
Met deze maatregel willen we meer BPV-plekken en banen creëren door het ontwikkelen van een toolkit voor 
werkgevers met o.a. een overzicht van financiële regelingen, aandacht voor het belang van BPV-plekken en 
banen voor kwetsbare jongeren en inzicht in de competenties en vaardigheden van de kwetsbare jongeren. 
Verder zetten we in op betere afstemming tussen (1) de opleiding en de werkgevers en (2) tussen het 
onderwijs (PrO, VSO en mbo), het Leerwerkloket (LWL) en het Werkgeversservicepunt (WGP). Tot slot 
stimuleren we de betrokken partners zelf het goede voorbeeld te geven en BPV-plekken en banen te creëren. 
 
Maatregel 2: Vinden en matchen beroepspraktijkvorming-plekken (BPV) en banen  
Het vinden en matchen van plek of een baan door middel van een toolkit voor studenten en ouders, inzet van 
jobhunters en peers en empoweren van studenten 
 
Met deze maatregel willen we een toolkit voor studenten en ouders creëren met o.a. een kalender met 
matchingsevents, een overzicht van beschikbare hulp en instrumenten, en informatie die hen helpt bij het 
vinden van BPV-plek of baan. Daarnaast worden er jobhunters ingezet en peers opgeleid die actief helpen bij 
het zoeken naar een BPV-plek of baan voor de jongeren (zie ook paragraaf Peer Support). Tot slot zullen de 
beschikbare instrumenten vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid (AJW) en vanuit werk en inkomen ingezet 
worden om de studenten te versterken, bijvoorbeeld op het gebied van werknemersvaardigheden. 
 
Maatregel 3: Behouden beroepspraktijkvorming-plekken (BPV) en banen 
Intensieve begeleiding van de jongere en werkgever om de gerealiseerde plek duurzaam te maken 
 
Begeleiding van jongeren op de BPV- of werkplek door docenten en job- of peercoaches moet ervoor zorgen 
dat de jongeren de BPV-plekken en banen behouden. Een actievere samenwerking tussen opleiding en 
werkgevers is daarvoor vereist. We willen werkgevers actiever scholen in het begeleiden van jongeren op de 
werkplek. De toolkit voor werkgevers uit maatregel 1 kan helderheid verschaffen over de competenties en 
vaardigheden van de kwetsbare jongeren. Wederom zullen de beschikbare instrumenten vanuit het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid (AJW) en vanuit werk en inkomen ingezet worden om de studenten te versterken. 
 
Maatregel 4: Monitoren aanpak kwetsbare jongeren  
Tweejaarlijkse monitor van aanpak 
 
Om te kunnen kijken wat het effect is van de aanpak en gemaakte afspraken voor de uitstroom van jongeren 
richting werk of dagbesteding vanuit PrO, VSO en Entree, willen we dit meten in een tweejaarlijkse monitor. 
We monitoren de loopbaan van de jongeren, het samenwerkingsproces van de betrokken partijen en de 
ontwikkeling van de aanpak en methodiek. De resultaten worden vastgelegd in een rapportage waarlangs we 
kunnen bijsturen in de aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie. 
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Peer Support-Programma 
 
Een succesvolle start in het mbo hangt sterk af van de ervaringen die studenten hebben in hun nieuwe 
onderwijsomgeving. Onderzoek en praktijkervaring leert ons dat peer support een bijdrage levert aan deze 
succesvolle start. In het onderwijs betekent peer support dat studenten op georganiseerde wijze hun 
medestudenten helpen en ondersteunen en daardoor van elkaar leren. De ouderejaars studenten spelen een 
belangrijke rol in het contact houden met de jongerejaars studenten. Beiden kennen en delen elkaars 
dagelijkse realiteit en hebben geen kunstmatige ingrepen nodig voor contact en begrip. Peer support heeft 
daarmee voordelen voor zowel de jongere- als de ouderejaars. 
 
We laten peer support in de volgende maatregelen terugkomen. 
 
Maatregel 1: Peer Support bij verzuim (Actielijn 1) 
Ouderejaars mbo-studenten ondersteunen bij tegengaan van verzuim 
 
We zetten peer support in om verzuim tegen te gaan op het mbo. De ouderejaars mbo-studenten begeleiden 
de jongerejaars mbo-studenten als er verzuim optreedt door de student hierop aan te spreken. Dit doen zij in 
persoon maar ook via bijvoorbeeld social media. De verzuimende student kan niet onopgemerkt verzuimen 
en wordt gemist. Daarnaast geven de ouderejaars mbo-studenten tips om verzuim te voorkomen. Tijdens het 
project blijven we de resultaten monitoren en evalueren, om de aanpak eventueel bij te kunnen stellen. 
  
Maatregel 2: Peer Support bij loopbaanoriëntatie (Actielijn 2) 
Mbo-studenten begeleiden Vmbo-leerlingen bij hun studiekeuze 
 
mbo-studenten krijgen een grotere rol bij het voorlichten van Vmbo-studenten op het gebied van 
loopbaanoriëntatie en studiekeuze. mbo-studenten zullen actief deelnemen aan oriëntatiedagen voor Vmbo-
leerlingen en meedraaien in projecten op het Vmbo om de Vmbo-studenten voor te lichten en te begeleiden. 
Vmbo-leerlingen krijgen op deze manier een beter beeld van een opleiding en de beroepen die mogelijk zijn 
na afronding van de opleiding. mbo-studenten ontwikkelen loopbaancompetenties, doordat zij leerlingen 
voorlichten en begeleiden. 
 
Maatregel 3: Peer Support stage- en werkplek (Actielijn 5) 
Ouderejaars mbo-studenten worden opgeleid tot Junior Praktijkopleider (JPO) 
 
Ervaren ouderejaars mbo-studenten worden door een kenniscentrum van het bedrijfsleven opgeleid tot Junior 
Praktijkopleider (JPO). Als JPO bieden zij expliciete ondersteuning aan jongerejaars studenten waardoor ze ook 
hun eigen kwaliteiten effectief inzetten in de beroepspraktijk. Hiermee verbeteren ze ook hun eigen 
arbeidsmarktkansen. De JPO’s ondersteunen ook bij het zoeken naar een werk-stageplaats en kunnen 
gedurende de stageperiode de werkgever ontlasten en faciliteren. De zorgvuldig getrainde JPO’s vormen de 
“Extra Hulplijn”.  
 
 
Aanpak Oud-Voortijdige schoolverlaters 
Naast de aandacht voor het voorkomen van uitval, is ook het terugleiden van oud-voortijdig schoolverlaters 
van groot belang voor gemeenten, onderwijs en werkgevers. Met name bij het deel van deze groep jongeren 
die geen werk, schoolinschrijving of een substantieel inkomen hebben ligt maatschappelijke uitval op de loer. 
Het in beeld brengen, bereiken en duurzaam terugleiden van deze jongeren naar een opleiding of werk is voor 
ons van groot belang.  
 
Om die reden investeert RMC-regio Utrecht vanuit het Regionaal Programma vsv in 2017 en 2018 in extra RMC 
inzet om nog meer jongeren terug te kunnen begeleiden naar school of werk. Hiermee wordt mede invulling 
gegeven aan de aanpak voor jongeren tot 27 jaar zonder werk en opleiding, waarvoor vanuit het Rijk 
aanvullende bestuurlijke afspraken met RMC-regio Utrecht zijn gemaakt. Door de aanvullende bestuurlijke 
afspraken wordt de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten beter met elkaar 
verbonden. Een uitwerking hiervan is te vinden in het bijbehorende addendum van het Regionaal Programma 
vsv. 
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We zetten vanuit dit Regionaal Programma in op de volgende maatregelen om oud-vsv’ers tot 23 jaar terug 
te leiden naar school of werk. Vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid is het de bedoeling om ook jongeren van 
23 tot 27 jaar in beeld te brengen en op weg te helpen naar scholing of werk. Op dit moment bekijkt de RMC 
hoe invulling te geven aan de afspraak om ook de jongeren tot 27 in beeld te brengen en te begeleiden en 
hoe dit gefinancierd kan worden. Wanneer het in 2017 ook mogelijk wordt jongeren van 23 tot 27 jaar in 
beeld te brengen via de RMC-registratie wordt voor deze doelgroep een verdere gezamenlijke aanpak 
ontwikkeld. 
 
Maatregel 1: Oud-vsv’ers in beeld 
Alle oud-vsv’ers in beeld gebracht en gerangschikt op prioriteit 
 
Voor RMC-regio Utrecht worden jaarlijks alle oud-vsv’ers in beeld gebracht en geleverd door DUO. Daarnaast 
wordt maandelijks een bestand van Stichting Inlichtingenbureau (IB) geleverd die alle gegevens en informatie 
rond werk en inkomsten bevat. Door deze bestanden te koppelen kunnen we de doelgroep verkleinen tot oud-
vsv’ers die geen werk, uitkering of substantieel inkomen hebben. 
 
Maatregel 2: Benadering oud-vsv’ers  
500 oud-vsv’ers met hoogste prioriteit benaderen 
 
Door middel van extra RMC-capaciteit worden 500 van de oud vsv’ers die geen werk of substantieel inkomen 
hebben actief benaderd om de situatie te inventariseren. Deze groep heeft de hoogste prioriteit. 
Er wordt samengewerkt met verschillen partners binnen de RMC subregio. De wijze van benaderen is per RMC 
subregio verschillend en afhankelijk van de subregionale afspraken. 
 
Maatregel 3: Begeleiding benaderde oud-vsv’ers 
Trajectdossier voor benaderden en deel begeleiden naar onderwijs of werk 
 
Van alle benaderde oud-vsv’ers wordt een trajectdossier bijgehouden. Een deel van de 500 benaderde oud-
vsv’ers zal actief begeleid worden naar onderwijs of werk. Het streven is om 200 benaderde oud-vsv’ers actief 
te begeleiden. Er wordt geprobeerd zoveel mogelijk de ouders te betrekken bij het begeleiden van de jongeren 
naar onderwijs, werk of andere trajecten. 
 
Maatregel 4: Monitoren aanpak oud-vsv’ers 
Monitoring van begeleiding benaderde oud-vsv’ers 
  
Het RMC volgt alle begeleide oud-vsv’ers tot 6 maanden na aankomst op hun bestemming: onderwijs of werk. 
Het RMC rapporteert per kwartaal over de voortgang aan Kerngroep vsv en Stuurgroep vsv. 
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Financieel overzicht  
 
We werken de komende jaren aan het versterken van de ingeslagen route: jongeren in staat stellen om 
verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen loopbaan en hen hierbij begeleiden. We bouwen voort op wat 
we met elkaar bereikt hebben en versterken de aanpak waar dit nodig of kansrijk is. We streven naar integrale 
verbindingen met vaak nog ‘vreemde’ domeinen en nemen maatregelen waar we kansen constateren. 
 
Op dit moment denken wij dat wij met de besproken maatregelen het fundament leggen voor een aanpak 
voor de komende jaren. Waar nodig stellen wij dit de komende jaren bij.  
 
In onderstaand schema staat per actielijn weergegeven welke maatregelen we inzetten en hoeveel budget we 
hier voor reserveren. We onderscheiden hierbij het regionale budget dat via de contactschool binnen komt (de 
voormalige PLUS-middelen) en het regionale budget dat via de centrumgemeente aan de regio wordt 
verstrekt. Daarnaast is aangegeven welke overige bijdragen worden benut voor de maatregelen. 
 

 
Maatregel Financiering 

 
2017 2018 2019 2020 Overige middelen 

Actielijn 1 
1. Bovenregionaal 
Verzuimbeleid  

     -Regulier onderwijs / 
Leerplicht 

2. Vestigingsgericht 
werken/contactpersoonschap 
LP/RMC 

Regiobudget 
contactgemeente 

€150.000 €130.000   -Tijdsinvestering 
onderwijs / Leerplicht 

3. Zomeractie      -Regulier onderwijs/ 
Leerplicht en RMC  

Actielijn 2 
1.Deskundigheidsbevordering 
en kennisnetwerken 

Regiobudget 
contactgemeente 

€150.000 €150.000 €150.000 €150.000 -Tijdsinvestering 
onderwijs 

2. Loopbaandossier  Regiobudget 
contactgemeente 

€50.000 €50.000 n.t.b. n.t.b. -Tijdsinvestering 
onderwijs 

Actielijn 3 
1. De Overstap Regiobudget 

contactgemeente 
€250.000 €250.000 €250.000 €250.000 -Tijdsinvestering 

onderwijs 
2. De Overstapcoach Regiobudget 

contactgemeente 
€130.000 €110.000 n.t.b. n.t.b. -Tijdsinvestering 

onderwijs 
Actielijn 4 
1. PLUS-voorzieningen: OPDC 
en mbo Plus 

PLUS-middelen €971.711 €971.711 €971.711 €971.711 -Reguliere middelen 
VO en SterkVO 

2. Regionale samenwerking in 
een kernpartnermodel  

     -Reguliere middelen 

3. Kennisuitwisseling VO-mbo Regiobudget 
contactgemeente 

€10.000 €10.000 €10.000 €10.000  

4. Startcoaching Regiobudget 
contactgemeente 

€160.000 €160.000 n.t.b. n.t.b.  

Actielijn 5  
1. Creëren BPV plekken en 
banen 

Regiobudget 
contactgemeente 

€25.000 €25.000  €12.000 €12.000 - Tijdsinvestering 
gemeenten en 
onderwijsinstelling 
-Geef me een kans 
(subsidie gemeente 
Utrecht) 

2. Vinden en matchen BPV 
plekken en banen 

Regiobudget 
contactgemeente 

€60.000 €60.000 €57.000 €57.000 - Tijdsinvestering 
gemeenten, 
onderwijsinstelling en 
werkgevers 
- Verbeterplannen BPV 
(mbo) 
- Geef me een kans 
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(subsidie gemeente 
Utrecht) 
- AJW 
-ESF 30% (PrO/VSO)  
- Instrumentarium 
Sociale Dienst  
-Versnellingsaanpak 
Overvecht 

3. Behouden BPV plekken en 
banen 

Regiobudget 
contactgemeente 

    - Tijdsinvestering 
gemeenten, 
onderwijsinstelling en 
werkgevers 
- Verbeterplannen BPV 
(mbo) 
- Instrumentarium 
Sociale Dienst  
- Versnellingsaanpak 
Overvecht 

4. Monitoren regionale 
werkwijze uitstroom PrO, 
VSO en Entree  

Regiobudget 
contactgemeente 

€30.000 €30.000 €30.000 €30.000  

Peer Support Programma  
1. Peer Support Verzuim 
(Actielijn 1) 

Regiobudget 
contactgemeente 

€40.000 €80.000 €60.000 €60.000 -Tijdsinvestering 
onderwijs 

2. Peer Support 
Loopbaanoriëntatie  
(Actielijn 2) 

Regiobudget 
contactgemeente 

€60.000 €60.000 €60.000 €60.000 -Tijdsinvestering 
onderwijs 

3. Peer Support BPV-plekken 
(actielijn 5) 

Regiobudget 
contactgemeente 

€60.000 €60.000 €60.000 €60.000 -Tijdsinvestering 
onderwijs 
- Verbeterplannen BPV 
(mbo) 

 Oud vsv  
1. Oud-vsv in beeld      -Reguliere RMC  
2. Activiteiten 500 oud-
vsv'ers  

Regiobudget 
contactgemeente 

€125.000 €125.000  n.t.b. n.t.b.  

 3. Begeleiden oud-vsv’ers      -Reguliere RMC  
Algemeen 
Regionale monitor 
maatregelen 

     -Budget gemeente 
Utrecht 

 
Totaal reserveringen   €2.271.711 € 2.271.711 €1.660.711 €1.660.711  
Totaal regionale middelen  €2.271.711 €2.271.711 €1.937.282 €1.937.282  

Bestaande uit:  Vsv-middelen  € 1.300.000 € 1.300.000  € 965.571  € 965.571   
 PLUS-middelen  € 971.711   € 971.711   € 971.711   € 971.711   
Nader te bepalen    €276.571* €276.571*  

*Voor de jaren 2019 en 2020 zal nader bepaald moeten worden hoe dit bedrag verdeeld gaat worden over de 
maatregelen waarbij ‘n.t.b.’ vermeld staat. 
 
 
Ontwikkeling in regionale budgetten 
Bijgaand een overzicht van de ontwikkeling van de financieringsstromen vanuit de Rijksoverheid voor de 
regionale aanpak vsv. Vanaf 2019 loopt de financiering voor de regionale middelen terug. Dit is mogelijk voor 
een deel op te vangen door op onderdelen beleid te borgen in reguliere werkprocessen. Het komen tot een 
sluitende begroting voor 2019 en verder zien we als ontwikkelopgave voor 2018. 
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Bijlagen 

Definities 
 
Leerplicht 
Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten dan verplicht 
naar school. Wanneer een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Wanneer een kind 5 jaar is, moet het naar 
school. Jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Daarna zijn zij tot 
18 jaar ‘kwalificatieplichtig’. 
 
Verzuim 
Verzuim betekent dat een leerling minimaal 16 uur ongeoorloofd van school is weggebleven in een periode 
van vier aaneengesloten weken. Dan moet de school het verzuim melden bij het ‘Digitaal Verzuimloket’ van de 
Dienst Uitvoering Onderwijs. 
 
Startkwalificatie 
Een startkwalificatie is een diploma op minimaal mbo- niveau 2, een havo-, of vwo-diploma. Een 
startkwalificatie zorgt voor een goede start op de arbeidsmarkt. Het vergroot de kans op het vinden en houden 
van een baan. 
 
Uitvaller 
Uitvallers zijn de studenten die ingeschreven stonden bij een onderwijsinstelling tijdens het schooljaar en die 
in dat jaar zijn uitgeschreven bij de instelling, zonder een startkwalificatie te hebben behaald. Een uitvaller kan 
wel een mbo-niveau 1 diploma hebben gehaald. 
 
Herstarter 
Een herstarter is een uitvaller die zich binnen het schooljaar of uiterlijk voor 1 oktober van het volgende 
schooljaar opnieuw inschrijft. 
 
Voortijdig schoolverlater  
Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die zonder een startkwalificatie het onderwijs verlaten en zich niet 
binnen het schooljaar of uiterlijk voor 1 oktober van het volgende schooljaar opnieuw inschrijven. 
 
Kortom, een voortijdig schoolverlater is een uitvaller die niet herstart. 
 
Oud-Voortijdig schoolverlater 
Een oud-voortijdig schoolverlater is de jongere tussen de 18 en 23 jaar die op 15 oktober van voorafgaande 
jaar geen startkwalificatie en geen schoolinschrijving had.  
 
Kortom, een oud-voortijdig schoolverlater is minimaal een jaar voortijdig schoolverlater. 
 
Kwalificatieplicht 
Jongeren die 16 jaar zijn geworden, kunnen na dat schooljaar nog niet stoppen met school: zij zijn namelijk nog 
‘kwalificatieplichtig’. Dat betekent dat zij moeten werken aan het behalen van een startkwalificatie.  
 
De kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren vijf dagen per week naar school moeten gaan. Het is ook 
mogelijk om onderwijs te volgen via een combinatie van werken en leren, zoals de beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL) in het mbo. Bij deze leerweg gaat een jongere, drie of vier dagen per week, via een 
leerwerkovereenkomst aan de slag bij een werkgever en volgt dan één of twee dagen onderwijs. 
 
Beroepsopleidende leerweg (BOL)  
De beroepsopleidende leerweg is een dagopleiding, waarbij de student de hele week naar school gaat. De 
student doet praktijkervaring op als hij op stage gaat bij een erkend leerbedrijf. Deze stage wordt ook wel 
beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De BOL-opleiding bestaat voor tenminste 20% uit stage.  
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Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
De beroepsbegeleidende leerweg is een combinatie van werken en leren. Tijdens de opleiding werkt de 
student 60 tot 80% van de studietijd. Kortom, bij de meeste BBL-opleidingen ga je één dag naar school en werk 
je de rest van de week bij een erkend leerbedrijf. Het kan ook zijn dat de student eerst een paar weken les 
krijgt, om vervolgens een paar maanden te gaan werken bij een erkend leerbedrijf. 
 
Kwetsbare jongeren 
Onder jongeren in een kwetsbare positie verstaan we jongeren van 16 tot 23 jaar die moeite hebben met het 
behalen van een startkwalificatie of die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Het gaat om 
uitstromers uit het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en mbo-1 en 2. 
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