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Voorwoord 

Samen zetten we ons in voor zo veel mogelijk dezelfde kansen voor alle jongeren. Ongeacht uit welke buurt je komt of 
je achtergrond, ieders talent moet worden gezien en benut. Ook op latere leeftijd is dit belangrijk, bij het kiezen van 
een vervolgopleiding of het vinden van een stage of baan. Daar werken we in de regio Utrecht aan met onder andere 
dit regionaal programma voortijdig schoolverlaten. Zodat jongeren hun eigen toekomst vorm kunnen geven en kennis 
en vaardigheden opbouwen die nodig zijn om op eigen benen te staan. Voor wie dat niet vanzelfsprekend is bieden 
we ondersteuning en begeleiding op alle levensgebieden. Uiteindelijk bereiken we hiermee dat zo veel mogelijk 
jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, eigen keuzes maken, een duurzame plek op de arbeidsmarkt vinden en 
economisch zelfredzaam zijn.  
 
We zijn er trots op dat de in 2015 gestarte SchoolWerkt agenda een echte samenwerkmotor gebleken is. Vanuit de 
bedoeling: “Jongeren begeleiden op hun unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving” wordt dagelijks 
door alle partners: uit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, alle gemeenten uit de regio en 
partners in de zorg en vanuit de arbeidsmarkt met succes samengewerkt om voortijdig schoolverlaten te verminderen. 
Samen kunnen we blijven vernieuwen, elkaar versterken en zorgen dat het aanbod passend is en op elkaar aansluit. 
Dat komt de jongere ten goede. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking om de overgang van het voortgezet 
onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs soepel te laten verlopen. We zien nu bijna alle vmbo-leerlingen de 
overstap naar een vervolgopleiding in het mbo maken; ook jongeren die dat zelf niet goed kunnen of geen hulp krijgen 
van thuis. Een ander voorbeeld is het vestigingsgericht werken waardoor we een gezamenlijke sterkere preventieve 
basis hebben. Ook het OPDC Utrecht (orthopedagogisch-didactisch centrum) waar overbelaste jongeren onderwijs 
volgen en het praktijkonderwijs waar jongeren vanuit een vertrouwde plek een entreeopleiding behalen, blijven we 
met succes inzetten.  
 
Hierbij presenteren we het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020- 2024. We versterken en verbeteren 
bestaande activiteiten en zetten we in op nieuwe projecten die onze aanpak verder versterken. We willen jongeren 
langer begeleiden in de overgang naar werk, versterken professionals die jongeren met een ondersteuningsvraag 
begeleiden in een regionaal expertisecentrum, zetten in op het nog actiever weer terug naar school begeleiden van 
jongeren en ontwikkelen nieuwe vormen van praktijkleren. Ook vraagt de arbeidsmarkt de komende tijd om extra 
inzet voor voldoende leerwerkplekken en stages.  
 
De komende jaren blijven we samen de schouders zetten onder onze gezamenlijke aanpak voortijdig schoolverlaten. 
Van hieruit willen wij een verdere impuls geven aan de arbeidsmarktkansen voor onze jongeren en de intensivering 
van de samenwerking in de regio. 
 
 
College van bestuur Willibrord stichting  
Contactschool regio Utrecht  
Marc Mittelmeijer  
 
 
Wethouder Onderwijs Utrecht  
Contactgemeente regio Utrecht  
Anke Klein 
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Inleiding 

Al vele jaren wordt in de RMC-regio Utrecht (RMC regio 19) onder de noemer ‘Schoolwerkt agenda’ door partners uit 
het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en alle gemeenten uit de regio met succes samengewerkt om 
voortijdig schoolverlaten (vsv) te verminderen. De meeste jongeren verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. 

 

De gezamenlijke regionale inspanningen om jongeren te ondersteunen in hun onderwijsloopbaan en om uitval te 
voorkomen hebben tot mooie resultaten geleid. Na het succes van de afgelopen jaren, met landelijk een daling van 
ruim 70.000 naar ruim 26.000 vsv’ers per jaar zien we de laatste twee schooljaren (2017-2018 en 2018-2019) helaas 
toch weer een lichte stijging van het aantal voortijdig schoolverlaten. Diezelfde trend is ook waarneembaar in de RMC-
regio Utrecht. Kortom blijvende aandacht en nieuwe initiatieven op het terrein van voortijdig schoolverlaters zijn 
noodzakelijk en maken dat we de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten onverminderd voort zetten. Voordat we 
daaropin gaan, eerst een korte terugblik op de afgelopen periode. 
 
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in: het ontwikkelen van een sterk vangnet om de jongere, het aanbieden van 
een passend zorgaanbod waar nodig en het maken van duidelijke afspraken tussen onderwijs en gemeenten rondom 
no show, uitval en verzuim. Het resultaat hiervan is dat jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs meer, eerder en beter in beeld zijn en begeleid worden met een breed aanbod aan 
ondersteuningsmaatregelen. Er is veel aandacht geweest voor het maken van een goede overstap van het voortgezet 
naar het middelbaar beroepsonderwijs. Met werkgevers, het leerwerkloket en werkgeverservicepunt is gewerkt aan 
het creëren van meer passende plekken voor stage en praktijkleren en is de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt verbeterd. Ook is ingezet op het actief benaderen en begeleiden van uitgevallen jongeren (oud-vsv’ers)  
terug naar school of richting werk. Jongeren hebben ook volop elkaar geholpen in diverse peer to peer projecten.  
 
Professionals rondom de jongeren hebben elkaar de afgelopen vijf jaar beter leren kennen, weten elkaar te vinden, 
delen hun kennis, geven inhoud aan de bedoeling en stemmen intensief met elkaar af. Dit zorgt ervoor dat we 
gezamenlijk de jongere beter kunnen bedienen met wat hij/zij nodig heeft, om zo kansrijk mogelijk aan de 
samenleving deel te nemen. Ook streven we ernaar om de jongeren met steun op maat te kunnen begeleiden in een 
succesvolle loopbaan. Het is een vanzelfsprekendheid geworden dat alle partners de verantwoordelijkheid dragen 
voor de realisatie van de ambities om voortijdig schoolverlaten te verminderen. We weten elkaars aanpak te 
versterken door, waar mogelijk en van toegevoegde waarde, te werken vanuit samenwerking en verbinding. Kortom, 
de samenwerking in de RMC-regio Utrecht is iets om te koesteren. Ook dit programma is met inbreng van alle 
partners tot stand gekomen. Hierbij is gewaardeerd wat we willen blijven behouden. Is er gekeken naar wat er minder 
uit de verf is gekomen en is innovatie en vernieuwing gezocht om nog verder onze aanpak te verbeteren en uit te 
breiden. 

 

We zijn er nog niet. We zien helaas, ook in RMC-regio 
Utrecht, nog te veel jongeren uitvallen en voortijdig hun 
schoolloopbaan afbreken. Er zijn nieuwe stappen nodig voor 
de regionale aanpak. Het is in het belang van jongeren in het 
algemeen en kwetsbare jongeren in het bijzonder dat de 
domeinen werk en inkomen, jeugdzorg en onderwijs meer en 
integraal samen gaan werken en elkaar verder gaan 
versterken. We willen door de inzet van leernetwerken nog 
meer professionals betrekken en de verbinding aangaan met 
elkaar voor een integrale aanpak. 
 
Centraal in onze aanpak staat dan ook werken vanuit De 
Bedoeling, met daarbij onze Leidende Principes (zie figuur 
hiernaast). Hierbij staat de jongere centraal. Dat gold voor de 
afgelopen jaren en met diezelfde koers willen we de 
toekomst in. We willen de jongere verder helpen en gaan 
daarbij uit van de ambities, talenten en mogelijkheden van 
jongeren. We helpende jongeren vanuit zij eigen interesse 
(loopbaan) keuzes te maken en bieden de kans kennis en 
vaardigheden op te bouwen waardoor de jongere op eigen 
benen kan staan. Maar, ook willen we aandacht hebben voor 
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de jongere die niet of nauwelijks zichzelf staande kan houden: het sluitende vangnet van ondersteuning en 
begeleiding willen we behouden, verbeteren en desgewenst uitbreiden. Ook als regio willen we elkaar vasthouden in 
de komende vier jaar: we hebben de ambitie om van en met elkaar te leren en te verbeteren.  
 
Dit regionaal programma geeft weer hoe wij in RMC-regio Utrecht werken aan het tegengaan van voortijdig 
schoolverlaten en een vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie ten aanzien van de aansluiting op de 
arbeidsmarkt of dagbesteding. De basis voor de regionale vsv samenwerking is de gezamenlijke SchoolWerkt agenda. 
Deze vormde het uitgangspunt voor het regionale programma 2017-2020 en is in aangepaste vorm ook de basis voor 
dit nieuwe regionale programma 2020-2024. De maatregelen uit dit programma worden ingediend voor de regeling 
regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024 die als doel heeft het voorkomen en bestrijden van uitval onder 
jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De regeling kent een viertal subdoelstellingen: 

1) Het verlagen van het regionaal aantal jaarlijks nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen de 12-23 jaar waarmee 
wordt bijgedragen aan de landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe schooluitvallers in 2024; 

2) Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar school gaat; 
3) Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later aan het werk is; 
4) Het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie 
 
Met dit document wordt niet alleen inzage gegeven in de maatregelen, de doelgroep en samenwerkende partijen, ook 
is er een uitgebreide analyse opgenomen en zijn er streefcijfers vermeld voor de komende periode. In bijlage 3 is een 
begroting opgenomen. Veel van onze basismaatregelen worden vanuit reguliere bekostiging van gemeenten en 
onderwijsinstellingen gerealiseerd. Dit programma biedt de kans om iets ‘extra’s’ in te zetten en/of nieuwe 
maatregelen te ontwikkelen met elkaar. Waar mogelijk sluiten we aan op mogelijkheden voor cofinanciering. Hiertoe 
hebben we bijvoorbeeld gekeken naar wat is opgenomen in de kwaliteitsagenda’s van de mbo partners over het 
voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In de uitwerking van projecten nemen we dat mee.  

 

In dit programma verwoorden we onze gezamenlijk inzet voor de komende vier jaar. We willen echter ook adaptief 
zijn en in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Tijdens het schrijven van het plan zitten we nog midden in de 
corona crisis en het effect hiervan op de schoolloopbaan van jongeren en de arbeidsmarkt is zo veel mogelijk mee 
genomen maar voor een deel ook nog moeilijk te voorspellen. Het programma voorziet in een tussentijdse evaluatie, 
zodat indien gewenst bijgestuurd kan worden. Na twee jaar evalueren we de inzet op basis van de jaarlijkse 
monitoring en het effect van de maatregelen. Op basis hiervan kunnen we accenten verleggen in het plan.  
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 Voor wie doen we het  

Met dit regionaal programma richten we ons op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het behouden, 
verbeteren en desgewenst uitbreiden van het sluitende vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie. Het gaat 
hierbij om jongeren van 12 tot 23 jaar wonende in de RMC-regio Utrecht (regio 19). Om een goed beeld te krijgen van 
het domein voortijdig schoolverlaten en de ontwikkelde regionale aanpak schetsen we een beeld van de problematiek 
en gehanteerde onderwijstermen.  
 
Alle kinderen en jongeren die in Nederland ingeschreven staan, zijn vanaf hun 5e jaar tot hun 16e leerplichtig: ze 
moeten verplicht naar school. Jongeren die 16 jaar zijn geworden en nog geen startkwalificatie hebben, 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. Gemeenten hebben de taak om jongeren tot 23 jaar zonder 
startkwalificatie te monitoren en daarmee voortijdig schooluitval te voorkomen en te bestrijden.  
 
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 jaar die minimaal een jaar voortijdig schoolverlater zijn, worden aangeduid als ‘oud-voortijdig 
schoolverlater (oud-vsv)’. Ook deze groep blijven we nog volgen en hebben we begeleidingsaanbod voor.   
 
Voortijdig schoolverlaten kan vele oorzaken hebben of een stapeling van oorzaken. Eén van de oorzaken van voortijdig 
schoolverlaten is problemen thuis en/of 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 kunnen op termijn leiden tot risico’s zoals problemen met aansluiting op de 
arbeidsmarkt, werkloosheid, criminaliteit, huisvestingsproblemen, lagere salarissen en andere maatschappelijke 
problemen. De brede maatschappelijke problematiek die het voortijdig schoolverlaten met zich mee kan brengen, is 
hiermee evident. 
 
Tot slot is er een groep jongeren die aangeduid wordt als ‘jongeren in kwetsbare positie (JIKP)’. Dit zijn jongeren die 
al dan niet met een getuigschrift of diploma doorstromen naar de entreeopleiding of de basisberoepsopleiding (mbo-
2). Of jongeren die uitstromen uit het onderwijs en afkomstig zijn uit: het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het 
praktijkonderwijs (pro), de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo, het leerwerktraject van het vmbo, de 
entreeopleiding.  Tot slot kan het ook gaan om een jongere die niet vanuit één van de onderwijssoorten instroomt in 
een entreeopleiding en die nog niet 23 jaar oud is. De Rijksoverheid vraagt specifieke aandacht voor jongeren in een 
kwetsbare positie bij de aanpak van voortijdig schoolverlaten. De voorbereiding op en toeleiding naar werk of 
dagbesteding voor jongeren in een kwetsbare positie staat 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. 
Gemeenten hebben ook hier de taak om de jongeren te monitoren, met als doel zeker te weten dat de overstap naar 
arbeid of dagbesteding gelukt is.  

http://www.schoolwerkt.nl/
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 Hoe organiseren we het  

RMC-regio Utrecht werkt in de kern met 27 partners, waarvan 16 gemeenten (4 sub regio’s: Utrecht-stad, Utrecht 
Zuid, Utrecht Zuidoost en Utrecht Noordwest), vier samenwerkingsbanden VO en 7 mbo-instellingen. De 
contactgemeenten voor de RMC subregio’s zijn Utrecht, Nieuwegein, Zeist en Woerden. De gemeente Utrecht vervult 
de regiefunctie als centrumgemeente en het Globe college (onderdeel van de Stichting Willibrord) is de contactschool.  
 
Om voortijdig schoolverlaten echt aan te kunnen pakken werken we samen met nog veel meer partners. Bijvoorbeeld 
met partners in het domein van de arbeidsmarktregio en jeugdzorg regio. We hebben onze manier van organiseren zo 
aangepast dat we dit brede netwerk beter kunnen betrekken bij de maatregelen in dit programma. Ook zoeken we op 
een actieve manier contact met andere netwerken of tafels om aandacht te vragen voor jongeren in een kwetsbare 
positie, jongeren die risico lopen voortijdig school te verlaten of het onderwijs al hebben verlaten zonder 
startkwalificatie. Voorbeelden hiervan zijn: de bestuurlijke onderwijstafels en het OOGO (op overeenstemming gericht 
overleg), de Utrechtse werktafel, de bovenregionale tafel jeugd (U26). Maar we verbinden ons bijvoorbeeld ook aan 
de aanpak voor taalachterstand, schulden en inburgering. 
 
2.1. Organisatie  

Voor deze programma periode zetten we weer een stevige regionale samenwerkings- en netwerkorganisatie neer, die 
intensief en effectief vanuit een gezamenlijke agenda werkt en richting geeft aan het programma. 
 
Voor besluitvorming binnen de regio bestaat de structuur van een bestuurlijk overleg. Dit overleg bestaat uit 
bestuurders van de partners in de regio. Wethouders en schooldirecties stellen het regionaal vsv programma, een 
keer in de vier jaar, vast en stellen deze na twee jaar bij. Daarnaast vervullen de leden van het bestuurlijk overleg de 
rol van ambassadeur voor het programma vsv. De wethouder van de regiegemeente Utrecht en de bestuurder van de 
contactschool vervullen de rol van voorzitter en stemmen jaarlijks af met de bredere vertegenwoordiging van de 
wethouders sociale zaken en jeugd.  
 
De programmaraad komt 2 tot 3 keer per jaar bij elkaar en zorgt, als gedelegeerd opdrachtgever, voor de aansturing 
van de projecten, bijstelling van budgetten en heeft het mandaat om beslissingen te nemen. Ze zorgen voor een 
directe lijn met het bestuur en voor de verbinding met andere overleg tafels (o.a. de bovenregionale tafel jeugd 
(U26)/ Utrechtse werktafel). De programmaraad is nieuw en we verwachten hiermee nog scherper te kunnen sturen 
op resultaat en vermindering van vsv. In de programmaraad verantwoorden projectteams de voortgang van de 
projecten/maatregelen die in dit programma zijn beschreven. Er komt geen overleg per thema zoals in de oude 
actielijnen maar wel wordt gekeken hoe onderlinge afstemming tussen projecten goed geborgd wordt en soms zal een 
projectteam meerdere maatregelen uitvoeren.  
 
De kerngroep, een netwerk van betrokken (beleidsmatige) professionals, komt 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar om de 
inhoudelijke maatregelen in de aanpak van voortijdig schoolverlaten voor te bereiden. Dit overleg vormt de basis van 
onze kennisinfrastructuur waar vanuit innovatie, samenwerking en nieuwe initiatieven ontplooit kunnen worden. Hier 
verbinden we bestaande initiatieven met elkaar, blijven we elkaar opzoeken, uitwisselen en leren. De kerngroep krijgt 
tevens de taak om vinger aan de pols te houden. Te reflecteren op basis van monitoring die komt uit bijvoorbeeld de 
systemen van de overstap of door bijvoorbeeld casuïstiek bespreking te houden. We gaan in gesprek met diverse 
partijen en jongeren om voortdurend in te kunnen spelen op nieuwe kwetsbare doelgroepen of overgangsmomenten. 
Op deze manier kunnen we steeds weer signaleren wat er nodig is en organiseren we ons adaptief vermogen. 
 
De kerngroep is ook verantwoordelijk voor het initiëren van leernetwerken die als doel hebben om een breder 
netwerk te betrekken bij de activiteiten uit het programma. De ene keer is dat met een specifiek thema in een kleine 
groep, de andere keer een brede bijeenkomst waarbij we diverse betrokkenen uitnodigen om met ons uit te wisselen 
en te leren hoe we nog beter kunnen worden in het begeleiden van jongeren op hun unieke pad. Voorbeelden hiervan 
zijn: uitwisseling tussen pro/ vso scholen en het mbo, de startbijeenkomst van de Overstap, een netwerk van 
loopbaanbegeleiders, intervisiegroepen, thema bijeenkomsten over bijvoorbeeld de kernpartneraanpak en 
uitwisseling organiseren met opleidingen en werkgevers over matchen en creëren van leerwerkplekken, stages en 
banen. Het netwerk rondom jongeren is groter dan alleen de partners in de vsv agenda. In de leernetwerken is er 
aandacht voor een continue aansluiting richting andere “tafels” en domeinen.   
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 Waar staan we nu   

Ter onderbouwing van het nieuwe programma hebben we een verdiepende analyse uitgevoerd en uitkomsten van de 
(in opdracht van de regio) uitgevoerde onderzoeken van de afgelopen jaren bij elkaar gebracht. Dit is van groot belang 
geweest voor de planontwikkeling 2020-2024. In dit hoofdstuk volgt op hoofdlijnen een analyse over de vsv-cijfers in 
onze RMC-regio Utrecht. Hierbij kijken we naar de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en gaan we in, waar 
mogelijk, op de onderliggende oorzaken voor de uitval in onze regio. Gestart wordt met de situatie op landelijk niveau 
over de afgelopen jaren. Hierna zoomen we in op de RMC-regio Utrecht en de gemeente Utrecht ten opzichte van de 
andere vier grote gemeenten in Nederland (G4 vergelijking) waarbij we op hoofdlijnen de ontwikkelingen toelichten. 
Vervolgens belichten we de ontwikkelingen per onderwijssector en niveau (vo en mbo). Ook staan we stil bij de trends 
omtrent jongeren in een kwetsbare posities (JiKP) en oud-vsv’ers. Tot slot sluiten we af met de mogelijke oorzaken 
voor de uitval in onze regio.  
 
Voor het maken van de analyses hebben wij gebruik gemaakt van verschillende gegevens vanaf schooljaar 2014-2015 
tot en met het schooljaar 2018-2019. Hierbij maken we o.a. gebruik van de voorlopige en definitieve vsv-cijfers van 
het Ministerie van OCW en de onderzoeken naar de regionale vsv-ontwikkelingen rondom voortijdig schoolverlaten. 
Voor nader inzicht in de cijfers verwijzen wij u graag door naar het vsv portal van het Ministerie van Onderwijs en de 
regionale onderzoeken (beschikbaar op www.schoolwerkt.nl). 
 
3.1. Ontwikkeling van de vsv cijfers landelijk en in de RMC regio Utrecht 

Na dalingen van het aantal vsv’ers vanaf schooljaar 2011-2012 tot en met 2015-2016, is momenteel een andere trend 
zichtbaar: de afgelopen jaren zien we landelijk een stijging van het aantal nieuwe vsv’ers.  
 
Landelijke cijfers 
In 2011-2012 bedroeg het landelijk aantal vsv’ers 36.560 
jongeren. In het schooljaar 2015-2016 bereikten we het 
laagste aantal ooit op landelijk niveau: 22.953 vsv’ers. Na 
2015-2016 was er een stijging zichtbaar, die zich voortzet tot 
in het huidige schooljaar.  
 
Van alle jongeren (tot 23 jaar) verliet in 2017-2018 
procentueel 1,91 (definitief) het onderwijs zonder 
startkwalificatie. In 2018-2019 is het percentage (voorlopig) 
toegenomen naar 2,01. Het landelijke aantal nieuwe 
voortijdige schoolverlaters in het schooljaar 2018-2019 
bereikte daarmee (voorlopig) 26.894 jongeren.   
 
Regionale cijfers RMC regio Utrecht 
In de afgelopen zes jaar is er, in lijn met de landelijke stijging, 
in RMC-regio Utrecht een stijging waarneembaar van het 
aantal nieuwe vsv’ers.  
- Het aantal nieuwe vsv’ers in de regio is sinds 2013 in 

absolute getallen gestegen: van 1298 vsv’ers naar 1325 
vsv’er;  

- Percentueel is er over de jaren heen een daling: van 
2,00% in 2013-2014 naar 1,83% in 2018-2019;  

 
G4 en de stad Utrecht 
De stad Utrecht is over de afgelopen jaren in percentage het 
laagste gebleven qua vsv-uitval vergeleken met de andere G4 
steden. De andere G4 steden zijn erin geslaagd om ook hun 
uitval te verminderen.  
 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

2016-2017 2017-2018 2018-2019

G4 | VSV-Uitval

Amsterdam Rotterdam

http://www.schoolwerkt.nl/


 

10 

3.2. Verschillen per onderwijsniveau  

Per onderwijsniveau zien we verschillen in de ontwikkeling van het aantal vsv’ers. Op hoofdlijnen worden de 
ontwikkelingen toegelicht per onderwijssector en niveau. Voor een specifiek overzicht verwijzen we u graag door naar 
bijlage 4. Voor het schooljaar 2018-2019 wordt gebruik gemaakt van de voorlopig gepubliceerde cijfers, de definitieve 
cijfers zijn in oktober 2020 beschikbaar en kunnen afwijken. 
 
Voortgezet onderwijs  
- In de onderbouw stijgt het aantal vsv’ers: van 41 vsv’ers 

(0,20%) in schooljaar 2013-2014, hebben we nu voorlopig 79 
vsv’ers in 2018-2019 (0,28%). 

- Bij de vmbo bovenbouw was een daling zichtbaar de afgelopen 
jaren. Maar nu weer een lichte toename: 161 vsv’ers (1,80%) 
in 2013-2014, naar 98 vsv’ers (1,00%) in 2016-2017 naar 
voorlopig 131 vsv’ers (1,30%) in 2018-2019; 

- In de vo-bovenbouw zijn fluctuaties zichtbaar, met name in de 
havo/vwo stijgen de cijfers.  

 
Middelbaar beroepsonderwijs  
- Er is een daling waarneembaar op mbo niveau 1 sinds 2013-2014  
- Op mbo niveau 2 zet een stijging qua aantal vsv’ers in;  
- Sinds schooljaar 2016-2017 wordt uitval voor mbo niveau 3 en 

mbo niveau 4 opgesplitst. De uitval op met name niveau 4 valt 
op door zijn hoge absolute aantal vsv’ers in de afgelopen 
jaren. 

- In schooljaar 2013-2014 was er op het mbo niveau 3 en 4 4% 
vsv uitval (464 jongeren). In 2016-2017 was er 4,50% uitval op 
mbo niveau 3, op mbo niveau 4 hadden we te maken met 
4,10%.   

- Met een blik op het voorgaande schooljaar (2018-2019) 
constateren we voorlopig 4,72% vsv-uitval op mbo niveau 3. 
Op mbo niveau 4 is er voorlopig 3,93% vsv uitval bekend. 
Daaruit opmakend zien we stijging op mbo niveau 3, en een daling op mbo niveau 4.  
 

Niveau Regio Utrecht schooljaar 2013-2014 Regio schooljaar 2018-2019 (voorlopig) 

deelnemers vsv %vsv deelnemers vsv %vsv 

Mbo niveau 1 443 173 39% 423 98 23% 

Mbo niveau 2 3477 413 12% 3271 353 11% 

Mbo niveau 3 en 4  11695 464 4% X 

Mbo niveau 3 X 33233 157 5,72% 

Mbo niveau 4 X 11055 435 4,93% 

 
Samenstelling vsv’ers  
- Van de voortijdig schoolverlaters in de RMC-regio Utrecht is gemiddeld 2/3 mannelijk en 1/3 vrouwelijk.  
- De afgelopen jaren is er een daling waarneembaar in het aantal mannelijke vsv’ers en een stijging in het aantal 

vrouwelijke vsv’ers. 
 

  Geslacht Definitief vsv 
2017/2018 

Voorlopig vsv 
2018/2019 

Man 869 67% 863 65% 

Vrouw 424 33,79% 462 35% 

Totaal 1293  1325  
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3.3. Redenen uitval (mbo) 

Belangrijke oorzaken voor de stijging van vsv worden vanuit landelijk perspectief gezien: de afgelopen jaren een 
aantrekkende arbeidsmarkt, verkeerde studiekeuzes en multi problematiek. Het achterhalen in hoeverre deze 
oorzaken ook van toepassing zijn in de RMC-regio Utrecht is gedeeltelijk mogelijk: voor de uitstroom binnen het VO 
zijn er helaas geen kwantitatieve data aanwezig.  
 

Uitstroom redenen 2017 -2018 2018 -2019 

1) Persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe 
geen invloed op kan uitoefenen. 

11,79% 11,41% 

2) Persoonsgebonden factoren waarbij de instelling in 
principe niets kan doen aan de oorzaken maar wellicht wel 
aan de opvang. 

27,25% 28,48% 

3) Instellingsgebonden factoren. 2,51% 1,92% 

4) Studie-en beroepskeuze gebonden factoren. 22,32% 23,68% 

5) Arbeidsmarkt (externe omgevingsfactoren). 11,01% 11,89% 

6) Zonder diploma, maar wel succesvol/afgesproken resultaat 
behaald. 

0,77% 0,77% 

7) Onbekend. 10,92% 9,88% 

8) Geen uitval. 13,43% 11,98% 

 
In de tabel zijn de redenen voor uitstroom weergegeven voor alle mbo’s over de jaren 2017/2018 (definitieve cijfers) 
en 2018/2019 (voorlopige cijfers). Mbo’s hebben hierbij zelf een inschatting gemaakt van de reden van uitval. De top 3 
in de RMC-regio Utrecht komt overeen met de landelijke genoemde redenen voor uitval.  
 
De voornaamste reden voor uitval binnen het mbo betreft (een stapeling van) persoonsgebonden factoren (categorie 
1&2) volgens de mbo’s. Dit is goed voor bijna 40% van de totale uitval. Maar we zien ook studie- en beroepskeuze 
gebonden factoren terug en jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt. Een deel hiervan is ongediplomeerde 
uitstroom naar werk (groenpluk), maar ook een gedeelte valt uit tijdens de stage en heeft geen werk. We zien deze 
categorie niet opvallend stijgen de afgelopen jaren en slechts een aantal opleidingen geeft aan te merken dat de 
aantrekkende arbeidsmarkt reden was voor meer ongediplomeerde uitstroom.  
 
3.4. Jongeren in Kwetsbare Posities (JiKP) 

Voor een goede inzet op jongeren in een kwetsbare positie (JiKP) (zie hoofdstuk 1: voor wie doen we het voor een 
definitie) is het interessant om te volgen waar deze jongeren naar door en uitstromen. Onderstaande tabel toont het 
totaal aantal deelnemers in 2017-2018 in mbo-1, pro, vmbo-bbl, vso. De doorstroom naar mbo-1, mbo-2 of uitstroom 
(zonder startkwalificatie) valt onder de definitie kwetsbaar. Voor mbo-1 geldt hierbij dat de jongeren die doorgaan in 
mbo-1 ook tot doorstroom worden gerekend. Voor de jongeren uit het pro, vmbo-bbl en vso gaat het bij de 
doorstroom om jongeren die niet doorgaan in dezelfde onderwijsrichting.  

Onderwijs in 
2017-2018 

Aantal 
deelneme
rs 2017-
2018 

Totale 
door- en 
uitstroom 
2018-2019 

Mbo1 Mbo2 Uitstroom Totaal 
kwetsbare 
positie 

% Kwetsbare 
positie 

Mbo1 441 441 105 179 142 426 97% 

Pro 1236 297 75 66 113 254 86% 

Vmbo-bbl 2919 1371 50 1016 52 1118 81% 

Vso-arbeidsmarkt 432 136 27 6 93 126 93% 

Vso 
vervolgonderwijs 

807 253 24 39 68 131 52% 

Totaal 5835 2500 281 1306 468 2055 82% 

 
Wat valt op?  
- Een groot deel van de jongeren uit mbo-1, pro, vmbo-bbl en vso bevindt zich na door en uitstroom in een 

kwetsbare positie, maar liefst 82%. Dit is een stijging t.o.v. voorgaande jaren In 2015-2016 was het eveneens 82%, 
gedurende de daaropvolgende schooljaren trad een daling in (2016-2017: 78%, 2017-2018: 78%). 
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- Het percentage jongeren in een kwetsbare positie is qua door-en uitstroom het hoogst onder jongeren die komen 
uit mbo-1 (97%), vso-arbeidsmarkt (93%), Pro (86%). 

- Tot slot valt op dat een deel van vso-jongeren doorstroomt, in plaats van het uitstroomadvies wat zij ontvangen.  
 
3.5. Ontwikkelingen onder de oud-vsv’ers 

Onder oud-vsv verstaan we jongeren die het onderwijs hebben verlaten zonder startkwalificatie en niet meer aan een 
opleiding beginnen. Binnen de RMC-regio Utrecht wordt door de vier sub-regio’s een aanpak uitgevoerd die op 
hoofdlijnen gelijk is. Daarbij zet men in op de directe en persoonlijke benadering van oud-vsv’ers. Hierbij wordt 
prioriteit gegeven aan jongvolwassen die geen werk hebben, geen uitkering en een inkomen dat lager is dan € 300,- 
per maand.  
 
De directe benadering lijkt in alle sub-regio’s zijn vruchten af te werpen. 70%-79% van de oud-vsv zijn nu in beeld. De 
wijze van aanpak en benadering van de oud-vsv’ers verschilt per RMC-subregio, de ondersteuningsmogelijkheden 
verschillen soms per gemeente. De effectiviteit van de verschillende aanpakken en ondersteuning van oud-vsv’ers is 
nog niet onderzocht, meer uitwisseling en kruisbestuiving tussen subregio’s is wenselijk. 
 
3.6. Conclusies uit het regionaal onderzoek (de SchoolWerkt Monitor) 

Naast de beschikbare landelijke data, vond er ook specifieke monitoring plaatst in de regio over de afgelopen jaren. 
Hierbij maken we gebruik van de gepubliceerde regio-onderzoeken door KBA Nijmegen (SchoolWerkt Monitor, 2e 
meting 2018). Om tot een volledig beeld te komen voor de planvorming en het karakter van onze regio, schetsen we 
op hoofdlijnen de conclusies van deze monitoring. 

 

Het gaat goed, maar er zijn zorgen. 
Over het algemeen hebben de inspanningen van de afgelopen jaren effect gehad in de regio: op 20-jarige leeftijd 
heeft 91% een diploma in het vo of mbo gehaald, heeft 77% een startkwalificatie en volgt 76% nog altijd onderwijs. Er  
zijn ook zorgen. In 2018 waren er nog altijd 1000 jongeren die op 22-jarige leeftijd het initieel onderwijs achter zich 
laten, zónder startkwalificatie. Met name de uitval op mbo-niveau 2 en 4 verdienen aandacht.  
 
Aandacht voor speciaal onderwijs en de havo-rotonde. 
Van deze 1000 jongeren heeft bijna de helft een achtergrond in het speciaal onderwijs (vso, pro, OPDC, entree-
opleiding). De kans dat deze kwetsbare jongeren eindigen zonder startkwalificatie is groot, zoals ook al eerder in deze 
analyse is bestempeld.  
 
KBA noemt in haar onderzoek de havo: de ‘rotonde’ van het vo. Hoewel cruciaal en positief voor de mobiliteit onder 
leerlingen, speelt de keerzijde van de havo in toenemende mate op: de tussentijdse in-en uitstroom leidt tot onrust 
(onder leerlingen en klassen), de kans op studievertraging loopt op en ongediplomeerde uitstroom in de havo-
bovenbouw is aan het toenemen. Ook al gaat het hier relatief gezien om kleine aantallen.   
 
Belangrijk in leerloopbaan: overgang vmbo-mbo en Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 
In de afgelopen jaren is in de regio veel geïnvesteerd in LOB; dit werpt ook zijn vruchten af. In het vo is LOB een vast 
onderdeel geworden, in het mbo wordt meer en meer maatwerk geleverd. Toch is er nog werk aan de winkel. Een 
vijfde van de studenten in het mbo wisselt nog altijd het eerste jaar van studie, de vraag naar intensievere en integrale 
begeleiding tussen vo-mbo weerklinkt.  
 
Toekomst perspectief op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast, hoewel de afgelopen jaren het in economisch voor de wind ging, lukt het nog moeilijk om jongeren voor 
opleidingen en beroepen te laten kiezen waar tekort op is (of dreigt). Ondanks alle inspanningen. Een ander gevolg 
van de economische groei, is het afnemen van het tekort van stages. Toch blijft dit een heikel punt: de focus en 
noodzaak lijkt verschoven te zijn naar kwaliteit van stages en het vinden van een passende plek voor met name 
jongeren in kwetsbare posities en aandacht voor stagediscriminatie. De meting van KBA is in 2018 geweest, de 
komende periode verwachten we dat het tekort aan stages weer toeneemt als gevolg van de corona-crisis.  
 
Nieuwkomers in beeld  
Binnen de regio is een andere groep ook in zicht: anderstalige nieuwkomers. Deze doelgroep is kwetsbaar in hun 
toegang tot onderwijs en brengt specifieke vraagstukken met zich mee, zowel binnen het vo als ook het mbo. Dit reikt 
van de overgang van de internationale scholen/klassen naar het vo, naar een versplintering qua aanpak in het mbo, en 
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een huidige gemeentelijke aanpak (en niet regionaal). Met de huidige ontwikkelingen op zowel regionaal en landelijk 
niveau, doemt de vraag op: op welke wijze de vsv agenda zich hiervoor kan inzetten. 
 
Tot slot: in het kort 
Bovenstaande analyse geeft richting aan onze inzet voor de komende jaren die verder wordt uitgewerkt in dit 
programma:  
- RMC-regio Utrecht: het aantal voortijdig schoolverlatende jongeren is al jaren nagenoeg stabiel, wel zijn er 

verschillen te zien binnen de verschillende onderwijsniveaus die scherpen onze inzet aan, om op deze 
doelgroepen extra in te zetten.  

- Blijvende aandacht voor de preventieve basis: onze aanpak blijkt effectief, maar blijvende inzet is nodig op onze 
gezamenlijke preventieve basis (o.a. verzuimaanpak, vestigingsgericht werken en de Overstap). 

- De uitval met persoonsgebonden factoren is hoog: we zetten onverminderd in op het bieden van een sluitend 
vangnet van ondersteuning en begeleiding en ontwikkelen daarin door.  

- JiKP: de voornaamste door-en uitstroom vindt plaats op mbo1 niveau. Daarnaast vraagt de doorstroom van vso 
en pro naar de arbeidsmark aandacht. We richten meerdere maatregelen in op deze doelgroep. 

- Oud-vsv: de directe benadering door de sub-regio’s lijkt haar vruchten af te werpen. In het programma zetten we 

maatregelen in om deze doelgroep te begeleiden terug naar school en richting werk en hier zijn ook streefcijfers 

voor opgesteld.  
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 Het programma 2020-2024 

De afgelopen jaren is in RMC-regio Utrecht een sterke basis neergezet, een fundament om op verder te kunnen 
bouwen. Alle partners van het regionale programma zetten zich hiervoor in. Door deel te nemen aan de regionale 
samenwerking, maar ook door met de kwaliteitsagenda’s van de mbo instellingen en het passend onderwijs in het 
voortgezet onderwijs, volop in te zetten om jongeren die dreigen uit te vallen in beeld te krijgen en te begeleiden op 
hun unieke paden. Het afgelopen regionale vsv programma heeft onze samenwerking een sterke basis gegeven. In dit 
programma besteden we aandacht aan de nieuwe dingen die we doen of die nog blijvend financiering vanuit het 
programma vragen. Dat kan alleen voortbouwend op het fundament dat óók doorgaat en alle maatregelen die we 
onverminderd blijven inzetten. Een greep uit alle maatregelen die hier niet beschreven zijn maar wel bijdragen aan 
het voorkomen en verminderen van voortijdig schoolverlaten:  
 

- alle jongeren uit de doelgroep zijn in beeld;  
- goede afspraken op verzuim (preventie); 
- aanpak no show en de zomeractie 
- vestigingsgericht werken; 
- doorlopende leerlijnen en aandacht voor kwaliteit van het onderwijs; 
- bindend studieadvies 
- diverse vormen van coaching en begeleiding voor jongeren die dat nodig hebben; 
- alle aandacht voor een warme Overstap; 
- een netwerk van loopbaanbegeleiders en loopbaanprogramma’s vo; 
- de zorgplicht van mbo’s bij het overstappen op een andere opleiding en 

 heroriëntatie hierop in overbruggingsprogramma’s; 
- een digitaal doorstroom dossier en mijn talent document 

voor elke jongere; 
- veel contact met partners over het creëren van BBL 

en stage plekken, etc..  
 
Deze sterke basis die grondslag is voor onze regionale 
samenwerking van de afgelopen jaren blijven we koesteren en 
onderhouden. Dit doen we door aanvullende nieuwe maatregelen 
te ontwikkelen en bestaande te onderhouden en verder te 
verbeteren. Langs vier lijnen geven we het nieuwe programma 
vorm en inhoud:  

1. De Overstap  
2. Steun waar Nodig  
3. Terug naar School  
4. Klaar voor Werk  

 
In elk onderdeel is er aandacht voor het verder versterken van 
onze basis, starten van nieuwe projecten en leren, uitwisselen en 
samenwerken met elkaar in leernetwerken.  
 
4.1. Streefcijfer RMC-regio Utrecht draagt bij aan de landelijke doelstelling vsv 

De RMC-regio Utrecht werkt volgens de bedoeling: jongeren begeleiden op hun unieke pad naar kansrijke deelname 
aan de samenleving, dat is maatwerk leveren. De ene jongere is gebaat bij toeleiding naar onderwijs, de ander naar 
werk of bijvoorbeeld arbeidsmatige dagbesteding. Soms is het beter om het pad van school (tijdelijk) te verlaten, iets 
wat een tegenstelling lijkt (maar niet is) met de doelstelling van het programma. We gaan hierin uit van het belang van 
een leven lang leren en ontwikkelen.  
 
De ministeriele regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten vraagt de RMC-regio Utrecht om een drietal 
streefcijfers op te stellen. In bijlage 2 is aangeven welke maatregel aan welke doelstelling bijdraagt. Bij het vaststellen 
van de streefcijfers is een inschatting gemaakt van het effect van de verwachte laagconjunctuur, wegens corona op de 
hoeveelheid stages / leerwerkplekken en het kunnen vinden van een baan. We hebben geprobeerd om realistische, 
maar toch ook ambitieuze cijfers op te stellen. In bijlage 4 zijn de gegevens van de afgelopen jaren terug te zien 
waarop deze streefcijfers mede zijn gebaseerd. 
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Streefcijfers 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Vsv 1,83% 1,7% 1,6% 1,5% 

Terug naar school 26% 27% 28% 29% 

Aan het werk 31% 31% 32% 32% 

Streefcijfer RMC-regio Utrecht voor landelijke doelstelling vsv 
Het landelijke streefcijfer is gebaseerd op de gedachte dat elke regio bijdraagt aan verminderen van het aantal vsv’ers 
naar 20.000 in 2024. Het behalen van dit streefcijfer krijgt onze onverminderde inzet en is een uitdaging voor de jaren 
die voor ons liggen, op dit moment is het percentage vsv’ers in de regio Utrecht 1,83%.  
 
Streefcijfer vsv aandeel terug naar school  
We begeleiden jongeren actief terug naar school en hebben de afgelopen jaren daar stevig op ingezet. In 2017 was dit 
25%. Mede daardoor zien we een stijging in het aantal jongeren dat weer terug naar school gaan, in 2016 ging het om 
23%. We zetten in om deze stijging door te zetten.  
 
Streefcijfers vsv aandeel aan het werk 
Over de afgelopen jaren zien we een toename in het aandeel terug naar werk. Waar we in 2014 gestart zijn met 28% 
van onze jongeren aan het werk, was dit in 2017 34%. We verwachten dat de Corona crisis zorgt voor een terugloop 
van stage- en leerwerkplekken maar ook banen voor jongeren en een oplopende werkloosheid. We gaan daarom uit 
van een daling in de eerste jaren en we hopen daarna weer een voorzichtige verbetering te zien. 
 
4.2. Programma ondersteuning 

De uitvoering van het programma wordt ondersteund door gezamenlijk onderzoek, een programma coördinator, 
penvoering door de contactschool en er is een budget beschikbaar voor het ondersteunen van de activiteiten van 
leernetwerken.  
 
Regionaal onderzoek  
Om goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en effecten van onze maatregelen te monitoren publiceren 
we jaarlijks diverse cijfers. We maken hiervoor gebruik van data die beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid 
(o.m. leerlingenstromen, uitschrijvingen zonder startkwalificatie, vsv verkenner, jongeren in kwetsbare posities) en 
analyses van de onderwijsinstellingen en gemeenten. De maatregelen in dit plan zullen jaarlijks worden geëvalueerd 
en waar nodig worden geactualiseerd of bijgesteld, de regionale kerngroep volgt hierin een jaarlijkse PlanDoCheckAct 
cyclus. De afgelopen jaren is er een uitvoerige kwantitatieve en kwalitatieve monitor uitgevoerd, deze is gebruikt voor 
o.a. de onderbouwing van dit nieuwe programma. Vanwege kostenperspectief zetten we de komende jaren alleen in 
op een kwantitatief onderzoek. Hiermee is ook geborgd dat de lange termijn vergelijking van data mogelijk is.  
 
Regie regionale samenwerking Gemeente Utrecht 
Het regionale programma wordt ondersteund met een aantal rand voorwaardelijke taken die worden uitgevoerd door 
regiegemeente Utrecht:  
- Coördinatie van de samenwerking en programma regionale aanpak vsv 2020/2024. Hieronder valt ook de 

voorbereiding en besluitvorming bestuurlijke en regionale overleggen. 
- Budgetbeheer verdeling regionale middelen (cyclus uitvraag, beoordelen en beschikken, voortgangsgesprekken 

en verantwoording). 
- Communicatie, onderhoud van de website Schoolwerkt en de nieuwsbrief aan het brede netwerk.  
 
Penvoering onderwijs 
In RMC-regio Utrecht treedt het Globe College als contactschool op. Globe is onderdeel van de Willibrord Stichting.  
- De Willibrord Stichting ontvangt een vergoeding á €15.000 voor de verantwoording van de subsidie die via haar 

wordt verdeeld, volgens de afspraken in dit programma, tussen de regionale partners.  
- De inhoudelijke en voorbereidende rol voor de contactschool, zoals in de regeling staat verwoord, wordt in RMC-

regio Utrecht georganiseerd in een gezamenlijke coördinatie van het gehele programma, namelijk regiegemeente 
(Utrecht), vertegenwoordiger mbo (ROC Midden Nederland) en vertegenwoordiger vo (Sterk VO).  

 
Leernetwerken 
Ter ondersteuning van de leernetwerken (beschreven op p.8) is er een budget beschikbaar voor het houden van 
bijeenkomsten, maken van communicatiemiddelen of organiseren van activiteiten.  
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 De Overstap 

De Overstap van het vo naar het mbo is spannend voor jongeren en kan risico’s met zich meebrengen. Daarom 
werken we in de regio Utrecht al een aantal jaar succesvol samen aan soepele overstap van vo naar mbo. Dat vraagt 
natuurlijk om blijvende inspanningen aan ‘beide zijden’ en van alle gemeenten en betrokken partners. Daarom 
continueren we ‘De Overstap’ voor subsidieperiode 2020-2024.  
 
5.1. De Overstap basisinfrastructuur  

Belangrijke basis is ons digitale informatiesysteem waarmee we alle aanmeldingen in beeld hebben en direct kunnen 
interveniëren als er in het overstapproces problemen lijken te ontstaan. We werken met een digitaal doorstroom 
dossier en loopbaandossier (Mijn Talent Document) voor elke leerling. Ter ondersteuning is er een helpdesk 
beschikbaar en organiseren we meerdere momenten van voorlichting en activatie om het systeem compleet en 
kwalitatief goed te houden. Op dit moment (april 2020) is nog niet duidelijk hoe de landelijke ontwikkelingen op het 
gebied van centrale aanmelding en bijbehorende nieuwe informatiesystemen zich gaan ontwikkelen en hoe dit effect 
heeft op de bestaande werkprocessen in onze regio.  
 
Om met alle betrokken partijen binnen de RMC-regio Utrecht de regie te houden op de overstap van het vo naar het 
mbo maken wij op dit moment gebruik van een softwareprogramma van Intergrip.  
- We werken samen in één sluitend regionaal systeem 
- We hebben 100 % van de overstappers in beeld 
- Veilig uitwisselen van risicojongeren met leerplicht 
- Overzichtelijke regionale rapportages 
- Eenvoudig interventies vastleggen en delen met betrokkenen 
- Toegang voor overstapcoaches  
- Ondersteuning van regionale acties zoals overstaptafels en een jaarlijkse startbijeenkomst.  
 
Een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht op het 
mbo (VVA). Het is nog niet duidelijk of de VVA dezelfde mogelijkheden gaat bieden. Dit maakt dat we voorlopig door 
gaan met ons huidige systeem.  
 
5.2. Verbreden van de monitoring van de uitstroom richting werk en dagbesteding 

We willen alle jongeren die uitstromen uit praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs volgen in de overgang van school 
naar werk of arbeidsmatige dagbesteding. Hiervoor moet onze infrastructuur worden uitgebreid zodat leerplicht/RMC 
geïnformeerd wordt over de uitstroom van de jongere, omdat zij de sleutelfunctie hebben om jongeren te blijven 
volgen. De loopbaanbegeleider wordt verantwoordelijk om te vermelden bij welke werkgever of aanbieder voor 
arbeidsmatige dagbesteding de jongere een plek heeft. Onderzocht wordt of het lukt om een jongere voor langere 
periode te volgen om te zien of aan het werk zijn ook blijvend lukt. Aanvullend op de monitoring richting werk en 
dagbesteding maken we eenduidige afspraken over hoe we reden van verlaten onderwijs registreren. Op dit moment 
missen we regionaal brede informatie over de oorzaak van uitstroom die ons kan helpen om jongeren te helpen een 
duurzame plek te vinden. 
 
5.3. Begeleiden van een zachte Overstap  

Afgelopen jaren hebben we inzicht gekregen in uiteenlopende redenen waarom de overstap van vo naar mbo moeilijk 
is. We zien dat we soms iets extra’s moeten doen (naast de inzet van decaan /mentor in het vo) om niet alleen het 
overstapmoment maar ook de eerste periode op de nieuwe school succesvol te laten zijn. De inzet van een 
overstapcoach is succesvol gebleken voor de groep jongeren die ondersteuning nodig heeft op het gebied van studie 
en beroepsoriëntatie en het lastig vindt om de overstap naar het mbo zelfstandig te maken. We breiden de bestaande 
inzet van een overstapcoach uit tot een langere periode van coaching die begint in de fase waarin een keuze gemaakt 
moet worden voor een vervolgopleiding en eindigt na de kerstvakantie van het nieuwe schooljaar op de nieuwe 
school. Hierbij wordt zo veel mogelijk gestreefd om aan te sluiten bij een bestaande coach die zich al inzet voor de 
jongere en een warme overdracht van overstapcoach op een begeleider op de nieuwe school. Het expertisecentrum 
coaching helpt hierin (zie paragraaf 6.2. Steun waar Nodig).   
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 Steun waar Nodig 

Hulpvragen die jongeren hebben zijn van invloed op het gedrag op school en het vermogen (aandacht, gedrag, inzet) 
om onderwijs te volgen. Het is dan ook zaak om drempels tussen onderwijs en hulpverlening weg te nemen; zodat de 
juiste hulp zo snel mogelijk ingezet kan worden. De afgelopen jaren hebben we een stevige basis gelegd voor het 
sluitende vangnet voor elke jongere en zijn leerplicht en RMC nauw betrokken bij de scholen door onder andere het 
vestigingsgericht werken. We blijven inzetten op onze huidige krachten zoals de plusvoorziening OPDC, de 
maatwerktrajecten in het mbo, de coaching informeel en formeel en de doorontwikkeling van de kernpartneraanpak 
die nu is ingezet. We denken daarnaast dat we door verder te ontwikkelen en ruimte te geven aan nieuwe initiatieven 
elke jongere zo passend mogelijk te kunnen ondersteunen met de steun die nodig is. We bundelen onze kennis en 
ervaring in een expertisecentrum steun waar nodig waar gewerkt wordt aan verbeteren van kwaliteit door expertise 
met elkaar te delen, nieuwe initiatieven uit te werken en door te ontwikkelen op het gebied van doorlopende 
ondersteuning en gezamenlijke trajecten. 

 

6.1. Plusvoorziening in het vo en mbo 

Plusvoorziening OPDC Utrecht 
Het  OPDC Utrecht werkt als tussenvoorziening voor het voortgezet onderwijs en biedt tijdelijk extra ondersteuning 
aan overbelaste jongeren ten gevolge van gestapelde problematiek (problemen in meer dan één leefgebied) 
problemen ervaren en daardoor dreigen uit te vallen. Voor het vo blijft het OPDC Utrecht op de eerste plaats een 
onderwijsvoorziening, de opdracht is om de leerling tussen de 3 maanden en 2 jaar weer terug te schakelen naar het 
reguliere onderwijs. Iedere leerling heeft zijn eigen plan en er wordt gewerkt aan gedragsinterventie en maatwerk op 
alle leefgebieden. 

 

Extra versterking ondersteuningsstructuur mbo’s.  
De mbo’s worden meer en meer geconfronteerd met (doorstromende) studenten met multiproblematiek. In 2018-
2019 zagen we dat 40% van de vsv’ers in het mbo uitvallen vanwege persoonsgebonden factoren. Deze studenten zijn 
cognitief wel in staat de opleiding te volgen maar kunnen veelal vanwege persoonsgebonden problematiek niet tot 
leren komen. De mbo’s in de regio Utrecht hebben de afgelopen vier jaar ingezet op het ontwikkelen van een stevige 
structuur voor intensivering studentbegeleiding als er sprake is van multiproblematiek. Deze ondersteuning-aanpak 
binnen de mbo-instellingen is succesvol en wordt gecontinueerd. Het betreft hier intensieve coachingstrajecten die 
binnen de bestaande passende onderwijsmiddelen niet kunnen worden gerealiseerd. De coachingstrajecten worden 
in overleg met de student samengesteld. De doelgroep is studenten van alle niveaus in het mbo waar in de loop van 
de schoolloopbaan in het mbo sprake is van multiproblematiek. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat jongeren vanuit 
het toeleverende onderwijs met multiproblematiek direct bij de start op het mbo een coach krijgen met name Pro Vso 
en OPDC. 
 
6.2. Regionaal expertisecentrum steun waar nodig  

Doel: de regionale samenwerking van de onderwijsinstellingen in hun begeleiding van jongeren met een 
ondersteuningsvraag stimuleren/versterken. 
 
Rol 1: Kennispunt mbo 
Zoals het VO een samenwerkingsverband kent, start ook het mbo een regionaal expertisecentrum op. Het vormt het 
centrale punt waar vraagstukken rondom studentondersteuning in het mbo binnenkomen. Dilemma’s rondom 
studentondersteuning, als ook onderzoeksvragen en vragen om programma’s of methodieken te ontwikkelen. In het 
expertisecentrum komen kennis en expertise samen, er zijn dan ook inhoudelijk deskundigen en projectleiders aan 
verbonden.  
 
De taken van dit samenwerkingsverband zijn 

a. Vraaggericht verkennen en/of ontwikkelen van nieuwe methodieken/(groeps)trajecten (zoals aanvullend 
aanbod voor jongeren waarvoor de overstap naar mbo (nog) te groot of keuze nog onduidelijk is); 

b. Regionale contactfunctie voor verkennen nieuwe initiatieven op het gebied van samenwerking tussen 
scholen en andere (maatschappelijke) organisaties;   

c. Faciliteren kennisdeling in leernetwerken, aansluiten bij actuele vraagstukken; 
d. Coaching door ontwikkelen naar lifecoaching, dit is coaching die laagdrempelig is en gericht op een brede 

aanpak van de problemen van de jongere.  
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Rol 2: Mentoring informeel versterken en uitbreiden 
Naast de functie van kennispunt coördineert het expertisepunt informele mentoring. In de regio kennen we 
verschillende vormen van informele ondersteuning door vrijwilligers in de vorm van peer to peer coaching. Er is hier 
de laatste vier jaar veel positieve ervaring mee opgedaan. Ook uit onderzoek blijkt de toegevoegde waarde (verwijzen 
onderzoek/bron). Bijvoorbeeld: ouderejaars studenten mbo ondersteunen eerstejaars studenten, hbo-studenten 
ondersteunen mbo-studenten en mbo-studenten ondersteunen op hun beurt weer vo-leerlingen. De komende 
periode zetten we in om een informele coach te laten samenwerken met een formele coach. Bijvoorbeeld iemand uit 
de regio, een peer of een door de jongere zelf ingebrachte mentor. Zo ontstaat er continuïteit in ondersteuning voor 
alle momenten als de jongere de belangrijke ander nodig heeft. Formele coaching kan langzaam afgebouwd worden 
als de informele coaching en het netwerk van een jongere sterker wordt. Dit zorgt voor meer eigen regie voor de 
jongere en op deze manier ontstaat een vorm van life coaching.  

e. Stimuleren inzet informele coaches die een steun in de rug zijn voor jongeren in de regio Utrecht; 
f. Intermediair tussen vrijwilligers(organisaties) en scholen (voor matchen jongeren)  
g. Kwaliteitsborging d.m.v. trainingen en intervisie voor mentoren en jongeren o.a. in de JIM aanpak (Jouw 

Ingebrachte Mentor, www.jimwerkt.nl) waarbij jongeren hun eigen mentor kiezen uit hun netwerk; 
h. Ontwikkelen methodiek om formele en informele mentoring te combineren en het borgen van de 

methodiek; 
i. Verzorgen van trainingen train-de-trainer voor medewerkers scholen. 

 
6.3. Kernpartneraanpak aanjaagfunctie 

Kern van de kernpartneraanpak is het wegnemen van de drempel tussen onderwijs en hulpverlening door 
professionals met elkaar beter samen te laten werken. In kernpartneraanpak stemmen de school, leerplicht/RMC, de 
gemeente (jeugdhulp, WMO) en de jeugdarts af wat de beste ondersteuning voor een jongere is en wie welke 
ondersteuning gaat bieden. Er lopen verschillende succesvolle initiatieven die verder kunnen worden uitgebreid. De 
afgelopen jaren is gebleken dat het wel moeilijk is om één regionale aanpak vanuit de vsv agenda te realiseren. Er zijn 
veel verschillende partijen betrokken, met verschillende financieringsstromen, die grotendeels buiten de invloedsfeer 
van het regionale programma vsv ligt. De komende periode gaan we daarom inzetten op het voeren van een lobby 
agenda op de regionale tafel voor jeugdzorg en volksgezondheid (jeugdarts). Daarnaast verbinden we de verschillende 
sub regionale kernpartner initiatieven, wisselen ervaringen uit en helpen elkaar bij het uitbreiden naar meer scholen 
in de regio.  
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 Terug naar School 

Op verschillende manieren wordt door diverse partners ingezet om jongeren die het onderwijs zonder 
startkwalificatie hebben verlaten, waar mogelijk, weer terug naar school te begeleiden. In de gesprekken met 
leerplicht en RMC is dit altijd de eerste route. Maar ook bijvoorbeeld op het moment dat een uitkering wordt 
aangevraagd wordt gekeken of de route naar school weer op te pakken is. Buurtteams kijken in hun begeleiding of 
school weer een optie is na een periode waarin dit bijvoorbeeld door een zorgvraag niet mogelijk is. We zetten in bij 
de plannen van de Overstap om de uitstroom naar werk beter te kunnen monitoren. Ook de lastig bereikbare groep 
jongeren die het onderwijs hebben verlaten zonder startkwalificatie, zonder inkomen of uitkering en die niet actief 
worden begeleid door hulpverlenende partijen hebben we de afgelopen jaren op verschillende manieren actief 
benaderd. Er is ervaring opgedaan met het afleggen van huisbezoeken en vaak wordt hier positief op gereageerd. 
Sommige jongeren werken, anderen hebben zorgtaken thuis of inkomen van hun partner en andere jongeren kunnen 
eigenlijk wel begeleiding gebruiken bij het vinden van werk of het terugkeren naar school. In elke subregio zijn de 
handen ineengeslagen en wordt er met diverse partners goed samengewerkt om die begeleiding te bieden. Dit alles 
blijven we voortzetten. We zien echter kansen om op twee manieren de begeleiding terug naar school verder te 
kunnen versterken.  

 

7.1. Regionaal aanbod versterken Terug naar School 

Binnen de RMC-regio is, naast de werkzaamheden die RMC zelf uitvoert,  sprake van een divers aanbod aan trajecten 
en begeleiding voor oud-vsv’ers (tot 23 jaar), uitgevoerd binnen de RMC subregio’s. Dit biedt kansen, maar ook risico 
op het wiel vaker uitvinden dan gewenst en regionale verschillen die voor het onderwijs lastig zijn. In dit project staat 
het benaderen en activeren van de jongeren (oud-vsv) centraal. We starten met het inzichtelijk maken hoe de huidige 
benadering en activering vormgegeven is in de subregio’s. Vervolgens gaan we aan de slag om samenhang te brengen 
in de regionale aanpak; we spreken regionale doelstellingen af maar behouden ruimte voor lokale inrichting. Zodat 
goed aangesloten kan worden op de bestaande lokale infrastructuur. Tot slot leggen we de goed werkende aspecten 
van de aanpak in de subregio’s bij elkaar en zoeken naar passende oplossingen voor (gezamenlijk) ontbrekend 
aanbod. Nadrukkelijker dan tot nu toe wordt de samenwerking met scholen gezocht voor passende (warme) instroom 
van oud-vsv’ers en wordt aangesloten bij maatregelen die door het expertisecentrum steun waar nodig ontwikkeld 
worden. 
 
7.2. Omgaan met verschillen in conjunctuur 

Landelijk zijn er in tijden van hoogconjunctuur signalen en ontwikkelingen op het gebied van zogenaamde ‘groenpluk’. 
Vaak in specifieke sectoren (bijvoorbeeld het groenbeheer) of bij BBL-opleidingen in het mbo. Aan de andere kant kan 
dit snel omslaan in het tegendeel: zo is het in deze onzekere tijd (corona) niet helder hoe de economie zich zal 
houden, met als waarschijnlijk gevolg een periode van laagconjunctuur. We sluiten aan bij de intentieverklaring (“Inzet 
op bbl om jongeren die ongediplomeerd aan het werk gaan alsnog tot een startkwalificatie te brengen”) waarmee 
ondertekenaars OCW, MKB-NL, VNO-NCW , JOB, Ingrado, mbo Raad en SBB benadrukken dat het halen van een 
startkwalificatie, voor wie dat kan, de voorkeur heeft boven het ongediplomeerd aan de slag gaan bij een werkgever. 
Tegelijkertijd beseffen we ook dat dit niet altijd tegen te houden is en dat we er dus voor moeten zorgen dat deze 
jongeren niet tussen de wal en het schip vallen wanneer de economie tegen zit. En dat we dus met de opleiding van 
jongeren mee gaan met de conjunctuurschommelingen.  
 
Om hier een passende aanpak voor in te richten gaan we inventariseren wat de trends zijn binnen de RMC-regio: 
zowel qua groenpluk als tegenovergestelde ontwikkelingen, zoals ontslag of verlies van leerbanen bij laagconjunctuur. 
We sluiten aan bij de landelijke ontwikkelingen en bedenken oplossingsrichtingen in samenwerking met werkgevers, 
bijvoorbeeld de inzet van certificaten. Zo benutten we optimaal de kansen die er zijn.  
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 Klaar voor Werk 

In de regio Utrecht streven we ernaar om jongeren zo goed mogelijk uit te rusten in het onderwijs om succesvol en 
duurzaam de arbeidsmarkt te gaan betreden. In de RMC-regio Utrecht werken we daarbij met veel partijen samen en 
ook in het nieuwe programma zetten we hier onverminderd op in. Het gaat er niet alleen om dat jongeren de 
overgang van school naar werk goed maken maar ook om het langere termijn arbeidsmarktperspectief en 
talentontwikkeling aansluitend bij de behoeften van jongeren. Dat kan betekenen dat een jongere een andere route 
volgt dan de lineaire route van eerst een volledige opleiding en daarna werk, bijvoorbeeld tussendoor enige tijd gaat 
werken en daarna weer zijn opleiding vervolgt. RMC en leerplicht blijven de jongere tot 23 gedurende dit traject 
volgen, net zolang tot hij/zij een startkwalificatie heeft behaald. Daarmee bevorderen we economische 
zelfredzaamheid van jongeren en vergroten we hun kansen op een duurzame plek op de arbeidsmarkt.  
 
We richten ons in het bijzonder op alle jongeren voor wie het behalen van een startkwalificatie niet (direct) haalbaar is 
ook oud-vsv’ers die voor de route naar werk kiezen, en op jongeren die kwetsbaar zijn in het vinden en behouden van 
werk. De laatste groep betreft ook mbo-2, 3 en 4 studenten die om wat voor een reden dan ook extra ondersteuning 
nodig hebben in de onderwijsloopbaan. Bij deze jongeren is er een extra uitdaging, omdat het organiseren van een 
passende (leer)werkplek en begeleiding veel vraagt van de school en werkgever. Het gaat daarbij om het organiseren 
van de overgang van passend onderwijs naar passend werk.  
 
De route van onderwijs naar werk kent verschillende overstapmomenten en ‘’tussenstations.’’ Bijvoorbeeld voor 
jongeren voor wie regulier werk (nog) niet (direct) haalbaar is. Hiervoor kan arbeidsmatige activering of beschut werk 
(regulier werk met extra begeleiding) uitkomst bieden. Doordat we de monitoring richting werk verbreden (zie 
paragraaf 5.2 De overstap) komt er tevens meer zicht op de ontwikkeling van jongeren binnen arbeidsmatige 
activering of beschut werk.  
 
We bekijken de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en dus het ‘Klaar maken voor werk’, vanuit de bredere 
route. En zoeken daarin de samenwerking met zowel de Participatiewet als de Wmo. Zo werken we met de 
arbeidsmarktregio (Utrechtse Werktafel) binnen het regionaal afstemmingsoverleg Onderwijs-arbeidsmarkt, wat kan 
functioneren als leernetwerk. De samenwerking met partners als het WSP, SBB, UWV en het Leerwerkloket is cruciaal. 
Omdat we te maken hebben met een veranderende arbeidsmarkt willen we krachten bundelen: zoals 
werkgeversnetwerken en denkkracht. Voor komende jaren gaan we aan de slag met de volgende nieuwe initiatieven. 
 
8.1. Praktijkleren  

Praktijkleren biedt jongeren in het pro, vso en entree meer kansen op de arbeidsmarkt. Deze jongeren leren vaak 
beter in de praktijk. De combinatie van leren en werken kan leiden tot een diploma, certificaat of praktijkverklaring. Zo 
maken het pro en vso al gebruik van Boris-trajecten1 op basis van de mbo-kwalificatiestructuur. Het biedt jongeren 
meer mogelijkheden voor duurzame inzetbaarheid en dus een betere positie op de arbeidsmarkt. We zien 
koudwatervrees bij werkgevers voor jongeren in kwetsbare positie en willen dit graag wegnemen als ze nog op school 
verblijven om zo de kansen van deze jongeren in de overgang naar de arbeidsmarkt te vergroten en nog terug kunnen 
vallen op de veilige omgeving van de school. Dit vraagt om innovatie van trajecten leren op de werkvloer, het 
benutten van alle middelen en om zowel betrokkenheid vanuit het onderwijs als vanuit het bedrijfsleven. 
 
In dit vsv-programma zetten we in op praktijkgerichte trajecten en praktijkleerroutes voor een brede doelgroep 
binnen het pro, vso en entree. Binnen die trajecten differentiëren we door het aanbieden van maatwerktrajecten die 
op individueel niveau passend zijn. In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen voor de TOP Academies voor VO. En er 
loopt een door de mbo’s ingediende RIF-aanvraag voor praktijkleren voor de entree-studenten. Voor zover mogelijk 
verbinden we deze vormen van praktijkleren met elkaar en laten we ze onderling elkaar versterken. 
 
8.2. Arbeidsmarktroute versterken  

Zoals de analyse (pagina 11) laat zien meldt een groot deel van de pro- en vso leerlingen met uitstroomadvies arbeid 
zich alsnog aan bij de entree-opleiding. Daarom willen we jongeren vanuit het pro en vso beter voorbereiden op de 

 
1 Een traject voor pro- en vso-leerlingen met het uitstroomprofiel arbeid, gebaseerd op de structuur van de BBL-opleiding binnen het mbo. Een 
Boris-traject is een opleidingstraject op maat gericht op oriëntatie op beroep en arbeidsmarkt en leren in een bedrijf. Door in te zoomen op enkele 
werkprocessen die onderdeel zijn van het vak of de werkomgeving. Met als resultaat een door de branchevereniging erkende en door de werkgever 

ondertekende praktijkverklaring. 
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arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door hen eerder met werk in aanmerking te laten komen en indien dat bij hen past werk 
voor hen aantrekkelijker maken. Door informatievoorziening maken we inzichtelijk welke routes richting werk of 
dagbesteding op termijn mogelijk zijn, al dan niet met gebruik van praktijkleren. Dit vraagt ook om een sluitende 
aanpak tussen onderwijs, RMC, Buurtteam, Leerwerkloket en Werk & Inkomen rondom transitie en uitstroom. 
 
8.3. Voldoende leerwerkplekken, (transitie)stages en banen en begeleiding richting duurzaam werk 

Gezien de huidige arbeidsmarkt onderstrepen we de urgentie vanuit het thema vsv richting de Utrechtse werktafel. 
Op die manier houden we in samenwerking met de arbeidsmarktregio blijvend aandacht voor het tekort aan passende 
en duurzame (leer)werkplekken transitie)stages. Met de inzet van begeleiders zoals jongerenbegeleiders, jobhunters, 
of medewerkers vanuit het jongerenloket (die plekken zoeken en de matching verzorgen voor alle jongeren die 
kwetsbaar zijn in het vinden en behouden van werk) is er specifiek aandacht voor de plekken op de arbeidsmarkt voor 
deze doelgroep. Zij functioneren als spil voor deze jongeren en staan daarbij in contact met de andere partijen zoals 
SBB, het Leerwerkloket en het WSP.  Het SBB heeft als wettelijke taak om samen met de mbo instellingen en het 
bedrijfsleven in de regio voor voldoende stage en leerwerkplekken te zorgen. 
 
Tijdens de schoolloopbaan zetten we in op het versterken van het netwerk van jongeren waar ze op terug kunnen 
vallen, bijvoorbeeld door de inzet van een informele coaching die de jongere ook kan ondersteunen bij de overgang 
naar werk. Vanuit het expertisecentrum steun waar nodig kijken we hoe de overdracht van begeleiding op school naar 
begeleiding op het werk goed kan verlopen. Met de Utrechtse Werktafel werken we samen om jongeren waarvoor 
een startkwalificatie niet (direct) haalbaar is, te ondersteunen in de overgang naar duurzaam werk. 
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Bijlage 1: maatregelen per doelgroep 

Maatregelen - doelgroep 
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De Overstap – Infrastructuur de Overstap X X X X X X X X X X 

De Overstap – Verbreding monitoring vd uitstroom 
richting werk en dagbesteding 

X X   X      

De Overstap – Begeleiden van zachte Overstap X X X X X    X X 

Steun waar nodig – Plusvoorziening (OPDC en 
versterken ondersteuningsstructuur mbo) 

X X      X X X 

Steun waar nodig – Regionaal expertisecentrum X X X X X X X X X X 

Steun waar nodig –  Kernpartneraanpak  X X X X X X X X X X 

Terug naar School – Regionaal aanbod terug naar 
school versterken 

        X  

Terug naar School – Omgaan met verschillen in 
conjunctuur 

    X X X X X X 

Klaar voor Werk – Praktijkleren  X X   X    X X 

Klaar voor Werk – Arbeidsmarktroute versterken X X   X    X X  

Klaar voor werk – Voldoende leerwerkplekken, 
stages en banen en begeleiding richting duurzaam 
werk 

X X X X X X X X X X 

Bijlage 2: maatregel naar bijdrage aan doelstellingen 

Maatregelen - doelstelling 
1) vsv% > 2)terug 

school 
3) aan het 
werk 

4) Jikp 

Algemeen: gehele programma X X X X 

De Overstap – Infrastructuur de Overstap X   X 

De Overstap – Verbreding monitoring vd 
uitstroom richting werk en dagbesteding 

 X X X 

De Overstap – Begeleiden van zachte Overstap X   X 

Steun waar nodig – Plusvoorziening (OPDC en 
versterken ondersteuningsstructuur mbo)  

X   X 

Steun waar nodig – Regionaal expertisecentrum X X X X 

Steun waar nodig –  Kernpartneraanpak  X X X X 

Terug naar School – Regionaal aanbod terug naar 
school versterken 

 X   

Terug naar School – Omgaan met verschillen in 
conjunctuur 

 X X X 

Klaar voor Werk – Praktijkleren  X X X X 

Klaar voor Werk – Arbeidsmarktroute versterken   X X 

Klaar voor werk – Voldoende leerwerkplekken, 
stages en banen en begeleiding richting duurzaam 
werk 

X X X X 

1) Het verlagen van het regionaal aantal jaarlijks nieuwe voortijdig schoolverlaters tussen de 12-23 jaar waarmee wordt bijgedragen aan de 
landelijke doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe schooluitvallers in 2024. 

2) Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later terug naar school gaat; 
3) Het vergroten van het percentage voortijdige uitvallers dat een jaar later aan het werk is; 
4) Het monitoren en ondersteunen van jongeren in een kwetsbare positie 

http://www.schoolwerkt.nl/
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Bijlage 3: begroting  

  
Begroting Schoolwerkt RMC-regio Utrecht regionaal programma vsv 2020 -2024 

2021 2022 2023 2024

Algemeen - sterk regionaal VSV Fundament 

Regie regionale samenwerking gem Utrecht 50.000€                                             50.000€                      50.000€                         50.000€                                       

Monitoring 25.000€                                             25.000€                      25.000€                         25.000€                                       

Leernetwerken 50.000€                                             50.000€                      50.000€                         50.000€                                       

Penvoerderschap Willibrord 15.000€                                             15.000€                      15.000€                         15.000€                                       

De Overstap 

De Overstap inzet team 150.000€                                           150.000€                    150.000€                      150.000€                                    

De Overstap infrastructuur systeem kosten 85.000€                                             85.000€                      85.000€                         85.000€                                       

Verbreden monitoring uitstroom richting 

werk/dagbesteding 25.000€                                             25.000€                      25.000€                         25.000€                                       

Begeleiden van een zachte Overstap 60.000€                                             60.000€                      60.000€                         60.000€                                       

Steun waar nodig 

Plusvoorziening OPDC Utrecht 385.000€                                           385.000€                    385.000€                      385.000€                                    

Versterking ondersteuningsstructuur mbo 560.000€                                           560.000€                    560.000€                      560.000€                                    

Regionaal expertisecentrum steun waar nodig 150.000€                                           150.000€                    150.000€                      150.000€                                    

4. Kernpartneraanpak -€                               -€                                             

Terug naar school

Regionaal aanbod versterken Terug naar School 100.000€                                           100.000€                    100.000€                      100.000€                                    

Omgaan met verschillen in conjunctuur 20.000€                                             20.000€                      20.000€                         20.000€                                       

Klaar voor werk

Praktijkleren 100.000€                                           100.000€                    100.000€                      100.000€                                    

Arbeidsmarktroute versterken 10.000€                                             10.000€                      10.000€                         10.000€                                       

Voldoende leerwerkplekken,(transitie) stages, banen en de 

begeleiding richting duurzaam werk 150.000€                                           150.000€                    150.000€                      150.000€                                    

Totaal aan maatregelen 1.935.000€                                       1.935.000€                1.935.000€                   1.935.000€                                 

Programma budget (via contactschool) 969.211€                                           969.211€                    969.211€                      969.211€                                    

Programma budget (via centrum gemeente) 965.571€                                           965.571€                    965.571€                      965.571€                                    

Totaal beschikbaar budget 1.934.782€                                       1.934.782€                1.934.782€                   1.934.782€                                 
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Bijlage 4: cijfertabellen regionale vsv ontwikkeling  

RMC-regio Utrecht, vsv en vsv% in de afgelopen 5 schooljaren  

 

 
Nb: Cijfermateriaal vanaf schooljaar 2013/2014 tot en met 2017/2018 is definitief. Het schooljaar 2018/2019 is  vooralsnog gebaseerd op de voorlopige cijfers.  
 
 
RMC-Regio Utrecht, aandeel vsv een jaar later terug in onderwijs of aan het werk – voorlopige gegeven= 

 REGIO 2014/2015  REGIO 2015/2016  REGIO 2016/2017  REGIO 2017/2018  REGIO 2018/2019*

dln VSV % VSV dln VSV % VSV dln VSV % VSV dln VSV % VSV dln VSV % VSV

385 130 33,80% 366 108 29,50% 340 100 29,40% 424 113 26,65% 423 98 23,17%

3239 340 10,50% 3190 317 9,90% 3155 330 10,50% 3262 347 10,64% 3271 353 10,79%

11814 396 3,40% 12011 442 3,70% 3453 155 4,50% 3513 163 4,64% 3323 157 4,72%

9309 385 4,10% 10326 412 3,99% 11055 435 3,93%

26522 32 0,10% 27099 41 0,20% 27140 52 0,20% 28013 69 0,25% 27914 79 0,28%

9458 120 1,30% 9771 104 1,10% 9850 98 1,00% 10446 106 1,01% 10041 131 1,30%

13778 29 0,20% 13240 43 0,30% 14854 49 0,30% 15685 83 0,53% 16183 72 0,44%

65196 1047 1,60% 65677 1055 1,60% 68101 1169 1,70% 71669 1293 1,80% 72210 1325 1,83%Eindtotaal

Niveau

mbo niveau 1

mbo niveau 2

mbo niveau 3/4

mbo niveau 4

onderbouw

vmbo bovenbouw

havovwo bovenbouw

 REGIO 2014  REGIO 2015  REGIO 2016  REGIO 2017

dln VSV

Aantal 

terug in 

onderwijs

Aantal 

werkend

% VSV 

terug in 

onderwijs 

%VSV 

werkend
dln VSV

Aantal 

terug in 

onderwijs

Aantal 

werkend

% VSV 

terug in 

onderwijs 

%VSV 

werkend
dln VSV

Aantal 

terug in 

onderwijs

Aantal 

werkend

% VSV 

terug in 

onderwijs 

%VSV 

werkend
dln VSV

Aantal 

terug in 

onderwijs

Aantal 

werkend

% VSV 

terug in 

onderwijs 

%VSV 

werkend

52012 193 67 32 35% 17% 53384 187 72 30 39% 16% 54000 196 65 34 33% 17% 54192 240 70 33 29% 14%

343 37 8 5 19% 20% 234 35 15 10 43% 29% 305 27 8 2 30% 7% 372 31 13 7 42% 23%

399 132 25 27 19% 20% 402 119 25 34 21% 29% 402 115 17 22 15% 19% 437 109 25 27 23% 25%

3611 381 81 130 21% 34% 3528 317 60 140 19% 44% 3476 337 53 122 16% 36% 3384 336 41 144 12% 43%

3851 148 39 58 26% 39% 3733 114 26 44 23% 39% 3889 161 32 71 20% 44% 3635 139 40 66 29% 47%

8871 263 97 68 37% 26% 9189 272 87 91 32% 33% 9872 335 92 132 27% 39% 10445 357 115 139 32% 39%

69087 1154 317 320 27% 28% 70470 1044 285 349 27% 33% 71944 1171 267 383 23% 33% 72465 1212 304 416 25% 34%

Niveau

vo

vavo

mbo-1

mbo-2

mbo-3

mbo-4

TOTAAL 2014


