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Probleemanalyse voortijdig schoolverlaten RMC-regio 
Haaglanden/Westland

1. Uitvalspercentages in de eigen regio en gemiddelde regio 

De regio Haaglanden scoort op basis van de voorlopige cijfers1 over de gehele linie 
hoger met de uitvalspercentages dan het landelijk gemiddelde. Alleen de 
uitvalspercentages van onderbouw vo, havo/vwo en mbo niveau 1 komen volgens de 
voorlopige cijfers in de buurt van het gemiddelde (zie bijlage 1A). Deze percentages 
kunnen verklaard worden door de specifieke problemen van de vsv’ers in deze regio. 
Zoals in het gehele land is te zien, heeft de grootte van de gemeente invloed op het 
percentage vsv’ers. Over het algemeen geldt: hoe groter de gemeente, hoe hoger 
het vsv-percentage. Ook voor Haaglanden is deze stelregel, met uitzondering van de 
gemeenten Rijswijk en Westland, van toepassing. De uitvalspercentages variëren van 
1,8% in de gemeente Midden-Delfland (18.000 inwoners) tot een uitvalspercentage 
van 5,3% in Den Haag (500.000 inwoners). Zie ook tabel in bijlage 1B. 

Den Haag heeft vier aandachtswijken. In de aandachtswijken ligt het vsv-percentage 
met gemiddeld 6,6% beduidend hoger dan het landelijke vsv-gemiddelde van 2,9%. 
16,5% van de vsv’ers uit Den Haag is afkomstig uit een aandachtswijk. Daarnaast 
wonen in deze regio relatief meer vsv’ers in een armoedeprobleemcumulatie-gebied 
(APC-gebied)2. Over het algemeen geldt dat hoe meer jongeren in een APC-gebied 
wonen, hoe hoger het uitvalspercentage is. In Haaglanden woont 27% van de 
deelnemers in een APC-gebied. In de APC-gebieden werd de afgelopen jaren wel een 
grotere vermindering van het aantal vsv’ers bereikt (-27,8%) dan in andere 
gebieden (-23,1%).

De regio Haaglanden heeft één grote stad en drie middelgrote gemeenten3. Deze 
omstandigheid en de aanwezigheid van APC-gebieden leidt tot een hoger 
uitvalspercentage dan het landelijke gemiddelde. 
Er bestaat een verband tussen de mate van stedelijkheid en het aantal voortijdige 
schoolverlaters: ‘In sterk stedelijke gebieden is de kans op voortijdige uitval twee 
maal zo hoog als in weinig en niet-stedelijke gebieden.’4 In de top 10 van de meest 
stedelijke gemeenten staan drie gemeenten uit de regio Haaglanden, te weten Den 
Haag, Delft en Rijswijk. Dat zou mede een verklaring kunnen zijn dat Delft en 
Rijswijk een hoger uitvalspercentage hebben dan het gemiddelde landelijke 
uitvalspercentage op basis van gemeentegrootte. De mate van verstedelijking hangt 
af van het aantal inwoners per vierkante kilometer.

Conclusie: aandachtswijken, de aanwezigheid van APC-gebieden, gemeentegrootte 
en mate van verstedelijking zorgen ervoor dat Haaglanden een hoger vsv-percentage 
heeft in vergelijking tot de gemiddelde regio.  

1 convenantsjaar 2010-2011
2 Een armoedeprobleemcumulatiegebied is een postcodegebied waarin zowel het percentage 
huishoudens met lage inkomens, als het percentage huishoudens met een uitkering én het 
percentage niet-westerse allochtonen hoger ligt dan 80% van alle postcodegebieden in Neder-
land
3 Ondermiddelgroot verstaan we gemeenten van 100.000 inwoners of meer (Delft, Westland 
en Zoetermeer
4 Factsheet Voortijdig schoolverlaten, november 2007, ministerie van OCW
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2. Vergelijking met andere regio’s 
Er is voor gekozen om de uitvalspercentages te spiegelen aan drie regio’s: Rijnmond, 
Utrecht en Zuid-Holland Noord. De RMC-regio’s Rijnmond en Utrecht kampen net 
zoals de regio Haaglanden met grootstedelijke problematiek. Daarnaast hebben deze 
regio’s APC-gebieden. We maken ook de vergelijking met Zuid-Holland Noord omdat 
deze regio aan Haaglanden grenst en er veel grensverkeer van leerlingen uit het Mbo 
tussen deze regio en Zuid-Holland Noord plaatsvindt. ROC Leiden heeft namelijk 
meer dan 1.000 leerlingen uit de regio Haaglanden.

Haaglanden heeft ongeveer dezelfde uitvalspercentages als de regio Rijnmond en 
Utrecht. Opvallend is dat in Haaglanden Mbo niveau 1 met een uitvalspercentage van 
38,1% minder hoog is dan in Rijnmond (40,0%) en Utrecht (43,2%). De uitval op 
Mbo niveau 1 ligt met een verschil van 0,5% vlakbij het landelijke gemiddelde van 
37,6%. ROC’s en Vo-scholen hebben de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan 
Mbo-niveau 1. De afstemming met het Vo over deze ongediplomeerde doelgroep 
verbeterde. Verder kwam een deel van het budget voor de niveaus 2,3 en 4 ten 
goede aan niveau 1. Dit leidde tot kleinere klassen en een zorgvuldige intake. Ook 
projecten voor jongeren met een grote afstand tot het behalen van een 
startkwalificatie  hadden een gunstige invloed. De terugloop in structurele middelen 
van het ROC en de te behalen resultaten op niveau 2, 3 en 4, is afroming voor 
niveau 1 niet meer mogelijk. Dit leidt tot grotere klassen, waardoor het aantal 
vsv’ers op niveau 1 onder druk komt te staan. In de toekomstige wetgeving t.a.v. de 
entreeopleidingen wordt deze problematiek erkend met een hogere bekostiging in 
het eerste jaar. Deze wetgeving5 gaat op zijn vroegst pas per 1 augustus 2013 van 
kracht. Een overbrugging tot de ingangsdatum is nodig.

De regio Utrecht heeft minder leerlingen afkomstig uit een APC-gebied, namelijk 
10% in vergelijking tot 27% in Haaglanden en 35% in Rijnmond. Wellicht daardoor is 
het percentage vsv’ers in de regio Utrecht met een gemiddelde van 3,7% lager dan 
in Haaglanden met 4,1% en in Rijnmond met 4,5%. Rijnmond kampt met een 
sterkere verstedelijking dan Haaglanden. En Haaglanden is weer sterker verstedelijkt 
dan de regio Utrecht. 

De regio Zuid-Holland-Noord scoort over de gehele linie beter dan de regio 
Haaglanden. Daarbij dient wel vermeld te worden dat de regio Zuid-Holland Noord 
‘slechts’ één gemeente heeft met meer dan 100.000 inwoners, namelijk de 
gemeente Leiden. Daarbij woont 5% van de leerlingen in deze regio in een APC-
gebied. In Haaglanden betreft het 27%. 

Conclusie: Haaglanden heeft een minder hoog vsv-percentage op Mbo-niveau 1. 
Betere afstemming tussen Vo en Mbo, extra inzet van middelen en aanvullende 
projecten hebben dit bewerkstelligd. De teruglopende middelen vormen een groot 
risico. Daarnaast kunnen we stellen dat de grootstedelijke problematiek en de 
aanwezigheid van APC-gebieden een belangrijke factor is voor het hogere aantal 
vsv’ers in deze regio. Het onderwijs kan niet alle maatschappelijke problemen 
oplossen. Permanent inzet met structurele maatregelen is nodig om de vsv-
percentages terug te dringen. 

5 Op dit moment zijn de gevolgen van deze nieuwe wetgeving voor de huidige AKA-samenwer-
kingstrajecten (PRO, Compact+, Werkmaat, etc.) nog niet helder.
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3. Uitvalpercentages 

3a. Uitvalpercentages in het Vo
De gegevens die via de VSV-verkenner verzameld kunnen worden zijn onvoldoende 
om een volledige analyse voor de vo-scholen te maken. De informatie die 
beschikbaar is, is op het niveau van het BRIN-nummer. Dat betekent dat alleen voor 
“éénpitters” een helder beeld beschikbaar is. Voor de brede scholen zullen we het 
met globalere informatie moeten doen. 

Om toch een analyse te maken is vanuit de gegevens die op BRIN-nummer niveau 
gegenereerd kunnen worden een extrapolatie naar de regio gemaakt. Deze gegevens 
worden gelegd tegen de landelijke cijfers naar opleiding.  
Uit de overzichten van de scholen op BRIN-nummer, (zie bijlage 2B), wordt duidelijk 
dat de meeste scholen in onze regio in 2010/11 boven het landelijk gemiddelde VSV-
cijfer zitten. Dat geldt voor zowel de streefwaarde als de prestatienorm. De 
prestatienorm gaat uit van een hoger percentage dan de streefwaarde. De 
streefwaarde is de norm om het landelijk gewenste aantal van maximaal 25.000 
nieuwe vsv’ers te bereiken. 

Alleen enkele (categorale) havo/vwo-scholen of gymnasia lukt het om onder de 
prestatienorm en de streefwaarde te blijven. De vraag is of hier een relatie te leggen 
valt met het aantal leerlingen dat gebruik maakt van VSO of dat met een rugzak in 
het regulier onderwijs functioneert. De samenwerkingsverbanden die tot deze RMC-
regio behoren, zitten namelijk allemaal onder het landelijk gemiddelde t.a.v. VSV- 
en/of rugzakleerlingen.

Ten aanzien van de nieuwe doelstellingen voor de convenantsperiode 2012-2015 zien 
wij het volgende beeld (bijlage 2A). De nieuwe doelstellingen (prestatienorm) zullen 
in de bovenbouw vwo op de meeste scholen zonder grote moeite gerealiseerd 
kunnen worden. Op een beperkt aantal scholen zal een extra inspanning nodig zijn. 
Het betreft hierbij (op één na) Haagse scholen. Een directe correlatie met het vsv-
percentage uit APCG-gebieden is op basis van de huidige gegevens niet eenduidig te 
leggen. 

Voor de bovenbouw havo zien we een ander beeld. De meeste havo/vwo-scholen 
zullen extra inspanning moeten plegen om de nieuwe vsv-doelstellingen te 
realiseren. De scholen die rood gemarkeerd zijn, zitten boven de nieuwe door het 
ministerie vastgestelde norm van 0,5%. De uitval in de bovenbouw havo verdient 
een nadere analyse. Ongetwijfeld betreft het hier voor een deel leerlingen die zijn 
uitgestroomd naar het particulier onderwijs of vrijstelling van de leerplicht hebben. 
Door de nieuwe telwijze zullen de cijfers naar verwachting lager uitvallen. Op basis 
van dit nader onderzoek kan de noodzaak van een regionale aanpak vastgesteld 
worden. In ieder geval is duidelijk dat voor een aantal scholen, in het bijzonder in 
Den Haag extra inzet nodig is. Zeven scholen zitten boven de 2%. Dat is ver boven 
de gestelde normen, ook als de nieuwe telwijze toegepast wordt.

Grootste zorg ligt in de onder- en bovenbouw vmbo en dan met name het lwoo. Op 8 
scholen in de onderbouw en 5 scholen in de bovenbouw worden de nieuwe normen 
(prestatienorm en streefwaarde) niet gehaald. De uitval in de onderbouw kunnen 
mogelijk ISK-leerlingen zijn en in de bovenbouw zijn het naar verwachting leerlingen 
die naar een particuliere opleiding uitstromen. Een permanente inzet blijft 
noodzakelijk, omdat het een kwetsbare doelgroep betreft. 
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VSV-doelen 2012-2015
 

Onderbouw Bovenbouw vmbo Bovenbouw havo/vwo
Prestatienorm 1,0% 4,0% 0,5%
Streefwaarde 0,2% 1,5% 0,1%

Conclusie voor het vo:
Bij de vmbo scholen met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) zijn grote 
problemen. Zowel in de onder- als in de bovenbouw. De uitvalcijfers zijn hoog. 
Diverse scholen zullen zonder stevig beleid zowel op de school als bovenschools de 
nieuwe VSV-doelen niet bereiken, zeker als we bedenken dat op dit moment met 
inzet van “op-de-rails” middelen en inzet vanuit de samenwerkingsverbanden 
leerlingen behouden blijven voor het onderwijs. In het kader van de invoering van 
Passend Onderwijs  zal hierop bezuinigd gaan worden. Met name in Leidschendam-
Voorburg en Den Haag lijkt dit probleem groot. 

3b. Uitvalpercentages in het Mbo
De cijfers met betrekking tot de uitval op de verschillende niveaus in het Mbo staan 
in bijlage 3.  Daaruit komt naar voren dat:

- ROC Mondriaan op niveaus 2 tot en met 4 de toekomstige norm in 2012-2013 
overschrijdt;

- ROC ID College op niveau 2 de toekomstige norm met 0,1% iets overschrijdt 
en boven de norm op niveaus 3 en 4 zit;

- ROC Lentiz naar verwachting nog niet voldoet aan de toekomstige norm op 
niveau 2, maar dat het aantal deelnemers zo laag is dat het percentage 
hierdoor door een klein aantal uitvallers zeer ongunstig beïnvloed wordt;

- Wellant college de toekomstige norm voor niveaus 3 en 4 niet bereikt;
- ROC Leiden de toekomstige normen op de niveaus 1 tot en met 4 niet 

bereikt;
- ROC Albeda de toekomstige normen op alle normen niet haalt. 

Extra, gerichte inspanningen zijn nodig om de toekomstige normen van het 
ministerie in 2012-2013 te behalen.

Uit de cijfers blijkt ook dat het vsv-percentage onder de jongeren uit RMC 
Haaglanden hoger ligt dan onder de jongeren die niet uit een G4 regio afkomstig 
zijn. De cijfers laten zien dat er relatief veel grensverkeer plaats vindt met RMC Zuid-
Holland Noord (ROC Leiden). Vanuit RMC Haaglanden zijn 187 vsv’ers afkomstig. De 
meeste hiervan zijn ouder dan 18 jaar. Mbo niveau 2 en 3/4 heeft de hoogste uitval. 
Hier zal extra inspanning nodig zijn.

3c. Uitval mbo niveau 3/4
De uitval op mbo niveau 3/4 is in de regio Haaglanden in vergelijking tot het 
landelijke gemiddelde hoog (bijlage 1). De uitval op niveau 3/4 ligt in Haaglanden 
hoger in vergelijking tot spiegelregio Rijnmond. Bij ROC Mondriaan komt naar voren 
dat meeste jongeren in het eerste jaar (42%), maar ook in het tweede jaar (34%) 
na aanmelding op niveau 3/4 uitvallen. Een verkeerde opleidingskeuze is de 
belangrijkste oorzaak van de uitval. De cijfers van ROC ID college vertonen een 
zelfde patroon. 

Studenten stoppen met een opleiding, maar kunnen daarna vaak niet instromen in 
een andere opleiding van hun keuze. Dat betekent dat zij zich op goed geluk 
inschrijven voor een opleiding, waardoor zij uiteindelijk in de betreffende opleiding 
niet geplaatst worden. Afspraken over de overdracht van leerlingen tussen 
ROC’s/AOC’s helpen, maar het helpt ook als ROC’s en AOC’s onderling afspraken 
maken over meerdere instroommomenten en goede begeleiding op het gebied van 
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studieloopbaanbegeleiding en oriëntatietrajecten (evt. parttime) zodat ze de 
relevante studieonderdelen van huidige opleiding nog kunnen volgen en aansluitend 
kunnen instromen in de juiste opleiding.

Een belangrijke voorwaarde is de kwaliteit van het onderwijs met daarbij een goede 
begeleiding van jongeren bij het maken van de juiste opleidingskeuze. Essentiële 
randvoorwaarden zoals de aanpak van verzuim, verwerking van meldingen via DUO 
en soepele communicatie met Leerplicht/RMC blijven van belang om het aantal 
vsv’ers verder terug te dringen. 

4. Overgang vmbo-mbo
De uitval in het eerste leerjaar van het mbo is het hoogst. 

Uit een overzicht van DUO (vsv naar verblijfsjaar en instelling, zie bijlage 5) blijkt 
dat ongeveer 33% van de VSV-ers van de ROC’s in de regio Haaglanden tijdens het 
eerste verblijfsjaar op het mbo uitvalt. Gegevens van ROC Mondriaan laten zien dat 
64% van de VSV-ers uitvalt in het eerste leerjaar van de opleiding.   Dit betekent dat 
bijna de helft van de uitvallers in het eerste leerjaar,  overstappers van jongeren 
binnen het mbo betreft.  Dit wordt ondersteund door het DUO-overzicht, waaruit 
blijkt dat met name de uitval in het 2e, maar ook nog in het 3e verblijfsjaar hoog is. 
Uit het overzicht blijkt ook dat tussen de 8 en 12% van de leerlingen, die in hun 
eerste verblijfsjaar op het mbo zitten, uitvalt. Hierbij is de uitval onder de leerlingen 
van 18 jaar en ouder relatief groter (namelijk ca. 15%) dan die van de leerlingen 
onder de 18 jaar (namelijk 4,5%).

Vanuit Spirit4you (samenwerkingsverband vmbo en mbo) is veel aandacht 
geschonken aan de overgangsfase vmbo-mbo. Toch vallen er nog flink wat leerlingen 
(direct of indirect na het vmbo) uit in het eerste leerjaar.  Voor de leerlingen die in 
het eerste leerjaar van niveau 3 of 4 bij Mondriaan uitvallen, wordt bij 42% als reden 
‘een verkeerde opleidingskeuze’, of ‘keuze andere opleiding’ aangegeven. Daarnaast 
is van een derde van deze uitvallers de uitvalreden niet bekend, omdat deze 
leerlingen bij uitschrijving reeds uit beeld waren. Bij niveau 1 en 2 ligt dit percentage 
tussen de 40 en 50%.

Het is dus allereerst zaak om in te zetten op experimenten die jongeren de 
mogelijkheid bieden om een meer bewuste keuze te maken voor een opleiding. Denk 
daarbij aan een oriëntatieperiode in het begin van de opleiding of een verlengde 
intake, maar ook projecten waarbij aankomend studenten “echt” proeven aan het 
beroep kunnen bijdragen aan een meer bewuste keuze.

Dit vraagt om extra aandacht voor twee belangrijke maatregelen:
1. extra aandacht voor de oriëntatie op opleiding en beroep voor met name 

leerlingen van vmbo-tl en leerlingen die geen havo-diploma hebben gehaald;
2. het tijdig oppikken van signalen van een mogelijk verkeerde studiekeuze en 

het adequaat inzetten van de beschikbare ondersteuning en begeleiding 
hierbij.

Daarnaast is het, gezien het hoge percentage ‘reden onbekend’ van belang de 
ondersteunings- en begeleidingsstructuur, inclusief de dossiervorming eenduidiger en 
sluitend te organiseren en de nadruk op preventie te leggen.
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5. Redenen voor uitval 

5a. Redenen voor uitval in het vo

Ondanks dat de redenen voor uitval tot nu toe niet systematisch geregistreerd 
worden op de gezamenlijke vo-scholen,  weten we dat de volgende factoren een rol 
spelen bij het voortijdig schoolverlaten van leerligen in het VO. :

1. Bij de overgang tussen primair en voortgezet onderwijs is de jongere op het 
verkeerde niveau geplaatst;

2. Ernstige sociaalemotionele of psychiatrische problematiek;
3. Ernstige gedragsproblematiek;
4. Slechte motivatie of de wens om te werken;
5. Terug naar land van herkomst;
6. Na afronding van het vmbo schreven jongeren zich niet in voor het mbo. 

Met uitzondering van redenen 2 en 5 kan in ieder geval een groot deel van de 
jongeren die vanwege de andere genoemde redenen uitvallen wel binnenboord 
gehouden worden. 

5b. Redenen voor uitval in het mbo
In bijlage 4 staan op basis van drie onderzoeken twee tabellen voor de redenen van 
uitval op het mbo. Het eerste onderzoek is van het Researchcentrum Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (ROA). Daarnaast maakten we gebruik van een onderzoek van Ton 
Eimers uit de Regiomonitor Utrecht. Tenslotte legde ROC Mondriaan de eigen 
gegevens naast de voorlopige vsv-cijfers van het schooljaar 2010-2011. Uit de 
onderzoeken komt naar voor dat de meest voorkomende reden voor uitval 
loopbaanproblematiek is. Volgens Eimers gaat het om studenten met uitsluitend 
loopbaanproblemen en geen andere problemen. Vaak wordt studiewisseling in 
verband gebracht met andere, achterliggende problemen. Dat komt inderdaad vaak 
voor. De overige profielen gaan vaak ook samen met studieloopbaanproblemen. 
Gedragsproblematiek of persoonlijke problematiek zijn belangrijke redenen voor 
uitval.  

Uit de informatie van ROC Mondriaan komt naar voren dat bijna 35% ambtshalve 
wordt uitgeschreven of onbekend is, waardoor de concrete informatie t.a.v. de uitval 
ontbreekt. Dit ondersteunt de conclusie dat een sluitend vangnet ontbreekt en het 
belang van tijdige signalering en invulling van de benodigde begeleiding dicht op het 
reguliere onderwijs nodig is. 

6. Vsv-beleid voor doelgroepen
Van de uitgevallen jongeren was in het schooljaar 2010-2011 25% onder de 18 jaar 
en dus nog leerplichtig. Mannen zijn met bijna 61% oververtegenwoordigd. Het 
percentage vsv’ers ligt bij niet-westerse allochtonen met 5,7% hoger dan bij 
autochtonen (3,1%). In de gehele regio ligt het gemiddelde vsv-percentage in het 
schooljaar 2010-2011 op 4,1%. Vsv komt bij 1e generatie allochtonen met 7,7% 
meer voor dan bij de tweede generatie allochtonen, namelijk 4,8%. Vooral onder 
autochtonen (-30,3%) en de eerste generatie allochtonen (-25,4%) liep het vsv-
percentage terug.  

De gemeenten voeren verschillend beleid betreffende doelgroepen. Sommigen 
gemeenten voeren geen doelgroepenbeleid in relatie tot voortijdig schoolverlaten. 
Een aantal voorbeelden van doelgroepenbeleid in de regio:

- Den Haag hanteert doelgroepenbeleid voor Antilliaanse en Marokkaanse 
risicojongeren, waarbij de aanpak zich richt op het terugdringen van 
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jeugdwerkloosheid, criminaliteit, vsv en het bevorderen van zelfredzaamheid 
en participatie. 

- Delft heeft een specifieke aanpak voor overlastgevende jongeren, Antillianen, 
thuiszitters, jongeren met woonproblematiek en thuiszitters. 

- Zoetermeer richt zich met een spreekuur en leerwerktrajecten op jonge 
moeders. Verder bestaat er extra aandacht voor de Antilliaanse doelgroep en 
voor jongeren met een woonproblematiek. 

- Westland besteedt extra aandacht aan jonge moeders, thuiszitters en 
loverboys . Met ketenpartners worden afspraken gemaakt.

7. Beleid met betrekking tot uitval en verzuim
Het Digitaal Verzuimloket wordt door gemeenten en onderwijsinstellingen benut, al 
verloopt het gebruik van het Digitaal Verzuimloket nog niet volledig naar behoren.

Naar aanleiding van de invoering van het Digitaal Verzuimloket vulden de gemeenten 
en mbo-instellingen de reeds bestaande afspraken op het gebied van ongeoorloofd 
verzuim aan. Als naderen uitwerking van het regionaal meldprotocol verzuim en 
uitval Haaglanden is in eerste instantie door ROC Mondriaan en Leerplicht Den Haag 
een afsprakenschema opgesteld waarin concreet wordt aangegeven welke acties van 
de onderwijsinstelling en welke acties van de afdeling leerplicht verwacht worden bij 
het terugdringen van verzuim. Na afstemming met betrokkenen is het 
afsprakenschema binnenkort voor de gehele regio Haaglanden van toepassing.

Onderwijsinstellingen investeerden in menskracht om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke  verplichtingen voor het melden van ongeoorloofd verzuim. Hierdoor is het 
aantal meldingen ongeoorloofd verzuim, vooral het melden van 16 uur ongeoorloofd 
verzuim in een aaneengesloten periode van 4 weken, sterk toegenomen. 

Binnen de onderwijsinstellingen zijn stappen gezet om per onderwijsinstelling  te 
komen tot één registratiesysteem voor aan- en afwezigheid. Dit registratiesysteem 
wordt gekoppeld aan het nieuw in te voeren deelnemersregistratiesysteem waardoor 
koppeling aan het DUO Digitaal Verzuimloket mogelijk wordt. Hierdoor zal het 
aanleveren van de verzuimstaat minder tijd en inspanning kosten. Door de invoering 
van een  digitaal leerlingvolgsysteem zal het aanleveren van een overzicht van door 
de onderwijsinstelling reeds uitgevoerde acties beter op tijd kunnen plaatsvinden.

Gemeenten en onderwijsinstellingen zijn doordrongen van het belang van een 
preventieve aanpak. Leerplichtambtenaren en RMC–casemanagers voeren op 
onderwijslocaties gesprekken met studenten en overleggen met 
verzuimmedewerkers om ongeoorloofd verzuim snel aan te pakken. 

Het aantal verzuimmeldingen op het vo en mbo is de afgelopen jaren toegenomen, 
maar de kwaliteit van de melding is nog onvoldoende waardoor er vaak niet 
adequaat en preventief opgetreden kan worden. Eerder signaleren, zorg bieden of 
handhaven van de leerplicht zou kunnen bijdragen tot het terugdringen van uitval.  

Vanuit de Plusvoorziening is intensievere verzuimaanpak door o.a. huisbezoeken 
gestart. Onderzocht moet worden welke maatregelen tot de ‘basisvoorziening’ van 
een school behoort en welke als extra maatregel vanuit de regiomiddelen kunnen 
bijdragen.

8. Evaluatie plusvoorzieningen
Het onderzoeksbureau ResearchNed heeft onderzoek gedaan naar de 
plusvoorzieningen. Een samenvatting met de aanbevelingen staan in bijlage 7. 

De onderzoekers van ResearchNed onderscheiden acht typen plusvoorzieningen: 
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1. Coaching/trajectbegeleiding
2. Rebound
3. Part-time rebound
4. Inloopvoorziening
5. Voorzieningen voor specifieke doelgroep (tienermoeders, eetstoornis)
6. Bijscholen docenten
7. Professionalisering leerlingdossier
8. Anders

Alleen de voorzieningen genoemd onder 1, 2 en 3 voldoen aan voorzieningen, zoals 
beoogd in de Regeling Plusvoorzieningen, omdat dit combinatieprogramma’s zijn van 
onderwijs, zorg en/of hulpverlening en waar nodig toeleiding naar werk. Kenmerkend 
aan deze voorzieningen is dat de nadruk ligt op structuur, verbondenheid en 
persoonlijke aandacht. Uit de enquêtes en interviews onder professionals en 
jongeren bleek dat zij over het algemeen deze voorzieningen als zeer effectief 
ervaren in het binnenboord houden van overbelaste jongeren. De onderzoekers 
concluderen dat in toekomstig beleid de nadruk zou moeten liggen op deze drie 
typen plusvoorzieningen.
De voorzieningen 4 tot en met 7 voldoen niet (volledig) aan de opzet zoals beoogd in 
de Regeling. Zij zijn op basis van de definitie geen echte ‘plusvoorzieningen’. Ook 
blijkt uit de interviews en enquêtes dat een deel van de betrokkenen niet overtuigd is 
van de effectiviteit van deze voorzieningen.
 
Conclusie
Als de bevindingen van ResearchNed naast de Plusvoorzieningen in Haaglanden wor-
den gelegd, blijven er weinig projecten over die op basis van de aanbevelingen van 
dit onderzoeksbureau, gecontinueerd kunnen worden. 
De projecten die als doel hebben (gehad) om systemen en dossiervorming te 
ontwikkelen, afspraken te stroomlijnen en professionals te trainen, voldoen niet aan 
de criteria die ResearchNed aanreikt. Projecten die volgens ResearchNed mogelijk 
gecontinueerd en zelfs regionaal uitgebreid kunnen worden zijn het Instroomloket 
16+, studiebegeleiding van jongeren met studieproblemen, uitbreiding van Time-out, 
Rebound en opvang, coaching of trajecten voor Overbelaste jongeren.

De aanlooptijd voor de ontwikkeling van projecten in het kader van de 
Plusvoorzieningen was zeer kort. Ook werden de middelen incidenteel beschikbaar 
gesteld en waren de uitvoerende partijen verantwoordelijk voor de continuering van 
de projecten vanaf het schooljaar 2012-2013. Vanwege het incidentele karakter van 
het budget maakte een beperkt aantal aanvragers van deze subsidiemogelijkheid 
gebruik. De uitdaging is om het budget uit de regiomiddelen vanaf het schooljaar 
2012-2013 minder versnipperd in te zetten en het budget effectiever in te zetten 
voor de doelgroepen, waar zich de meeste schooluitval voordoet. Vanwege de 
langere voorbereidingstijd in het kader van de regiomiddelen is de verwachting dat 
meer scholen via een mbo-instelling of een samenwerkingsverband een aanvraag 
zullen indienen in vergelijking tot de aanvang van de plusvoorzieningen in 2010. Op 
deze manier kan er een scherpere keuze gemaakt worden voor het honoreren van 
projecten. 

9. Effectiviteit maatregelen
De afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen om het aantal vsv’ers te 
verminderen. De zorgstructuur is uitgewerkt en breed uitgerold. Verder heeft het 
mbo ingezet op verbetering van het instroomproces (waaronder het instroomloket 
voor zeer problematische jongeren), oriëntatieklassen, projecten voor jongeren met 
een grote afstand tot het behalen van een startkwalificatie,  verzuimregistratie en 
loopbaanbegeleiding. 
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In het kader van vsv-beleid zijn projecten opgezet om de overgang van vmbo naar 
mbo te verbeteren. Tijdens beroepenmarkten vindt voorlichting over opleidingen en 
beroepen plaats. Binnen VOROC zijn afspraken gemaakt over de warme overdracht 
van bijzondere doelgroepen. 

Gemeenten zetten zich in om bij melding van uitval zo snel mogelijk (binnen 3 
werkdagen) contact te leggen. Leerplichtambtenaren of casemanagers (voor 
jongeren vanaf 18 jaar) leggen telefonisch contact of komen aan huis om de 
jongeren zich in te laten schrijven voor een opleiding, weer terug naar school te 
krijgen of een andere passende oplossing te vinden. Voorafgaand aan de overstap 
tussen vmbo en mbo sturen gemeenten aan alle vmbo-eindexamen klassen met het 
verzoek een formulier in te vullen en aan te geven bij welke onderwijsinstelling zij 
zich ingeschreven hadden. Jongeren die tijdens de eerste schoolweek niet op school 
verschijnen worden opgezocht. In principe gaan alle leerlingen onder de 18 jaar 
terug naar school. 

Conclusie
Uit de cijfers blijkt dat deze acties en projecten vooral gewerkt hebben voor niveau 1 
en 2 en in mindere mate voor niveau 3/4. 

10. Telwijze vsv’ers
Het aantal voortijdige schoolverlaters wordt voor een deel overschat, omdat 
sommige jongeren onterecht worden meegeteld als vsv’er. Jongeren die een 
opleiding bij het particulier onderwijs volgen of zijn vrijgesteld van de leerplicht door 
de gemeente tellen nu bijvoorbeeld wel als vsv’er, maar zijn dat in feite niet. 5 
gemeenten in de regio Haaglanden hebben deze zogenaamde ‘witte vlekken’ in kaart 
gebracht. Een overzicht staat in bijlage 6.  

Op basis van verschillende artikelen uit de Leerplichtwet kan de gemeente vrijstelling 
verlenen. Vrijstelling op basis van artikelen 3a en 3b hebben geen invloed op het 
aantal voortijdig schoolverlaters, want de jongeren blijven ingeschreven bij het on-
derwijs. Vrijstellingen volgens artikelen 5a (psychisch ongeschikt), 5b (bezwaar te-
gen richting), 5c (onderwijs in het buitenland) behoren tot de witte vlekken. Vrijstel-
ling volgens artikel 15 behoort ook tot de witte vlekken als het gaat om particulier 
onderwijs. Maar het kan zijn dat er vrijstelling is verleend voor een leerwerktraject. 
Dan gaat het wel degelijk om een vsv’er. Onderscheid tussen particulier onderwijs en 
leerwerktrajecten is op dit moment op basis van de administratieve gegevens niet te 
maken.  

Hoeveel uitgevallen jongeren precies onterecht als vsv’er in de regio Haaglanden 
worden meegeteld, is moeilijk te bepalen. Het zijn er minimaal 366. Een knelpunt is 
dat jongeren slechts één keer geregistreerd worden, omdat zij een vrijstelling krij-
gen. Als een jongere bijvoorbeeld gedurende twee jaar ingeschreven staat bij een 
particuliere onderwijsinstelling telt de jongere één keer mee in de gemeentelijke ad-
ministratie. De jongere heeft namelijk één keer vrijstelling gekregen. DUO telt de be-
treffende jongere twee keer, namelijk ieder jaar mee. Het is te arbeidsintensief om 
dit soort dubbele registraties eruit te filteren.  Zoetermeer had in 2009-2010 onge-
veer 100 onterechte vsv-ers, Westland had er 35 in 2010-2011. Er hoeft voor deze 
doelgroep geen specifiek beleid ingezet te worden, ze verdwijnen vanzelf uit de DUO-
cijfers.

Thuiszitters
Soms worden jongeren onterecht meegerekend als vsv’er, maar het kan ook zijn dat 
ze niet worden meegerekend als vsv’er, maar dat in feite wel zijn. Een groep van fei-
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telijke vsv’ers die vaak niet in de cijfers terugkomen zijn de thuiszitters.6 Redenen 
zijn onder andere wachtlijsten voor clusteronderwijs, verwijderingen van school en 
gedragsproblemen. Het risico bestaat dat jongeren na een langere periode papieren 
leerlingen worden terwijl ze in feite verborgen vsv-ers zijn. Gemeenten gaan ver-
schillend met thuiszitters om. De ene gemeente laat de scholen na hun inspannings-
verplichting in overleg met de afdeling Leerplicht de thuiszitters uitschrijven en ver-
leent vrijstelling op basis van artikel 15. Het is van belang dat deze groep van thuis-
zitters beter gemonitord wordt. en waarop meer in geïnvesteerd moet worden. Van-
uit de Plusvoorziening is het Instroomloket 16+ geïnitieerd als instrument om o.a. 
deze problematiek aan te pakken.

Absoluut verzuim
Wanneer een leerplichtige jongere niet ingeschreven staat bij een school is er sprake 
van absoluut verzuim en dus vsv. Hoogstens 50% van deze jongeren wordt weer in-
geschreven bij een school. Absoluut verzuim doet zich voornamelijk voor tijdens de 
laatste jaren van de leerplichtleeftijd.

Relatief verzuim
Veelvuldig of langdurig spijbelen vergroot risico op uitval. Bij 10%-20% van de 
verzuimmeldingen wordt proces-verbaal opgemaakt. Met uitzondering van Den Haag 
wordt er bij leerplichtige spijbelaars op het Mbo minder vaak geverbaliseerd dan op 
het voortgezet onderwijs. 

11. Samenwerking in de regio
Alle activiteiten die plaatsvinden om vsv tegen te gaan hoeven niet per definitie 
plaats te vinden binnen de overlegstructuur tussen gemeenten binnen het RMC. Om 
succesvol vsv te bestrijden is inzet (uitvoering en beleid) nodig op diverse beleidster-
reinen en moet worden samengewerkt met een groot aantal partijen. Het doel was 
om met deze partijen het aantal voortijdige schoolverlaters met 40% terug te drin-
gen. De doelstelling is niet behaald, maar met een vermindering van meer dan 25% 
kwam de RMC-regio Haaglanden een grote stap in de goede richting. In de overleg-
structuur kunnen niet alle betrokkenen tegelijkertijd om de tafel worden gezet. Dat 
leidt tot een inefficiënte besluitvorming. De ervaring leert dat projectmatig werken 
met een afvaardiging van betrokkenen van gemeenten en het onderwijs effectief is 
en tot de goede resultaten leidt. Voorbeelden zijn het digitale systeem VOROC, het 
regionale protocol verzuim en uitval Haaglanden en de Mbo-gids. 

Het onderzoeksbureau Radar heeft in 2011 de samenwerking tussen de gemeenten 
in RMC Haaglanden in kaart gebracht. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat de in 
2011 nog bestaande drie subregio’s geen meerwaarde hebben en zijn ze met ingang 
van 1 januari 2012 zijn afgeschaft. 

ROC Mondriaan heeft in oktober 2009 als contactschool de subsidie in het kader van 
de Tijdelijke Regeling Plusvoorzieningen Overbelaste Jongeren bij het Rijk aange-
vraagd en het initiatief genomen tot het oprichten van een Kerngroep. Deze kern-
groep met vertegenwoordigers van ROC Mondriaan, ROC ID College, Vo-schoolbestu-
ren, Spirit4You en de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer heeft tot taak om 
gedurende de looptijd van het project (tot en met het schooljaar 2011-2012) de ver-
kregen subsidie in het kader van de plusvoorzieningen doelmatig te besteden, te mo-
nitoren en te evalueren. Deze Kerngroep kwam op gezette tijden bij elkaar. 

Met ingang van het schooljaar 2012-2013 ontvangt de contactschool een deel van de 
middelen voor het terugdringen van vsv (het plusdeel) en de contactgemeente, Den 

6 Thuiszitters zijn leerlingen met vaak meerdere problemen die wel ingeschreven staan bij het 
onderwijs maar langer dan vier weken geen onderwijs volgen
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Haag, het andere deel uit de doeluitkering vsv. Ondanks dat er twee budgetten zijn, 
dienen de maatregelen voor het terugdringen van vsv op elkaar aan te sluiten. 

Vanwege de nieuwe regelgeving van het Rijk en om de samenwerking tussen scholen 
en gemeenten verder te verbeteren, stellen de contactgemeente Den Haag en de 
contactschool ROC Mondriaan in afstemming met vo-scholen, het mbo en de 
gemeenten de Kerngroep vsv voor de RMC-regio Haaglanden in. Dit met ingang van 
1 juli 2012. Gelijktijdig wordt de Kerngroep plusvoorzieningen opgeheven. 

In de kerngroep nemen vertegenwoordigers van de gehele regio plaats: ROC 
Mondriaan, ROC ID College, Samenwerkingsverbanden Zuid Holland West en 
Westland, de contactgemeente, gemeente Zoetermeer, de RMC-coördinator en 
Spirit4You. Het doel is vertegenwoordiging en slagkracht. Elk lid van de kerngroep 
heeft zijn eigen achterban, die hij of zij tijdig informeert, inbreng vandaan haalt en 
verantwoording aflegt. Per lid wordt vastgesteld wie hij of zij vertegenwoordigt. 
Vanwege de vertegenwoordigende functie die leden van de kerngroep hebben, 
blijven intergemeentelijke overleggen, zoals het Regionaal Overleg Beleid met 
beleidsmedewerkers vsv en het overleg van de hoofden Onderwijs bestaan. 
 
Naast de scholen en gemeenten spelen zorgaanbieders, UWV, gemeentelijke 
diensten werk en inkomen/ Sociale Zaken, werkgevers, Halt en het Openbaar 
Ministerie een voorname rol bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Door 
thema’s te agenderen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij reeds bestaande 
overlegstructuren, zoals het Regionaal Platform Arbeidsmarkt. Of vertegenwoordigers 
van zorgaanbieders, werkgevers, Halt en het OM worden uitgenodigd voor een 
overleg van de Kerngroep vsv.  

12. Vsv-beleid in de toekomst
Binnen het onderwijs is veel ervaring opgebouwd over de extra ondersteuning en 
begeleiding van de leerlingen, zowel binnen de reguliere opleiding als ter aanvulling 
daarvan. 

Het vo zet in op loopbaanoriëntatie en individuele begeleiding binnen de eigen 
school. Waar nodig zullen (tijdelijke) bovenschoolse voorzieningen beschikbaar zijn. 
Inzet van jeugdzorg is essentieel voor leerlingen met een sociaalemotionele of 
sociaalmaatschappelijke problematiek. Daarnaast blijft naleving van het verzuim- en 
uitvalprotocol en de samenwerking met Leerplicht van groot belang. 

In het mbo is er een groot aanbod aan voorzieningen, preventief en curatief, maar 
onvoldoende afstemming, samenwerking en gemeenschappelijkheid, waardoor er 
geen sprake is van een efficiënte, sluitende structuur. De benodigde 
basisvoorzieningen voor tijdige signalering en registratie ontbreken veelal. Vooral in 
de opvangtrajecten richt de aandacht zich veelal op sociaal-emotionele en sociaal-
maatschappelijke problemen. De geboden extra begeleiding en ondersteuning wordt 
niet of te weinig gerelateerd aan onderwijsdoelen.

Sleutelwoorden voor de komende jaren zijn: sluitende structuur, tijdige signalering, 
adequate (maatwerk) ondersteuning en begeleiding dicht op het reguliere onderwijs 
en inzetten op preventie. Met als doel om te komen tot een brede dekking van 
voorzieningen, die goed op elkaar zijn afgestemd, waarbij gemeenten en onderwijs 
handelen vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid om het aantal voortijdige 
schoolverlaters te verminderen. De komende jaren is het uitgangspunt om de 
leerling binnen het mbo waar mogelijk binnen de reguliere opleiding de benodigde 
extra begeleiding en ondersteuning (inhoudelijk, LOB, zorg en attitude) te bieden, 
waarbij rekening wordt gehouden met de kansrijke en minder kansrijke sectoren wat 
betreft stage en werk. Alleen in het uiterste geval wordt er een tijdelijke 
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opvangmogelijkheid buiten de reguliere opleiding geboden, die er op gericht is de 
leerling zo snel mogelijk terug te laten keren, of in te laten stromen in een passende 
reguliere opleiding.
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Bijlage 1A: Haaglanden gespiegeld aan andere regio’s

Onder
bouw vo

Boven
bouw 
vmbo

Boven
bouw 
havo / 
vwo

Mbo1 Mbo2 Mbo3/4

Regio Haaglanden 
(regio 28), 
voorlopig ’10-’11 

1,1% 3,7% 1,0% 38,1% 17,5% 6,5%

Spiegelregio 1, 
voorlopig ’10-’11 
Rijnmond (regio 
29) 

0,9% 3,2% 0,9% 40,0% 17,8% 6,2%

Spiegelregio 2, 
voorlopig ’10-’11 
Utrecht (regio 19)

0,9% 3,6% 1,1% 43,2% 15,6% 6,7%

Spiegelregio 3
Voorlopig ’10-’11 
Zuid-Holland-
Noord (regio 26)

0,6% 2,5% 0,9% 37,3% 13,6% 5,3%

Gemiddelde 
regio, 
voorlopig ’10-’11 

0,9% 2,8% 0,8% 37,6% 14,3% 4,9%

Gemiddelde 
regio, 
definitief ’09-’10

0,9% 2,9% 0,9% 38,4% 15,2% 5,1%

Verwachte 
verlaging 
gemiddelde regio 
als gevolg van de 
vernieuwde 
meetsystematiek 

Verwacht 
uitvalpercentage 
in de vernieuwde 
meetsystematiek

-0,6% 

= 
   0,3%
(10-11)

-1,1%

=
1,7%

(10-11)

-0,5%

=
0,3%

(10-11)

-5%

=
32,6%
(10-11)

-1%

=
13,3%
(10-11)

-0,3%

=
4,6%

(10-11)

Norm voor 
prestatiesubsidies 
voor individuele 
scholen en 
instellingen 
(2012-2013)

1% 4% 0,5% 32,5% 13,5% 4,25%

Norm voor 
prestatiesubsidies 
voor individuele 
scholen en 
instellingen
(2014-2015)

1% 4% 0,5% 22,5% 10% 2,75%
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Streefwaarde 
gemiddeld over 
alle vo-scholen in 
Nederland
(2014-2015)

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

Gelijk 
aan 

prestatie
-norm

Gelijk 
aan 

prestati
enorm

Gelijk 
aan 

prestatie-
norm

Bijlage 1B: vsv en gemeentegrootte

Gemeentegrootte uitvalspercentage Gemiddeld landelijk 
uitvalspercentage op basis 
van gemeentegrootte 

Delft 4,0 3,6 
Den Haag 5,1 5,3 
Leidschendam-Voorburg 3,7 3,6 
Midden-Delfland 1,8 2,5 
Pijnacker-Nootdorp 2,8 3,6 
Rijswijk 3,8 2,7 
Wassenaar 2,9 2,7 
Westland 2,7 3,9 
Zoetermeer 3,7 3,9 
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Bijlage 2A: uitvalpercentages vo

Schooltype # lln percentage VSV-ers naar opleiding  
# 
vsv-   

apcg 
- 

apcg 
+ 

   
brug 
1,2 

brug 
lwo 

brug 
3 

bb L 
basis 

bb L 
kader 

bb L 
tlgl 

bb 
basis 

bb 
kader 

bb 
tl vm2 

bb 
havo 

bb 
vwo gem ers       

havo/vwo(gymn)                    
Den Haag                   

VCL 839 0,4                   -      1,6 1 1 8   0,8 2,2 
Gymn. Sorgvliet 656 0                     0,2 0,2 1   0,2 0 
Dalton Den Haag 969 0                   1,7 1,2 0,8 9   0,8 0,7 
Gymn. Haganum 680 0,7                     0,7 0,7 5   1 0 

Maerlant 678 0,4   0               4 0,9 1,2 8   1,3 0,7 
L'dam/Voorburg                   

Gymn.Novum 525 0,9                   14,3 0,3 0,8 4   0,8 0 
Zoetermeer                   

Alfrink College 1648 0                   1,3 0,5 0,5 8   0,5 0,7 
mavo/havo/vwo                    

Den Haag                   
Zandvliet 743 0   0           0   0,5 0,4 0,3 2   0,3 0 
Aloysius 976 1,8   0           3,2   1,2 0,7   17   2 1,6 
Populier 853 0,6   0           2,1   0,8 0 0,8 7   0,5 1,4 

HML 938 1   0           6,3   3,1 1,5 2 19   2,4 1,1 
Segbroek 2251 0,5   0           4,1   1,3 0,5 1,3 29   1,2 1,5 

Vrije School 1761 0,2 1,4 0     9,5     3,3   2,3 0 1,5 27   1,5 1,7 
L'dam/Voorburg                   
St.Maartens Coll. 1272 0,4               7,5   2,3 0,3 1,6 20   1,4 4,5 

Wassenaar                   
Rijnlands Lyceum 876 0,6               6,4   3,6 2,3 2,1 18   1,9 6,1 

St. Adelbert 1471 0,2               3,6   2,1 0,2 1 14   1 0 
Zoetermeer                   

Erasmus Colle. 1542 0,2   0           2,4   0,3 0,4 0,5 7   0,4 0,7 
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Schooltype # lln percentage VSV-ers naar opleiding  
# 
vsv-   

apcg 
- 

apcg 
+ 

   
brug 
1,2 

brug 
lwo 

brug 
3 

bb L 
basis 

bb L 
kader 

bb L 
tlgl 

bb 
basis 

bb 
kader 

bb 
tl vm2 

bb 
havo 

bb 
vwo gem ers       

vmbo + breed                    
Delft                   

Chr. Lyceum Delft 2123 0,2           2,4 2,7 4,1   1 0,2 0,9 20   0,7 2 
Grotius Lyceum 1347 1,6 2,7 0 5 0 0 0 8 2,9   0,4 0,5 1,5 20   1,9 0,8 

Stanislas 5251 0,5 1 0 4,3 2,6 0 9,7 3,9 2   1,1 0,7 1,4 72   1,1 2,2 
Den Haag                   

DHZW 1985 1,4 1,2 0 4,9 8,6 11,1 5,1 2,5 1,2   0,9 0 1,9 38   2,2 2,6 
Hofstad College 1901 0,6 0 0 2,3 5   10,3 5,2 3,2   1,7 0,9 1,7 32   1,8 1,6 

Esloo 2402 4,2 4,6 4,1 4,1 9,2   6,5 3 8,9   1,7 0 5,5 72   6,7 6,4 
JWS 1826 9,3 9,8 0 8,3 1,3 10 9,4 3,6 4,2   5,9 0 7,2 132   8,2 6,8 

Maris 1280 3,2 13,6 0 0 2,2 0 16,7 2,1 2,6       4,4 16   5,5 3.0 
L'dam/Voorburg                   

Dalton/Vatel 1550 0,4 1,6 0 5,7 0 0 4,3 2 6,2   1,3 1,2 1,6 25   1,2 4 
Veurs 1816 6,1 1   6,5 2,9 0 11,1 15,3 18   4,9 1,8 11,6 35   14,3 4,5 

Rijswijk                   
Rijswijs Lyceum 2319 0,8           3,6 1,9 2,7   1,3 0,4 1,3 30   1 1,6 

Westland                   
ISW 4174 0,5 1,8 0 4,1 2,9 0 10 3 2,3   1 0 1,2 49   1,2 3,8 

Zoetermeer                   
Oranje Nassau 

Coll. 2234 1,1 0,7 0 0 3 0 0 6,3 2,5 1,1 1 0,7 1,5 34   1,5 1,5 
Picasso 2367 1,8 1,9 0 4,1 0 0 5,9 4,5 4,5   1,3 0.0 4 46   4,1 3,1 
Totaal 51253              824    
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Bijlage 2B

Vo-scholen vergeleken met stedelijke en 
landelijke gemiddelde 

Delft (1,2) stedelijk landelijk
1,2% 0,7%

Chr. Lyc. Delft 0,9  
Grotius 1,5  
Stanislas 1,4  
Leidschend.-Voorburg 
(1,6) 1,6% 0,7%
Dalton Vatel 1,6  
Gymn. Novum 0,8  
St. Maartens 1,6  
Veurs College 1,9  
Rijswijk (1,5) 1,5% 0,7%
Atlas Ond.groep 1,3  
s Gravenhage (2,2) 2,2% 0,7%
Aloysius 1,7  
De populier 0,8  
Chr. Gymn. Sorghvliet 0,2  
Chr.SG. Zandvliet 0,3  
Dalton Den Haag 0,9  
Esloo Ond. groep 3  
Gymn. Haganum 0,7  
Hofstad College 1,7  
Johan de Witt SG 7,2  
Maerlant Lyc. 1,2  
Maris College 1,2  
SG Den Haag Zuid-West 1,9  
SG Haags Montess. Lyceum 2  
SG Segbroek College 1,3  
VCL 1  
vrije School Z-Holland 1,5  
Wassenaar 1,2% 1,2% 0,7%
Adelbert 1  
Rijnlands 2,1  
Westland (1,2) 1,2% 0,7%
ISW 1,2  
Zoetermeer (1,3) 1,3% 0,7%
Picasso 1,9  
Alfrink 0,5  
Or.Nassau 1,5  
Erasmus 0,5  
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Bijlage 3: uitvalpercentages mbo

Toelichting op de tabellen: 
De kolom ‘verw. gevolg syst.’ geeft de door OCW verwachte verlaging als gevolg van de vernieuwde 
meetsystematiek aan.  
In de kolom %VSV onder ambitie 2012-2013 worden de normpercentages aangegeven. De kolom ernaast geeft 
het aantal VSV-ers binnen die norm aan uitgaande van het zelfde aantal deelnemers als in 2010-2011.  
De laatste kolom geeft het verschil in aantal VSV-ers tussen de gestelde ambitie en de cijfers van 2010-2011 
(voorlopig). 
 
  2009-2010 (definitief) 2010-2011 (voorlopig) ambitie 2012-2013 
 # lln  # 

VSV 
% 
VSV 

t.o.v. 
2008-
2009 

# lln # 
VSV 

% 
VSV 

t.o.v 
2009-
20010. 

Verw. 
gevolg
syst.  

 % 
VSV   

# 
VSV 

Ver-
schil 
2010
2011 

ROC 
Mondriaan 

11476 1214 10,6 -0,6% 11429 1240 10,8 +0,2%   922 318 

MBO 1 421 146 34,7 +0,6 % 538 199 37,0 + 2,3% -5 % 32,5 174 25 
MBO 2 3271 517 15,8 -3,4 % 3094 516 16,7 +0,9% -1 % 13,5 417 99 
MBO 3 + 4 7784 551 7,1 +0,3% 7797 525 6,7 -0,4% -0,3 % 4,25 331 194 
ID-College 2771 291 10,5 +1,1% 2895 279 9,6% -0.9%   185 94 

MBO 1 37 16 43,2 +5,0% 38 14 36,8 -6,4% -5 % 32,5 12 2 
MBO 2 608 121 19,9 +2,5% 570 101 17,7 -2,2% -1 % 13,5 76 25 
MBO 3 + 4 2126 96 4,5 -1,7% 2287 164 7,2 +2,7% -0,3% 4,25 97 67 
Wellant 
college 

407 35 8,6 -1,7% 383 29 7,6 -1,0%   26 3 

MBO 1 16 7 43,8 +2,1% 11 3 27,3 -16,6% -5 % 32,5 3 0 
MBO 2 114 15 13,2 -0,5% 92 11 12,0 -1,2% -1 % 13,5 12 -1 
MBO 3 + 4 277 13 4,7 -2,7% 280 15 5,4 +0,7% -0,3% 4,25 11 4 
Lentiz 561 25 4,5 -0,6% 550 30 5,5 +1,0%   28 2 

MBO 1 3 1 33,3 -66,7% - - - - -5 % 32,5 - - 
MBO 2 74 2 2,7 -8,2% 52 11 21,2 +18,5% -1 % 13,5 7 4 
MBO 3+ 4 484 22 4,5 +0,5% 498 19 3,8 -0,7% -0,3% 4,25 21 -2 
ROC 
Leiden 

1720 190 11,0 +0,1% 1732 187 10,8 -0,2%   133 54 

MBO 1 42 20 47,6 +24,7% 38 16 42,1 -5,5% -5 % 32,5 12 4 
MBO 2 568 105 18,5 +0,9% 547 102 18,6 +0,1% -1 % 13,5 73 29 
MBO 3 + 4 1110 65 5,9 -0,7% 1147 69 6,0 +0,1% -0,3% 4,25 48 21 
ROC 
Albeda 

1159 104 9,0 -2,7% 1099 95 8,6 -0,4%   73 22 

MBO 1 37 17 45,9 +1,2% 23 13 56,5 +10,6% -5 % 32,5 7 6 
MBO 2 220 35 15,9 -6,1% 224 38 17,0 +1,1% -1 % 13,5 30 8 
MBO 3 + 4 902 52 5,8 -1,1% 852 44 5,2 -0,6% -0,3% 4,25 36 8 

Tabel 1: uitvalpercentages MBO-scholen uit regio: leerlingen uit RMC-Haaglanden 
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  2009-2010 (definitief) 2010-2011 (voorlopig) ambitie 2012-2013 
 # lln  # 

VSV 
% 
VSV 

t.o.v. 
2008-
2009 

# lln # 
VSV 

% 
VSV 

t.o.v 
2009-
20010. 

Verw. 
gevolg
syst.  

 % 
VSV   

# 
VSV 

Ver-
schil 
2010
2011 

ROC 
Mondriaan 

13490 1397 10,4 -0,5% 13465 1397 10,4 0%   1044 353 

MBO 1 437 153 35,0 +1,1 % 558 208 37,3 + 2,3% -5 % 32,5 181 27 
MBO 2 3624 577 15,9 -3,1 % 3401 573 16,8 +0,9% -1 % 13,5 459 114 
MBO 3 + 4 9429 667 7,1 +0,2% 9506 616 6,5 -0,6% -0,3 % 4,25 404 212 
ID-College 9194 854 9,3 -0,2% 9241 776 8,4 -0,9%   609 167 

MBO 1 147 61 41,5 +2,7% 121 41 33,9 -7,6% -5 % 32,5 39 2 
MBO 2 2059 339 16,5 +0,5% 1982 289 14,6 -1,9% -1 % 13,5 267 22 
MBO 3 + 4 6988 454 6,5 -0,2% 7138 446 6,3 -0,2% -0,3% 4,25 303 143 
Wellant 
college 

3467 294 8,5 -0,5% 3424 349 10,2 +1,7%   270 79 

MBO 1 130 56 43,1 -0,6% 174 101 58,0 +14,9% -5 % 32,5 56 45 
MBO 2 912 135 14,8 +1,0% 831 116 14,0 -0,8% -1 % 13,5 112 4 
MBO 3 + 4 2425 103 4,2 -0,5% 2419 132 5,5 +1,3% -0,3% 4,25 102 30 
Lentiz 938 60 6,4 -0,7% 964 72 7,5 +1,1   57 15 

MBO 1 14 11 78,6 -15,5% 15 15 100 +21,4% -5 % 32,5 4 11 
MBO 2 133 6 4,5 -7,3% 143 25 17,5 +13,0% -1 % 13,5 19 6 
MBO 3+ 4 791 43 5,4 +0,7% 806 32 4,0 -1,4% -0,3% 4,25 34 -2 
ROC 
Leiden 

6705 681 10,2 -0,4% 6555 594 9,1 -1,1%   528 66 

MBO 1 191 75 39,3 +6,2% 192 71 37,0 -2,3% -5 % 32,5 62 9 
MBO 2 2195 369 16,8 -0,9% 2131 319 15,0 -1,8% -1 % 13,5 287 32 
MBO 3 + 4 4319 237 5,5 -0,3% 4232 204 4,8 -0,7% -0,3% 4,25 179 25 
ROC 
Albeda 

16340 1930 11,8 -0,6% 16197 1878 11,6 -0,2%   1392 486 

MBO 1 1042 391 37,5 +0,1% 1004 406 40,4 +2,9% -5 % 32,5 326 80 
MBO 2 4494 784 17,4 -1,4% 4560 838 18,4 +1,0% -1 % 13,5 615 223 
MBO 3 + 4 10804 755 7,0 +0,2% 10633 634 6,0 -1,0% -0,3% 4,25 451 183 

Tabel 2: uitvalpercentages MBO-scholen RMC Haaglanden: totale leerlingenpopulatie 
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Bijlage 4: redenen voor uitval

Uit landelijke cijfers 7 komt het volgende beeld in percentages naar voren, gebaseerd 
op interviews met de jongeren zelf: 

Reden 2009 2010 ROC M
Opleiding voldeed niet aan mijn verwachtingen niet nader 
gespecificeerd

19,4 11,6 17,5

- de opleiding was inhoudelijk (toch) niet wat ik wilde n.v.t. 5,9 n.v.t.
- de opleiding was slecht georganiseerd n.v.t. 4,2 n.v.t.
- ik vond het niveau van de opleiding te laag n.v.t. 1,1 n.v.t.
Anders/onbekend 14,4 18,8 24,6
Psychische problemen 10,8 8,6 4,0
Ik wilde liever gaan werken 14,7 11,6 8,6
De opleiding was te moeilijk en/of gezakt voor het eindexamen 4,8 5,4 3,8
Relatieproblemen/gezinsproblemen 4,1 5,0
Ik wilde van opleiding wisselen 5,6 4,6 8,2
Problemen op de leerplek/stage, bijv. ontslag of geen 
werkgever BBL

3,5 4,2 3,4

Ik had problemen met de leraren/schoolleiding/ van school 
verwijderd

5,5 3,6 1,8

Zwangerschap, detentie, verhuisd 5,2 4,9 2,7
Ik had problemen met andere leerlingen 1,6 1,1
Verslavingsproblemen/gezondheid 9,3 8,1 2,0
School in combinatie met zorg voor kinderen, en/of familie was 
te zwaar

1,1 0,7 n.v.t.

Ik voelde me niet veilig op school n.v.t. 0,6 n.v.t.
Ambtshalve uitgeschreven n.v.t. n.v.t. 10,3
Primair ongemotiveerd n.v.t. n.v.t. 8,7
Diploma of certificaat behaald n.v.t. n.v.t. 4,4

De voorlopige vsv-cijfers 2010-2011 van DUO heeft ROC Mondriaan met de eigen 
gegevens gematcht. De uitslag van deze match van 1092 leerlingen leverde de 
percentages op die vermeld staan in de rechter kolom. Daaruit komt naar voren dat 
bijna 35% ambtshalve wordt uitgeschreven of onbekend is, waardoor de concrete 
informatie t.a.v. de uitval ontbreekt. Dit ondersteunt de conclusie dat een sluitend 
vangnet ontbreekt en het belang van tijdige signalering en invulling van de 
benodigde begeleiding dicht op het reguliere onderwijs nodig is.

Tenslotte heeft Ton Eimers onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaters bij ROC 
Midden Nederland. In de Regiomonitor Utrecht komen de volgende redenen van 
uitval naar voren: 

Profiel Percentage
Gedragsproblematiek 27
Persoonlijke problematiek 13
Problemen met studievaardigheden/houding 13
Problemen met opleidingsniveau 7
Loopbaanproblematiek 38
Overige en onbekend 3

7 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) ‘Schoolverlaters tussen onderwijs  
en arbeidsmarkt 2010’ (2011)
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Totaal 100
Bron: Ton Eimers e.a., Regiomonitor Utrecht Voortijdig Schoolverlaten:
Uitvallers en zorgdeelnemers van ROC Midden Nederland, Utrecht 2011
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Bijlage 5

Deelnemers, vsv'ers en vsv% van MBO-instellingen naar verblijfsjaar , uitgesplitst naar de 18 jarigen en jonger en 18plussers, volgens de convenantdefinitie, voorlopige gegevens  2010-2011.
1 2** 3 4

jonger dan 18 18 of ouder totaal verblijfsjaar 1 18 of ouder 18 of ouder 18 of ouder
soort brin naam dln vsv vsv% dln vsv vsv% dln vsv vsv% dln vsv vsv% dln vsv vsv%
ROC 00GT ROC Albeda College 2185 141 6,5% 2542 438 17,2% 4727 579 12,2% 4218 631 15,0% 3646 401 11,0% 2285 194 8,5%

04CY ROC Rivor 273 10 3,7% 257 41 16,0% 530 51 9,6% 406 60 14,8% 340 23 6,8% 229 4 1,7%
04EM ROC Amarantis 1859 63 3,4% 2113 254 12,0% 3972 317 8,0% 3826 423 11,1% 3366 347 10,3% 2200 221 10,0%
04EU ROC Kop v Noord-Holland 423 11 2,6% 339 61 18,0% 762 72 9,4% 641 73 11,4% 460 31 6,7% 264 10 3,8%
04FO ROC Koning Willem I 1264 29 2,3% 1394 150 10,8% 2658 179 6,7% 2538 233 9,2% 2058 111 5,4% 1356 41 3,0%
05EL ROC Westerschelde 216 6 2,8% 199 28 14,1% 415 34 8,2% 364 45 12,4% 398 39 9,8% 293 18 6,1%
08PG ROC Friese Poort 1804 33 1,8% 1170 105 9,0% 2974 138 4,6% 2634 187 7,1% 2383 135 5,7% 1370 64 4,7%
09MR Hoornbeeck College 1301 18 1,4% 352 23 6,5% 1653 41 2,5% 1346 101 7,5% 1096 41 3,7% 490 8 1,6%
14NZ ROC Menso Alting 108 0 0,0% 34 0 0,0% 142 0 0,0% 101 3 3,0% 146 4 2,7% 82 0 0,0%
20MQ ROC Da Vinci College 941 32 3,4% 923 140 15,2% 1864 172 9,2% 1780 187 10,5% 1463 122 8,3% 981 60 6,1%
24ZZ ROC Graafschap College 1107 19 1,7% 902 94 10,4% 2009 113 5,6% 1757 126 7,2% 1569 108 6,9% 984 39 4,0%
25LF Rijn IJssel 1133 19 1,7% 1437 184 12,8% 2570 203 7,9% 2326 270 11,6% 2142 202 9,4% 1594 116 7,3%
25LG ROC Friesland College 1026 26 2,5% 922 82 8,9% 1948 108 5,5% 1780 143 8,0% 1549 116 7,5% 1280 76 5,9%
25LH ROC Midden Nederland 1361 49 3,6% 1898 280 14,8% 3259 329 10,1% 3103 464 15,0% 2724 293 10,8% 1827 163 8,9%
25LJ ROC Ter AA 426 19 4,5% 408 55 13,5% 834 74 8,9% 808 112 13,9% 664 67 10,1% 479 42 8,8%
25LN ID College 1379 51 3,7% 1325 171 12,9% 2704 222 8,2% 2477 241 9,7% 2344 197 8,4% 1141 80 7,0%
25LP Zadkine 1706 81 4,7% 2070 296 14,3% 3776 377 10,0% 3522 444 12,6% 2968 350 11,8% 2158 211 9,8%
25LR ROC Flevoland 591 38 6,4% 704 102 14,5% 1295 140 10,8% 1129 169 15,0% 1023 103 10,1% 688 44 6,4%
25LT ROC Gilde Opleidingen 1183 52 4,4% 1030 112 10,9% 2213 164 7,4% 2009 165 8,2% 1798 124 6,9% 1452 33 2,3%
25LU ROC Alfa-college 1350 20 1,5% 1043 96 9,2% 2393 116 4,8% 2192 175 8,0% 1982 126 6,4% 1453 111 7,6%
25LZ ROC Tilburg 812 39 4,8% 1103 198 18,0% 1915 237 12,4% 1895 268 14,1% 1469 152 10,3% 1045 82 7,8%
25MA ROC Leiden 849 38 4,5% 1016 149 14,7% 1865 187 10,0% 1787 218 12,2% 1363 101 7,4% 1001 59 5,9%
25PJ ROC Deltion College 1479 23 1,6% 1416 134 9,5% 2895 157 5,4% 2832 217 7,7% 2347 189 8,1% 1807 136 7,5%
25PL ROC Leeuwenborgh 801 19 2,4% 854 126 14,8% 1655 145 8,8% 1552 169 10,9% 1323 121 9,1% 967 55 5,7%
25PM ROC A12 724 15 2,1% 736 111 15,1% 1460 126 8,6% 1347 121 9,0% 1180 74 6,3% 894 41 4,6%
25PN ROC Nijmegen eo 1009 23 2,3% 1005 146 14,5% 2014 169 8,4% 1876 219 11,7% 1610 155 9,6% 1041 64 6,1%
25PT ROC Horizon College 1625 59 3,6% 1563 197 12,6% 3188 256 8,0% 2898 292 10,1% 2205 154 7,0% 1344 48 3,6%
25PU ROC Arcus College 634 25 3,9% 831 122 14,7% 1465 147 10,0% 1321 133 10,1% 1108 97 8,8% 875 46 5,3%
25PV ROC Zeeland 951 35 3,7% 856 106 12,4% 1807 141 7,8% 1631 124 7,6% 1412 103 7,3% 961 54 5,6%
25PW ROC Drenthe College 913 30 3,3% 754 110 14,6% 1667 140 8,4% 1572 138 8,8% 1330 86 6,5% 929 43 4,6%
25PX ROC Nova College 1443 52 3,6% 1502 184 12,3% 2945 236 8,0% 2733 329 12,0% 2158 191 8,9% 1317 81 6,2%
25PZ ROC van Amsterdam 2399 110 4,6% 3236 451 13,9% 5635 561 10,0% 5357 683 12,7% 4402 464 10,5% 2931 244 8,3%
25RA ROC Zaanstreek-Waterland 594 28 4,7% 517 79 15,3% 1111 107 9,6% 1074 104 9,7% 929 75 8,1% 526 39 7,4%
27DV ROC AVENTUS 1294 30 2,3% 1256 168 13,4% 2550 198 7,8% 2349 258 11,0% 2123 164 7,7% 1386 86 6,2%
27GZ ROC Mondriaan 1787 79 4,4% 2274 384 16,9% 4061 463 11,4% 3614 480 13,3% 2976 289 9,7% 1936 122 6,3%
27YU ROC van Twente 1993 34 1,7% 1907 182 9,5% 3900 216 5,5% 3597 325 9,0% 3133 192 6,1% 2161 111 5,1%
28AX Hogeschool Zeeland 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 0 0,0%
28DE ROC de Leijgraaf 762 26 3,4% 617 60 9,7% 1379 86 6,2% 1283 107 8,3% 1128 46 4,1% 826 17 2,1%

ROCV 01AA Landstede 1233 19 1,5% 967 104 10,8% 2200 123 5,6% 2033 155 7,6% 1940 129 6,6% 1234 64 5,2%
25LV SG De Rooi Pannen 808 26 3,2% 857 92 10,7% 1665 118 7,1% 1461 79 5,4% 1278 56 4,4% 1026 23 2,2%
25LW Noorderpoort 1491 21 1,4% 1456 157 10,8% 2947 178 6,0% 2550 248 9,7% 2253 153 6,8% 1614 80 5,0%
25LX ROC West-Brabant 1741 70 4,0% 1749 248 14,2% 3490 318 9,1% 3162 366 11,6% 2688 203 7,6% 1563 69 4,4%
25MB ROC Eindhoven 1542 53 3,4% 1615 262 16,2% 3157 315 10,0% 2971 304 10,2% 2646 161 6,1% 1756 66 3,8%

VAK 02OV Leidse Instr Makers Sch 18 0 0,0% 25 0 0,0% 43 0 0,0% 42 1 2,4% 37 1 2,7% 27 0 0,0%
02PG Hout en Meubileringscoll 298 2 0,7% 346 20 5,8% 644 22 3,4% 543 34 6,3% 467 18 3,9% 405 4 1,0%
02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo 127 0 0,0% 178 19 10,7% 305 19 6,2% 240 15 6,3% 296 11 3,7% 210 5 2,4%
02PN C I B A P 160 2 1,3% 158 8 5,1% 318 10 3,1% 320 11 3,4% 293 13 4,4% 226 11 4,9%
04NZ SOMA College 117 1 0,9% 99 4 4,0% 216 5 2,3% 174 19 10,9% 166 15 9,0% 103 5 4,9%
17WH SVO Opleidingen 88 3 3,4% 174 33 19,0% 262 36 13,7% 286 47 16,4% 255 29 11,4% 176 13 7,4%
23KG Grafisch Lyceum Utrecht 203 2 1,0% 241 15 6,2% 444 17 3,8% 415 29 7,0% 459 24 5,2% 316 15 4,7%

VAKV 02PA Mediacollege Amsterdam Ma 219 9 4,1% 283 41 14,5% 502 50 10,0% 458 36 7,9% 436 23 5,3% 446 15 3,4%
05EA STC 447 6 1,3% 440 49 11,1% 887 55 6,2% 901 110 12,2% 729 55 7,5% 472 20 4,2%
18XX Berechja College 16 2 12,5% 5 0 0,0% 21 2 9,5% 30 2 6,7% 17 2 11,8% 8 2 25,0%
23JA Grafisch Lyceum R'dam 481 9 1,9% 531 36 6,8% 1012 45 4,4% 915 61 6,7% 786 35 4,5% 649 18 2,8%
30BC SintLucas - De Eindhovense sch352 5 1,4% 345 19 5,5% 697 24 3,4% 639 30 4,7% 598 29 4,8% 508 7 1,4%

AOCV 01IC AOC Oost 240 2 0,8% 219 25 11,4% 459 27 5,9% 463 30 6,5% 432 16 3,7% 278 12 4,3%
01NJ AOC Terra 276 6 2,2% 258 20 7,8% 534 26 4,9% 464 36 7,8% 413 29 7,0% 236 17 7,2%
01OE Wellantcollege 501 19 3,8% 510 105 20,6% 1011 124 12,3% 942 108 11,5% 790 72 9,1% 443 30 6,8%
11UL Edudelta Onderwijsgroep 159 7 4,4% 96 8 8,3% 255 15 5,9% 233 24 10,3% 184 16 8,7% 122 6 4,9%
12VI AOC Friesland 157 4 2,5% 155 11 7,1% 312 15 4,8% 301 25 8,3% 263 20 7,6% 148 9 6,1%
13US AOC De Groene Welle 167 1 0,6% 116 8 6,9% 283 9 3,2% 302 24 7,9% 274 10 3,6% 164 8 4,9%
14YD Lentiz 168 6 3,6% 130 20 15,4% 298 26 8,7% 263 20 7,6% 238 11 4,6% 110 8 7,3%
21CS CITAVERDE College 193 8 4,1% 210 31 14,8% 403 39 9,7% 420 48 11,4% 365 25 6,8% 238 7 2,9%
21CY AOC West Brabant 161 5 3,1% 181 20 11,0% 342 25 7,3% 301 21 7,0% 290 13 4,5% 208 5 2,4%
25EF Clusius College 232 7 3,0% 196 23 11,7% 428 30 7,0% 366 18 4,9% 284 13 4,6% 215 5 2,3%
25GV AOC Groenhorst College 329 12 3,6% 364 51 14,0% 693 63 9,1% 610 52 8,5% 517 35 6,8% 345 14 4,1%
26CC Helicon Opleidingen 632 16 2,5% 654 108 16,5% 1286 124 9,6% 1132 91 8,0% 848 48 5,7% 611 22 3,6%

54261 1705 3,1% 55073 7156 13,0% 109334 8861 8,1% 100613 10482 10,4% 86559 6859 7,9% 58412 3423 5,9%

*de totalen komen niet overeen met de reeds gepubliceerde gegevens, aangezien onbekend verblijfsjaar (8 deelnemers) en verblijfsjaar 5 en hoger niet getoond worden
** voor deelnemers onder de 18 zijn de aantallen zo laag bij verblijfsjaar 2 en hoger, dat deze niet getoond worden. Het betreft circa 1% van de deelnemers in het wteede verblijfsjaar. 

algemeen: Deze gegevens betreft deelnemers uit jaar 2010-2011, van deze deelnemers is (gebruikmakend van de historie bekend in BRON) berekend in welk verblijfsjaar zij zitten.
leeftijd: Het betreft deelnemers uit de vsv-leeftijd, de leeftijdsafbakening van 18min en 18plus is berekend op de leeftijd aan het eind van het jaar, op het moment dat zij vsv kunnen worden, (1-10-2011) in dit geval. 
verblijfsjaar: Het aantal jaren dat een deelnemer ingeschreven staat in de sector mbo.
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Bijlage 6: overzicht vrijstellingen, thuiszitters en verzuim

Vrijstelling 3a 3b 15 3a 3b 15 3a 3b 15 3a 3b 15 3a 3b 15
(V)SO 1 0 0 1 6 0 1
VO 2 0 0 2 2 30 1 1 1 1 17
Mbo 0 0 0 2 48 1 8 2 3
Onbekend 2
Geen onderwijs

totaal 2 1 0 2 5 99 0 2 25 1 2 5 1 17

vrijstelling 5a 5b 5c 5a 5b 5c 5a 5b 5c 5a 5b 5c 5a 5b 5c
(V)SO 14 1 12 3
VO 6 3 0 0 0 2 1 1 7 26 7 1
Mbo 1 0 0 2 1 2 1 1
Onbekend 11 0 0 9 3 20
Geen onderwijs 36 16 179

totaal 68 19 180 4 14 0 3 13 3 28 26 7 1

thuiszitters aantal opgelost >6 mnd aantal opgelost >6 mnd aantal opgelost >6 mnd aantal opgelost >6 mnd aantal opgelost >6 mnd
(V)SO 60 35 11 6 3 3 6 2 2 3 2
VO 302 230 35 8 5 3 9 5 4 21 8 3 1 1
Mbo 134 75 20 4 1 1 13 6 7 4 1 1
Onbekend 3 2
Geen onderwijs 5 3

totaal 496 340 66 18 9 7 28 13 13 36 16 4 1 1 0

absoluut verzuim geen 
school aantal aantal aantal aantal aantal
(V)SO 6 2 1
VO 18 7 3 5
Mbo 28 18 8 4
Onbekend 18
Geen onderwijs 104

totaal 156 27 12 27

schoolverzuim aantal aantal aantal aantal aantal
(V)SO 59 25 9 18
VO 1915 716 203 494 115
Mbo 393 210 174 124
Onbekend 62 39
Geen onderwijs

totaal 2429 951 386 675

Den Haag

88

77

weer ingeschreven
1

weer ingeschreven
1

Zoetermeer Westland Delft Pijnacker-Nootdorp

3
2

18
12

46
6

weer ingeschreven
1
1
4

6

weer ingeschreven

5
3

8

weer ingeschreven

proces-verbaal
9

342

proces-verbaal
0

32

proces-verbaal
6

131
1667

9

proces-verbaal
4

69
13

2
22

11

427 153 54

proces-verbaal
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Bijlage 7 aanbevelingen ResearchNed 

- De kern van het aanbod Plusvoorzieningen zou zich moeten richten op coaching/tra-
jectbegeleiding, Rebound en Part-time rebound;

- De focus moet gericht zijn op onderwijs: het doel is het behalen van een startkwalifi-
catie, de plusvoorziening helpt dit doel te bereiken;

- De huidige selectiecriteria van jongeren om deel te kunnen nemen, kunnen gehan-
teerd blijven. Dat is inclusief de ruimte voor regio’s  of scholen om eigen selectiecrite-
ria toe te voegen;

- Meer aandacht voor jongeren met een verborgen of internaliserende (gedrags)pro-
blematiek is gewenst; 

- Vroegtijdige opsporing van jongeren is essentieel: jongeren op school houden is min-
der lastig als op tijd wordt opgemerkt dat er hulp nodig is; 

- Binnen scholen blijken er vaak ‘eilandjes’ te bestaan, waardoor medewerkers elkaar 
niet weten te vinden in de zorg rondom overbelaste jongeren;

- Het is raadzaam om er van uit te gaan dat overbelaste jongeren zelf geen initiatief 
zullen nemen richting de school om te voorkomen dat zij uitvallen;

- Het advies is om geen middelen meer te besteden aan het in kaart brengen van over-
belaste jongeren;

- Het blijkt van belang dat jongeren die gebruik hebben gemaakt van een voorziening 
op de achtergrond ondersteund worden door iemand die zij al kennen. Aandacht 
voor de nazorg van leerlingen is belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van trajectbege-
leiding;

- Ook ‘nazorg’ voor docenten die te maken hebben met jongeren die deel hebben ge-
nomen aan een voorziening blijkt belangrijk; 

- Gebleken is dat jongeren met externaliserende problematiek niet in dezelfde voorzie-
ning geplaatst moeten worden als jongeren met internaliserende problematiek, om-
dat de kans op het ongelijke verdeling van aandacht en begeleiding dan heel groot is;

- Bestaande samenwerkingsverbanden die zijn versterkt of opgezet in het kader van de 
eerste regeling moeten in stand gehouden worden, zodat deze de kans krijgen in te 
slijten, waardoor de subsidie van de nieuwe regeling directer ingezet kan worden.

Bijlage 8
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Handreiking voor het maken van een regionale analyse 2012-2015 
betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Definitieve versie met voorlopige cijfers over schooljaar 2010-2011

Zonder een scherp beeld van de situatie in de regio in 2012 is het niet mogelijk effectieve 
maatregelen te nemen voor resultaat in 2015. Succesvol vsv-beleid is en blijft een 
kwestie van ‘sturen op cijfers’. Daarom wordt u gevraagd gezamenlijk een regionale 
analyse 2012-2015 op te stellen.

Hierbij ontvangt u een handreiking voor de inhoud en omvang van een regionale analyse. 
In de bijlage bij deze handreiking treft u actuele regiocijfers. RMC- en ROC-factsheets 
vindt u op de website www.aanvalopschooluitval.nl en de maandrapportages (relatief en 
absoluut verzuim) van uw regio vindt u op het Zakelijk Portaal van DUO. Benut andere 
bronnen zoals onderzoeksrapporten, uw eigen administraties en eerdere (regionale) 
analyses. In samenspraak met uw vsv-accountmanager beslist u of u de analyse baseert 
op de voorlopige cijfers 2010-2011 of de definitieve cijfers 2009-2010 of beide. De 
analyse combineert kwalitatieve en kwantitatieve aspecten. Het schriftelijk verslag van 
de regionale analyse bedraagt 2.500 tot 5.000 woorden (ongeveer 5 tot 12 A4). De 
kwalitatieve en kwantitatieve analyse zijn geïntegreerd in hetzelfde document.

Deze handreiking maakt geen deel uit van de subsidieaanvraag. U hoeft het schriftelijk 
verslag van uw regionale analyse dus niet op te sturen naar DUO. De regionale analyse 
moet wel schriftelijk beschikbaar zijn voor een gesprek met de vsv-accountmanager 
(uiterlijk in mei 2012). Hij of zij is in dat gesprek uw “inspirator” en “kritische spiegel”. U 
baseert uw voorstellen voor maatregelen waarvoor u subsidie aanvraagt vanzelfsprekend 
op de analyse van de vsv-problematiek in uw regio.

Het schriftelijk verslag van uw regionale analyse moet u terzijnertijd ook op aanvraag 
opsturen naar een onderzoeksbureau. Dit onderzoeksbureau zal de subsidieregeling 
integraal monitoren en evalueren gedurende de gehele looptijd. Meedoen met het 
onderzoek maakt deel uit van de subsidievoorwaarden. Een onderdeel van het 
evaluatieonderzoek is een vergelijking van de kwaliteit van de 39 regionale analyses 
2012-2015. Het oordeel van het onderzoeksbureau speelt geen rol in de toekenning van 
de subsidie. Meer informatie over het onderzoek zal beschikbaar komen op de website 
www.aanvalopschooluitval.nl.

Inhoudelijke richtlijnen: 
• Besteed aandacht aan de verschillen tussen de uitvalpercentages in de eigen regio 

en in de gemiddelde regio (zie tabel)

• Besteed aandacht aan de verschillen tussen de uitvalpercentages in de eigen regio 
en in vergelijkbare regio’s. U bepaalt zelf welke twee regio’s u wilt gebruiken als 
‘spiegelregio’.

• Besteed aandacht aan de uitvalpercentages van de individuele vo-scholen en rele-
vante mbo-instellingen in de regio. Onderzoek welke vo-scholen en welke mbo-instel-
lingen in welke schooltypen in 2010-2011 de toekomstige norm  overschrijden. 
Houd daarbij rekening met de verwachte verlaging van de uitvalpercentages als ge-
volg van de vernieuwde meetsystematiek vanaf 2012-2013. De normen voor de pres-
tatiesubsidies in het voortgezet onderwijs zijn ruimer dan de streefwaarden en vooral 
bedoeld om achterblijvende vo-scholen te kunnen identificeren. Onderzoek welke vo-
scholen en welke schooltypen in de regio nu de gemiddelde streefcijfers voor 
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2014-2015 overschrijden. Houd daarbij rekening met de verwachte verlaging van de 
uitvalpercentages als gevolg van de vernieuwde meetsystematiek.

• Schenk in de regionale analyse in ieder geval aandacht aan de schooluitval uit de 
bovenbouw havo/vwo in uw regio. De landelijke ambitie is om deze uitval tot (bijna) 
nul terug te brengen. Welke inzet is nodig in uw regio?

• Schenk in de regionale analyse aandacht aan de kritieke overgangsfase van vmbo 
naar mbo. De voorlopige cijfers 2010-2011 op landelijk niveau laten zien dat de uitval 
in het mbo in het eerste leerjaar het hoogst is. Is dit ook in uw regio het geval? Wel-
ke maatregelen zijn in uw regio nodig om de uitval in het eerste leerjaar terug te 
dringen?

• Schenk in de regionale analyse in ieder geval aandacht aan de schooluitval uit 
mbo 3/4 in uw regio. De landelijke ambitie is om deze uitval het sterkst te laten dalen 
met ruim 5.000 uitvallers minder. Welke inzet is nodig in uw regio? 

• Maak een realistische inschatting van de regionale witte vlekken in het voortgezet 
onderwijs zoals particulier onderwijs en vrijstellingen LPW.

• Besteed aandacht aan de redenen van uitval uit het onderwijs. Gebruik meerdere 
bronnen hiervoor, zoals BRON-BVE, de mbo-raad en onderzoeksrapporten van bij-
voorbeeld het ROA. Maak gebruik van eigen onderzoeken onder leerlingen. Maak zo 
mogelijk een uitsplitsing naar niveau. 

• Schenk aandacht aan de conclusies in het recente rapport betreffende de evalua-
tie van de eerste twee jaren ‘Plusvoorziening’ door ResearchNed. Maatregelen die 
dicht op de overbelaste jongeren in werken, hebben een positieve evaluatie gekre-
gen. Een samenvatting van de tussenrapportage is beschikbaar op www.aanvalop-
schooluitval.nl of via uw VSV-accountmanager.

• Schenk in uw analyse aandacht aan het effect van de maatregelen die u in de af-
gelopen jaren heeft ingezet: wat heeft gewerkt, wat heeft niet of minder gewerkt. 

• Besteed aandacht aan de ontwikkeling van de schooluitval onder relevante doel-
groepen (leeftijd, geslacht, etnische achtergrond, sociaal-economische achtergrond, 
opleidingssector enz.) en kijk terug op het eventueel gevoerde beleid voor deze doel-
groepen. 

• Besteed aandacht aan het regionale verzuimbeleid. Hoe werken gemeenten, RMC, 
justitie, scholen en instellingen samen? Wordt het Digitaal Verzuimloket in voldoende 
mate benut? Betrek indien relevant het recente rapport van de Inspectie van het On-
derwijs naar het verzuimbeleid van 15 roc’s in de analyse, zie www.aanvalopschool-
uitval.nl. 

• Kijk terug op de samenwerking in de regio in de afgelopen jaren. Is er vaak ge-
noeg overleg met de belangrijkste partijen? Is het overleg voldoende inhoudelijk? Is 
het overleg voldoende besluitvaardig? Welke vooruitgang wilde u boeken, wat is er 
gelukt en wat niet? Welke partners ontbreken in de praktijk nu nog aan tafel: zijn er 
in de regio bijvoorbeeld afspraken gemaakt met partners in de zorg, veiligheid/justitie 
en met werkgevers? Maak zo mogelijk gebruik van een eerdere vsv-scan. Formuleer 
op basis van de geconstateerde problemen in de regio gezamenlijk het ideaalbeeld 
voor 2014-2015. Wie doet wat op welke manier met wie?

• Formuleer op basis van de geconstateerde problemen in de regio gezamenlijk het 
beeld voor 2016 (einde convenantperiode). Welke activiteiten zijn door wie in het re-
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guliere proces van de gemeenten, de scholen, de instellingen en andere betrokkenen 
opgenomen? Hoe is de samenwerking structureel verankerd in de regio?

• Trek conclusies over waar en op welke manier het terugdringen van voortijdig 
schoolverlaten in uw regio het meest noodzakelijk en het meest kansrijk is. 

Onder
bouw vo

Boven
bouw 
vmbo

Boven
bouw 
havo / 
vwo

Mbo1 Mbo2 Mbo3/4

Regio XX, 
voorlopig ’10-’11 
(zelf invullen = 
overschrijven uit 
tabel)

Spiegelregio 1, 
voorlopig ’10-’11 
(naar eigen keuze, 
overschrijven uit 
tabel in bijlage)

Spiegelregio 2, 
voorlopig ’10-’11 
(naar eigen keuze, 
overschrijven uit 
tabel in bijlage)

Gemiddelde 
regio, 
voorlopig ’10-’11 

0,9% 2,8% 0,8% 37,6% 14,3% 4,9%

Gemiddelde 
regio, 
definitief ’09-’10

0,9% 2,9% 0,9% 38,4% 15,2% 5,1%

Verwachte 
verlaging 
gemiddelde regio 
als gevolg van de 
vernieuwde 
meetsystematiek 

Verwacht 
uitvalpercentage 
in de vernieuwde 
meetsystematiek

-0,6% 

= 
   0,3%
(10-11)

-1,1%

=
1,7%

(10-11)

-0,5%

=
0,3%

(10-11)

-5%

=
32,6%
(10-11)

-1%

=
13,3%
(10-11)

-0,3%

=
4,6%

(10-11)

Norm voor 
prestatiesubsidies 
voor individuele 
scholen en 
instellingen 
(2012-2013)

1% 4% 0,5% 32,5% 13,5% 4,25%

Norm voor 
prestatiesubsidies 
voor individuele 

1% 4% 0,5% 22,5% 10% 2,75%
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scholen en 
instellingen
(2014-2015)

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

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

Gelijk 
aan 

prestatie
-norm

Gelijk 
aan 

prestati
enorm

Gelijk 
aan 

prestatie-
norm
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Bijlage “Actuele Regiocijfers (voorlopige cijfers 2010-2011) en procentuele 
uitvalnormen” bij de handreiking voor het maken van een regionale analyse 
2012-2015 betreffende het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Procentuele VSV-normen per onderwijssoort en –niveau

Onder-
bouw

Bovenbouw 
vmbo

Bovenbouw 
havo/vwo

Mbo1 Mbo2 Mbo3/4

2012-2013 1,0% 4,0% 0,5% 32,5% 13,5% 4,25%
2013-2014 1,0% 4,0% 0,5% 27,5% 11,5% 3,5%
2014-2015 1,0% 4,0% 0,5% 22,5% 10% 2,75%

Vsv-percentage per onderwijssoort en –niveau per RMC-regio (voorlopige cijfers 2010-2011)

 Onder onderbouw vo worden de eerste twee leerjaren van het vmbo en de eerste drie leerjaren van het  
havo/vwo verstaan

 De bovenbouw van het vmbo bestaat uit leerjaar 3 en 4
 De bovenbouw van het havo/vwo bestaat uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 
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