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Aanvraag regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) en de 
plusvoorziening 2017 tot 2021”.

Geachte heer, mevrouw,

Aanvraag VSV 2017 tot 2021
Hierbij ontvangt u de aanvraag van de regio ”West-Kennemerland” 
betreffende de Regeling “Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV) 
en de plusvoorziening 2017 tot 2021”.
De regio heeft de afgelopen jaren positieve resultaten geboekt in het 
terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Om deze reden 
worden de maatregelen gecontinueerd. Daar waar de analyse van de 
oorzaken van de voortijdige uitval in de regio een aanvulling op de 
maatregelen noodzakelijk maakte, is dit in de analyses en aanvraag verwerkt. 
De aanvraag voldoet aan de door u gestelde eisen en is afgestemd met de 
accountmanager van het ministerie OCW, de heer P. Lourens.
Aangezien de regio het van belang vindt de instrumenten zo optimaal 
mogelijk te kunnen inzetten, wordt voorgesteld om verschuiving van 
maatregelen in overleg met de accountmanager mogelijk te maken in de 
periode 2017 tot 2021. Een eventuele aanpassing vindt uiteraard binnen het 
beschikbare budget plaats.

Aandachtspunten
De laatste jaren is door de rijksoverheid en met name vanuit het ministerie 
OCW extra ingezet om te bewerkstelligen dat jongeren een startkwalificatie 
kunnen behalen. Hierdoor zijn diverse VSV maatregelen mogelijk geworden 
en in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland geïmplementeerd op basis 
van uitgevoerde analyses. Daarnaast zijn met het MBO ook 
kwaliteitsafspraken gemaakt door het ministerie van OCW.
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Onze regio heeft mede door deze maatregelen en een intensieve, integrale 
aanpak de laatste twee schooljaren goede resultaten bereikt in de 
Vermindering van het aantal voortijdig schoolverlaters. Tevens is de 
samenwerking tussen het onderwijsveld en de regio geïntensiveerd.

Het verder terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom blijft de 
komende jaren hoog op de regionale agenda staan.
Een aantal maatregelen draagt echter niet bij aan de doelstelling het 
voortijdig schoolverlaten verder te verminderen. Dit betreft potentiële 
risico’s die zijn ontstaan door wet- en regelgeving op het terrein van VO, 
MBO en RMC regio en aangrenzende domeinen, zoals de Jeugdwet en de 
Participatiewet.
Voorbeelden hiervan zijn de invoering arbeidsmarktrelevantie voor MBO 
opleidingen, de invoering van de cascadebekostiging voor het MBO, de 
relatie met passend onderwijs en recent de voorgenomen wetgeving die het 
toelatingsrecht op het MBO gaat regelen. Ook in de samenhang met de 
Jeugdwet, WLZ(Wet Langdurige Zorg) en de Participatiewet ontstaan er 
door de transities financiële fricties voor de regio om jongeren op een 
passend aanbod te plaatsen.

De regio onderschrijft het belang van de aanpak van kwetsbare groepen en 
oud-voortijdig schoolverlaters (oud-vsv-ers), maar wijst er wel op dat deze 
aanpak geen effect zal hebben op het verder omlaag brengen van de cijfers 
van nieuwe vsv-ers. Bij oud- vsv-ers kan het zelfs een negatief effect 
hebben. Deze jongeren zijn reeds vsv-er en kunnen door het opnieuw volgen 
van een studie weer een nieuwe vsv-er worden.

Meer regelruimte
I. Sluitende aanpak MBO: alternatieve trajecten kwetsbare jongeren 
Voor jongeren waar een schoolse aanpak geen haalbare optie is, wil de regio 
in afstemming met alle van belang zijnde partners alternatieve trajecten 
aanbieden waarbij arbeidsmarkttoeleiding naar een (zo mogelijk duurzame) 
plek op de arbeidsmarkt het uitgangspunt vormt. Deze aanpak veronderstelt 
maatwerk en daarmee een ruimere mogelijkheid om invulling te kunnen 
geven in een voor de leerling meest passend aanbod. Wij vragen daarom de 
OCW- bekostiging breder in te kunnen zetten om combinatietrajecten met 
partners mogelijk te maken.

//. Voortgezet onderwijs(VO)
Het VO wil bepaalde pilots uitvoeren, waarvoor experimenteerruimte 
gevraagd is aan OCW. Zo zijn er in de regio leerwerktrajecten voor een 
specifieke groep leerlingen. Er zouden meer constructies mogelijk moeten 
zijn, met uitbestedingen en symbiose regelingen, ook voor leerlingen in het 
VSO. Zo moet onderwijs ook voor een groot aantal uren op locatie in de



Haarlem
3

school worden uitgevoerd, terwijl voor veel leerlingen op een praktijklocatie 
een beter alternatief is.

III. Jongeren 23-27jaar en RMC taak 
Een andere categorie zijn jongeren van 23 tot 27 jaar, die als zij 
leerbaar/schoolbaar zijn niet in aanmerking komen voor een uitkering op 
grond van de Participatiewet. Er wordt in de zgn. zoekperiode in de regio 
bezien of onderwijs of een leerwerktraject/werkervaringstraject voor de 
jongere mogelijk is. In onze regio voert RMC die taak uit (met budget uit de 
regeling Jeugdwerkloosheid).De RMC taak is wettelijk immers vastgelegd 
tot 23 jaar. Dit zou moeten worden aangepast tot de doelgroep 27 jaar, met 
bijbehorend budget van OCW.
Tevens kan een knelpunt zijn dat de jongere niet terug kan naar een 
opleiding, omdat voor veel sectoren er voor cursisten die tot de bovenstaande 
doelgroep behoren nauwelijks werkgelegenheid is.
Onder anderen jongeren uit het PRO, VSO en Entree bevinden zich in een 
kwetsbare positie, maar ook jongeren die schulden hebben, verslaafd zijn, 
zorg mijden, in detentie zitten of een uitkering aanvragen behoren tot deze 
doelgroep.
De regelgeving van SZW en OCW is niet volledig afgestemd. Gegevens van 
BRON en SUWI zouden bijvoorbeeld vollediger gekoppeld moeten worden 
voor de doelgroep 23 tot 27 jaar.

Tot slot
Graag willen wij in gesprek met het ministerie OCW over de 
oplossingsmogelijkheden, over het creëren van meer regelruimte en het 
bieden van de mogelijkheid van maatwerktrajecten en 
onderwijsarrangementen dan waarin de wet- en regelgeving voor VO, MBO 
en RMC regio nu voorziet.
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