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Voorwoord 

Sinds 1 januari 2014 werken de gemeenten uit Zuid-Kennemerland en IJmond gezamenlijk aan 

de aanpak van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (VSV) in een gemeenschappelijke 

regeling (GR) schoolverzuim en VSV. 

Uitgangspunt is dat elke jongere een passend leer(werk)aanbod moet krijgen en zich optimaal 

kan ontwikkelen. Met een diploma is namelijk de kans op participeren en een (droom)baan 

vinden voor de jongeren groter.

De uitdaging voor de komende periode is om zoveel mogelijk jongeren een diploma of 

certificaat te laten behalen. Specifieke aandacht is er hierbij voor jongeren in kwetsbare posities.

Niet alle jongeren passen in ons onderwijssysteem, bijvoorbeeld omdat zij beter tot ontplooiing 

komen als zij in de praktijk leren of omdat zij te maken hebben met complexe problematiek, 

hoogbegaafd zijn of beperkingen in bijvoorbeeld het autistisch spectrum hebben.

In het onderwijs wordt de laatste tijd veel gesproken over gelijke kansen voor leerlingen. 

Onderzoek toont aan dat de ongelijkheid in het onderwijs toeneemt. In oktober 2016 is de 

“Gelijke Kansen Alliantie” gelanceerd om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen. 

Uitgangspunt moet zijn dat kinderen met dezelfde talenten recht hebben op gelijke kansen.  

De achtergrond van een kind, het opleidingsniveau van de ouders en financiële middelen 

zouden geen belemmering moeten zijn voor de ontplooiing van een kind. Wij zijn van mening 

dat kinderen met dezelfde talenten dezelfde kansen moeten krijgen. 

Op de huidige arbeidsmarkt waar veel vacatures zijn, gaan jongeren ook eerder aan de slag 

zonder diploma’s en blijven voortijdig schoolverlater. Wij proberen ook deze jongeren in overleg 

met werkgevers alsnog een beroepsopleiding te laten volgen.

In dit Meerjarenplan over de periode 2018 tot en met 2022 beschrijven wij de voort te zetten 

en te intensiveren preventieve, integrale en gezamenlijke aanpak van verzuim, bestrijding 

voortijdig schoolverlaten, van thuiszittende jongeren en de aansluiting van onderwijs op de 

vraag van de arbeidsmarkt. Met deze aanpak wordt gestreefd naar een zo laag mogelijk aantal 

van school verzuimende jongeren, voortijdig schoolverlaters en thuiszittende leerlingen in de 

RMC regio. 
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Wij zetten ons de komende periode optimaal in voor jongeren door middel van een aantal 

concrete acties:

> Wij gaan een regionaal Thuiszitterspact en een regionaal Verzuimprotocol afsluiten met 

ketenpartners. 

> Wij stellen een brede Regionale werkagenda op voor jongeren in kwetsbare posities. 

Voor deze jongeren willen we regionaal verder werken aan het wegnemen van specifieke 

knelpunten, opdat de jongere gerichter de stap kan zetten naar onderwijs, werk of andere 

dagbesteding. Dit leidt tot drie thema’s, in de brede Regionale Werkagenda namelijk: 

•   de aansluiting binnen opleidingen/onderwijs

•   de aansluiting met werk 

•   de aansluiting met jeugdhulp/dagbesteding.

In dit Meerjarenplan leest u hierover meer.

Namens het bestuur van de GR van de regio Zuid-Kennemerland en IJmond,

Jur Botter, contactgemeente Haarlem

Brigitte van den Berg, gemeente Beverwijk      

Susanne de Roy van Zuidewijn, gemeente Bloemendaal      

Aad Schoorl, gemeente Heemskerk  

Sjaak Struijf, gemeente Heemstede       

Marianne Steijn, gemeente Velsen    

Joop Berendsen, gemeente Zandvoort 
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 1 
 Aanleiding 

Leerplicht-,RMC - en VSV- beleid

Het huidige beleidskader voor leerplicht, RMC en Voortijdig schoolverlaten (VSV) ”Regionale 

Agenda voor de toekomst Aanval op de schooluitval 2015-2018” in de regio Zuid-Kennemerland 

en IJmond loopt eind 2018 af.

Om de aanpak bestrijding voortijdig schoolverlaten, leerplicht en RMC voor de periode 

2019 tot en met 2022 voort te zetten is dit nieuwe Meerjarenplan opgesteld, waarin de visie en 

de ambities voor de regio geactualiseerd zijn. 

Deze Vervolgaanpak sluit aan bij huidige wet- en regelgeving.

Er wordt voortgeborduurd op het Meerjarenplan 2015-2018 en de VSV aanpak op basis van de 

lopende samenwerkingsovereenkomst VSV 2017 tot en met 2020, waarbij de aanvullende VSV 

maatregelen met de schoolbesturen zijn vastgelegd met instemming van het ministerie van 

OCW. Het gaat hierbij om de realisatie van een meer samenhangende aanpak voor de doelgroep 

risicojongeren in het onderwijs. 

Uitvoering van het beleid geschiedt door het sinds 1 januari 2014 bestaande Regionale bureau 

“Leerplein” in nauwe samenwerking met de scholen voor primair en voortgezet onderwijs, 

praktijkscholen en scholen van voortgezet speciaal onderwijs, Samenwerkingsverbanden 

primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en andere 

ketenpartners, zoals justitie, zorg- en hulpverlening, arbeidsmarkt en andere partners in het 

sociaal domein.
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 2 
 Samenvatting 
 en conclusies

> Huidige Meerjarenplan ”Agenda voor de Toekomst Aanval op de 
Schooluitval 2015 tot en met 2018” loopt af.

De Vervolgaanpak 2019 tot en met 2022 zet de ingezette lijn voort en hanteert een 

geïntensiveerde aanpak en samenwerking met ketenpartners, met name voor de doelgroep 

jongeren in kwetsbare posities

> Visie
Recht op onderwijs en passend leer(werk) aanbod voor elke jongere 

In de regionale visie blijft ook in 2019 tot en met 2022 gehandhaafd dat “elke jongere recht op 

onderwijs heeft en dat in principe elke leerling van 5 tot 27 jaar een passend scholingsaanbod 

dient te ontvangen”. Door een passend scholingsaanbod kan een jongere zich optimaal 

ontwikkelen.

> Uitgangspunten
Jongere centraal en benutten regelruimte

De behoefte en mogelijkheden van de jongere staan centraal, maar de overheid en het 

onderwijs veld verwachten ook inzet en directe betrokkenheid van jongere en ouders. Onderwijs 

is een recht en kan een jongere op de rails houden en een beter toekomstperspectief bieden. 

Hierbij benut de regio zoveel mogelijk de regelruimte.

Aan het recht op onderwijs zitten uiteraard ook verplichtingen voor de jongere/ouders vast.

Optimale kansen voor participatie

Het uiteindelijke doel van onderwijs blijft om jongeren optimale kansen te bieden tot 

participatie en zelfstandig functioneren in de samenleving.

Dit kan bereikt worden door zoveel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan te laten afsluiten 

met een startkwalificatie (diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2). Daarmee hebben 

jongeren immers een betere kans op duurzaam werk. In situaties waarin het voor jongeren 

niet mogelijk is een startkwalificatie te behalen, bijvoorbeeld jongeren in het praktijkonderwijs, 

wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het behalen van beroepskwalificaties. Op deze wijze 

wordt de jeugdwerkloosheid structureel teruggedrongen.

Jongeren in kwetsbare posities

Specifieke aandacht is er voor jongeren in kwetsbare posities, bijvoorbeeld jongeren van 

het Praktijkonderwijs (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), die al dan niet kunnen 

doorstromen naar MBO- niveau 1 of werk. Ook jongeren van het Vmbo of van het MBO niveau 1 

(Entree opleiding) en van de Internationale Schakelklassen (ISK) kunnen onder deze doelgroep 

vallen. 
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Complexe problematiek en integrale aanpak met (jeugd)hulpverlenende instanties

De uitvoeringspraktijk toont aan dat jongeren in toenemende mate te maken krijgen met 

complexe problematiek. Uit landelijke onderzoeken is bekend dat een derde van de voortijdig 

schoolverlaters te kampen heeft met meerdere problemen (hulpverleningsvragen, verslaving, 

schulden, taalproblemen, e.d.) in de privé- of gezinssituatie. 

Regionale aanpak met lokale inbedding

Uitgangspunt bij leerplicht, RMC en VSV is een regionale aanpak en lokaal waar nodig.

Lokale inbedding van de taken is geborgd, door bijvoorbeeld nauwe samenwerking met de 

CJG’s en de sociale (wijk) teams.

Preventieve aanpak

De signalerende functie van leerplicht en RMC is toegenomen: Er dient zo vroegtijdig mogelijk 

te worden gehandeld. Zo kan vaak op school verzuimen een voorteken zijn van voortijdige 

schooluitval en voor andere problematiek. 

> Aangrenzende domeinen en gezamenlijke aanpak
Ambities kan de regio alleen realiseren door een intensieve samenwerking met de school-

besturen van Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Onderwijs (VO), de Samenwerkings verbanden 

PO en VO, het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) en andere ketenpartners zoals Jeugdhulp, 

Arbeidsbemiddeling, Veiligheid en jongerenwerk in de regio. Nog meer dan voorheen wordt een 

gezamenlijke aanpak uitgevoerd.

> Ambities
Onze visie is vertaald in een aantal nieuwe ambities om het aantal verzuimers, (nieuwe) 

voortijdig schoolverlaters en thuiszitters te verminderen en kwetsbare jongeren extra te 

begeleiden, namelijk:

Verzuimaanpak

Over de afgelopen periode 2015 tot en met 2018 is in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland 

het aantal verzuimmeldingen flink gedaald, maar dit aantal was bij aanvang in 2015 relatief 

hoog. De komende periode wordt er naar gestreefd om het verzuim nog 10% omlaag te brengen 

in 2022 ten opzichte van het peiljaar 2017-2018. 

Ook wordt in de RMC regio over de aanpak een verzuimprotocol met ketenpartners op 

bestuurlijk niveau afgesloten.

VSV-aanpak

Over de afgelopen periode 2015 tot en met 2018 is in de regio Zuid- en Midden-Kennemerland 

het aantal voortijdig schoolverlaters opnieuw gedaald. Op basis van de landelijke doelstellingen 

is het regionale streven om het aantal nieuwe vsv-ers in de regio te verminderen met 10% in 

2020-2021, dat betekent dat er dan maximaal 500 nieuwe vsv-ers mogen zijn.

In de regio zijn onder andere aanvullende maatregelen tot 2021 als plusvoorzieningen in het  

VO en MBO, en heroriëntatietrajecten en jobcoaches/leerwerkmakelaars op het MBO van kracht. 

De VSV-regelgeving wordt volgens huidige berichtgeving van OCW verlengd vanaf 2021.

Thuiszittersaanpak

Met Jeugdhulp, de scholen en Samenwerkingsverbanden wordt een steeds effectievere  

thuiszittersaanpak nagestreefd. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij het landelijk 

Thuiszitterspact. Streven is dat elke thuiszittende leerling in beeld is en in principe binnen drie 

maanden een traject aangeboden krijgt in samenspraak met ketenpartners en ouders en/of 

jongere.  

Het geldende protocol in de regio wordt hierop aangepast naar een regionaal thuiszitterspact  

dat op bestuurlijk niveau wordt ondertekend.
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> Jongeren in kwetsbare posities
Er zijn vier groepen jongeren in kwetsbare posities voor wie recent met de schoolbesturen 

besloten is in VSV-verband (op basis van de uitvoeringspraktijk) diverse oplossingsrichtingen 

uit te voeren door de RMC regio, schoolbesturen en Samenwerkingsverbanden:

A. Jongeren vanuit VSO naar MBO

• Meer stages in het VO creëren

• Meer begeleiding organiseren, niet alleen op het MBO, maar ook op de werkvloer om  

werkgever te “ontzorgen”

• Invoeren van assessment op het VO als onderdeel van LOB (loopbaan oriëntatie) 

• Onderzoek naar een aanvullende MBO-plus voorziening, in afstemming met bestaand  

aanbod, zoals REA College/Heliomare. 

B. Leerlingen van Pro naar MBO

• Uniforme afspraken tussen PRO en MBO bewerkstelligen voor toelating van Pro-jongeren 

op het MBO

• Monitoren hoe succesvol de overstap Pro naar MBO is

• Pro, VSO en MBO scholen en regio doen standaard de check van mogelijkheid  

van aanvraag doelgroepenregister.

C. Jongeren met een Lwt diploma

• Het verbeteren van de taal- en rekenniveaus voor de vereiste niveaus voor BBL 2 door  

extra aanbod op VO

• Nader onderzoek naar de constructie van een “leerwerkbaan/plek” in sectoren met  

een kansrijk arbeidsmarktperspectief voor jongeren van 14/15 tot en met 17/18 jaar.

D. Jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK)

• Onderzoek naar aanvullende financiering van uitbesteding ISK leerlingen aan MBO  

Schakeltraject.

• Onderzoek naar andere mogelijkheden voor ISK leerlingen, bijv. duale trajecten.

• Nader onderzoek om trajecten en financiering te verzorgen waardoor voor elke  

jongere voltijdsonderwijs wordt geboden zodat zij een taalniveau verwerven waarmee  

zij succesvol in onderwijs of werk verder kunnen.

De RMC regio heeft voor de VSV aanpak, inclusief de aanpak van kwetsbare jongeren de 

coördinatie. De samenwerking moet worden geïntensiveerd om meer maatwerk te bieden aan 

alle groepen jongeren in kwetsbare posities. 

Hierbij wordt voortgeborduurd op de aanpak voor jongeren in kwetsbare posities zoals ingezet 

in de RMC regio. Dit moet leiden tot een brede Regionale Werkagenda op bestuurlijk niveau 

met de ketenpartners voor de komende vier jaar. Dit naar het voorbeeld van de landelijke 

Werkagenda.

Uitgaande van de stappen die een jongere binnen zijn/haar eigen mogelijkheden kan zetten op 

weg naar duurzame participatie gaat het om de volgende thema’s:

• het behoud van een plek in het onderwijs

• de terugkeer naar het onderwijs vanuit thuiszitten

• de overgang van school naar (regulier) werk

• het vinden van regulier werk vanuit thuiszitten

• de ondersteuning bij de overgang van jeugdhulp en dagbesteding naar onderwijs, werk of  

dagbesteding voor volwassenen.

Voor jongeren in kwetsbare posities willen we regionaal verder werken aan het wegnemen van 

specifieke knelpunten, opdat de jongere gerichter de stap kan zetten naar onderwijs, werk of 

andere dagbesteding. 
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Dit leidt tot drie thema’s, in de brede Regionale Werkagenda namelijk: 

• de aansluiting binnen opleidingen/ onderwijs

• de aansluiting met werk 

• de aansluiting met jeugdhulp/dagbesteding.

 

> Uitvoering
Vanaf januari 2014 is een Gemeenschappelijke Regeling de “GR schoolverzuim en  

VSV” door de regio van kracht en geschiedt de uitvoering onder de noemer van het RBL  

Leerplein”.
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 3.

 Visie en uitgangspunten
 leerplicht, RMC en VSV 

Voorop moet worden gesteld dat het met veel jongeren goed gaat in het onderwijs. 

Het gaat om totaal 76.383 jongeren in de RMC regio, waarvan 

• 14.387 leerplichtige leerlingen van 5 tot 12 jaar 

• 12.259 leer- en kwalificatieplichtige jongeren van 12 tot 18 jaar 

• 21.739 jongeren van 18 tot 23 jaar 

(bron: Centrale administratie RMC en leerplicht/ CAReL, stand van zaken september 2018).

Slechts een beperkt aantal jongeren heeft extra begeleiding nodig om een diploma of certificaat 

te behalen. Voor deze groepen is specifiek beleid noodzakelijk om te voorkomen dat zij gaan 

verzuimen, voortijdig schoolverlater of thuiszitter worden. 

Visie
Recht op onderwijs en passend leer(werk) aanbod voor elke jongere

De regionale visie blijft ook in 2019 tot en met 2022 gehandhaafd dat “elke jongere recht op 

onderwijs heeft en dat in principe elke leerling van 5 tot 27 jaar een passend scholingsaanbod 

dient te ontvangen”. Door een passend scholingsaanbod kan een jongere zich optimaal 

ontwikkelen.

Uitgangspunten
Jongere centraal en benutten regelruimte

De behoefte en mogelijkheden van de jongere staan centraal, maar de overheid en het onder-

wijsveld verwachten ook inzet en directe betrokkenheid van jongere en ouders. Onderwijs 

is een recht en kan een jongere op de rails houden en een beter toekomstperspectief bieden. 

Zoveel mogelijk wordt hierbij de regelruimte door de regio benut.

Aan het recht op onderwijs zitten uiteraard ook verplichtingen voor de jongere/ouders vast.

Optimale kansen voor participatie

Het uiteindelijke doel van onderwijs blijft om jongeren optimale kansen te bieden tot 

participatie en zelfstandig functioneren in de samenleving.

Dit kan bereikt worden door zoveel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan te laten afsluiten 

met een startkwalificatie (diploma op minimaal Havo of MBO niveau 2). Daarmee hebben 

jongeren immers een betere kans op duurzaam werk. In situaties waarin het voor jongeren 

niet mogelijk is een startkwalificatie te behalen, bijvoorbeeld jongeren in het praktijkonderwijs, 

wordt zoveel mogelijk toegewerkt naar het behalen van beroepskwalificaties. Op deze wijze 

wordt de jeugdwerkloosheid structureel terug gedrongen.

Jongeren in kwetsbare posities

Specifieke aandacht is er voor jongeren in kwetsbare posities, bijvoorbeeld jongeren van het 

Praktijkonderwijs (PRO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), die al dan niet kunnen door-

stromen naar MBO- niveau 1 of werk. Ook jongeren van het Vmbo of van het MBO niveau 1 
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(Entree opleiding) en van de Internationale Schakelklassen (ISK) kunnen onder deze doelgroep 

vallen. 

Complexe problematiek en integrale aanpak met (jeugd)hulpverlenende instanties

De uitvoeringspraktijk toont aan dat jongeren in toenemende mate te maken krijgen met 

complexe problematiek.  

Uit landelijke onderzoeken is bekend dat een derde van de voortijdig schoolverlaters te kampen 

heeft met meerdere problemen (hulpverleningsvragen, verslaving, schulden, taalproblemen, 

e.d.) in de privé of gezinssituatie. 

Regionale aanpak met lokale inbedding

Uitgangspunt bij leerplicht, RMC en VSV is een regionale aanpak en lokaal waar nodig.

Lokale inbedding van de taken is geborgd, door bijvoorbeeld nauwe samenwerking met de 

CJG’s en de sociale (wijk)teams.

Preventieve aanpak

De signalerende functie van leerplicht- en RMC is toegenomen: Er dient zo vroegtijdig mogelijk 

te worden gehandeld. Zo kan vaak op school verzuimen een voorteken zijn van voortijdige 

schooluitval en voor andere problematiek. 

Gezamenlijke aanpak

De aanpak geschiedt in afstemming en intensieve samenwerking met diverse andere 

keten partners, zoals uit het onderwijsveld, zorg- en hulpverlening (jeugdzorg, GGD e.d.) 

arbeidsmarkt toeleiding en justitie. 

Voorbeelden van gezamenlijke aanpak:

Aansluiting VO-MBO  
Het is van essentieel belang om de overgang 
van VO naar MBO en de loopbaan oriëntatie 
(LOB) voor jongeren goed te regelen. Hierover is 
met de schoolbesturen overleg in VSV-verband.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt-
dagbesteding 
Het tot stand (laten)brengen van een naadloze 
aansluiting tussen onderwijs-arbeidsmarkt-
dagbesteding is eveneens zeer relevant. 
Hierover is vanuit RMC-regio nauwe afstemming 
met de Arbeidsmarktregio, de gemeentelijke 
afdelingen Werk en Inkomen en het UWV. Ook 
wordt een regionale Arbeidsmarktagenda 
opgesteld waarbij “jongeren en leren en werken” 
een van de speerpunten is. 
Tevens is er nauwe afstemming met de 
afdelingen Jeugd en WMO/Welzijn. 
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 4 
 Maatregelen

4.1. Wet- en regelgeving leerplicht, RMC en VSV

Het regionale beleid van leerplicht, RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 

schoolverlaten) is gebaseerd op wet- en regelgeving. Hierin staan de reguliere, basale taken 

vermeld. Ook voor de thuiszitters- en de VSV-aanpak geldt landelijke regelgeving, die regionaal 

wordt uitgevoerd.

4.1.1. Leerplicht

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de

Leer plicht wet. Zij moet ervoor zorgen dat alle leerplichtigen, ook daadwerkelijk aan het 

onderwijs deelnemen. De Leerplichtwet biedt het kader voor de bescherming van het recht op 

onderwijs dat voor elk kind geldt:

De Leerplichtwet bepaalt dat jongeren volledig leerplichtig zijn vanaf de eerste schooldag van de

maand volgend op de maand waarin zij 5 jaar zijn geworden tot en met het schooljaar waarin

zij 16 jaar worden. 

Naast de volledige leerplicht kent de Leerplichtwet ook de kwalificatieplicht. Jongeren zijn 

kwalificatieplichtig vanaf de dag volgend op de dag dat de volledige leerplicht eindigt. De 

kwalificatieplicht duurt tot 18 jaar of zoveel eerder als de jongere een startkwalificatie behaalt. 

De kwalificatieplicht betekent niet dat jongeren van 16 en 17 jaar vijf dagen in de week op school 

moeten zitten; zij kunnen ook aan de kwalificatieplicht voldoen met een combinatie van leren 

en werken, zoals bijvoorbeeld de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het MBO.

Voorlichtingsactiviteiten en verzuimmeldingen

In de preventieve rol heeft leerplicht de wettelijke taak aan scholen en andere

ketenpartners voorlichting te geven. Ook worden door leerplicht op grond van de wet 

meldingen van verzuimende leerlingen in behandeling genomen. Leerplicht geeft voorlichting 

aan jongeren/ouders en voert gesprekken met de jongeren/ouders. 

Deze gesprekken kunnen tot een waarschuwing leiden bij ongeoorloofd verzuim. Zo nodig 

worden huisbezoeken afgelegd.

Multi Disciplinaire Overleggen (MDO’s)

Overleg plegen voor toeleiding naar een scholingstraject en begeleiding bieden aan een 

jongere/ouders in samenwerking met de scholen om tot een oplossing te komen, behoort tot 

de taken van leerplicht. Leerplicht neemt dan ook deel aan de multidisciplinaire overleggen 

(MDO’s) op het VO en MBO, waar wordt samengewerkt met de zorgcoördinator van de school, 

schoolarts/GGD en andere ketenpartners uit de zorg en hulpverlening.

In het kader van passend onderwijs wordt rechtstreeks met de jongeren en ouders, de 

zorgcoördinator van de school, een consulent van het Samenwerkingsverband en de CJG coach 

besproken welk traject voor de jongere met een ondersteuningsbehoefte van toepassing is.
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Repressieve taak/Handhaving

Leerplicht werkt onder anderen in het kader van de repressieve taak samen met de scholen, 

jeugdhulpverleningsorganisaties zoals Jeugdzorg, Raad voor Kinderbescherming, Halt, Politie 

en het Openbaar Ministerie (OM).

Dit geschiedt vanaf 2017 op basis van een landelijke richtlijn, Methodische Aanpak 

Schoolverzuim (MAS). 

Leerplicht heeft uiteindelijk de mogelijkheid een sanctietraject te starten via het opmaken van 

een proces verbaal richting ouders en/of jongere. De rechter bepaalt de sanctie op aangeven van 

het OM. 

Voor jongeren, die met justitie in aanraking zijn geweest wordt de keten en regelgeving van het 

Veiligheidshuis benut.  

4.1.2. RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

RMC heeft als doel het terugdringen van voortijdig schoolverlaten van jongeren van 18 tot 23 

jaar zonder startkwalificatie.

Indien een jongere ondanks alle maatregelen van de scholen toch dreigt uit te vallen of

werkelijk uitvalt, komt RMC in actie om met deze jongere in gesprek te gaan. Doel hiervan is

altijd om deze jongere te herplaatsen naar een passend traject, bij voorkeur scholing of een

combinatie van leren en werken.

Scholen melden de uitvallers (via Dienst Uitvoering Onderwijs/DUO) bij de woongemeente.

Voor onze regio functioneert hiervoor het centrale meld- en registratiesysteem (CAReL).

De voortijdige uitvallers worden door RMC trajectbegeleiders begeleid naar

herplaatsing naar onderwijs, leer-werktraject of naar werk. 

4.1.3. VSV 

Regierol RMC regio

In juni 2018 is wetgeving ingevoerd voor de RMC regio’s over een brede aanpak voortijdig 

schoolverlaten (VSV). De doelgroepen jongeren zijn al vanaf schooljaar 2017-2018 uitgebreid 

naar de zgn. oud-vsv-ers en jongeren in kwetsbare posities (jikp). 

Een voortijdig schoolverlater (vsv-er) is een jongere tussen 12 en 23 jaar, die zijn opleiding 

zonder diploma op MBO-2 of Havo niveau verlaat en evenmin doorstroomt naar een andere 

onderwijssoort.

Uitgangspunt van het landelijk VSV-beleid is dat zoveel mogelijk jongeren tussen de 12 en 23 

jaar een startkwalificatie behalen en zo min mogelijk voortijdig de school verlaten.

Aanvullende VSV maatregelen zijn op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de 

schoolbesturen en goedkeuring van het ministerie OCW van kracht tot en met eind 2020 met 

als doel het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters te verminderen en de integrale aanpak voor 

jongeren in kwetsbare posities te intensiveren.

De landelijke doelstelling van het tegengaan van VSV is aangescherpt met ingang van 2017. 

Landelijk mag het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters in 2020-2021 maximaal 20.000 zijn. 

In Europees perspectief gezien staat Nederland er overigens goed voor wat betreft het aantal 

jongeren dat met een diploma de school verlaat (4e plaats achter Zweden, Oostenrijk en 

Luxemburg).
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Het gaat om de volgende VSV-zaken:

Regionaal programma
A. Naast de reguliere taak (melden, registreren, 
herplaatsen en coördineren van verzuim en VSV 
van alle jongeren 12-23 jaar in de regio) zijn de 
contactgemeente en contactschool gezamen-
lijk verantwoordelijk voor het opstellen van een 
regionaal programma van maatregelen om VSV 
tegen te gaan. Zij ontvangen daar (afzonderlijk) 
een budget voor van het ministerie van OCW. 
Dit budget wordt gezamenlijk ingezet op het 
MBO, VO en in de regio in overleg met de 
Samenwerkingsverbanden VO en de school-
besturen van het praktijkonderwijs (Pro) en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), die ook 
aan de VSV Stuurgroep deelnemen.
B. Er wordt meer verantwoordelijkheid en 
ruimte voor eigen invulling bij de regionale 
partijen gelegd. Bij verzuim of uitval ligt de 
focus eerst op terugkeer naar het onderwijs. Als 
dat geen optie (meer) is, draagt leerplicht/RMC 
zorg voor doorgeleiding van jongeren naar het 
gemeentelijk arbeidsmarktdomein (toeleiding 
naar (beschut) werk en indien nodig het zorg-
domein ((jeugd)hulp, dagbesteding). Bovendien 
moet de RMC regio de jongeren gedurende 
twee jaar monitoren (vsv effectrapportages). 
Deze laatste taak is nieuw vanaf schooljaar 
2017-2018.
C. Een wettelijke basis is gecreëerd voor de 
VSV Stuurgroep en het bijbehorende regionale 
programma van maatregelen. 

Jongeren in kwetsbare posities, o.a. school-
verlaters Praktijkonderwijs (PRO), voortgezet 
Speciaal Onderwijs (VSO) en MBO 1
Jongeren die uitstromen uit VSO, PRO en 
MBO 1 (Entree) hebben vaak moeite met het 
vinden van een vervolgopleiding of werk. 
Deze jongeren in kwetsbare posities zijn een 
doelgroep die uitdrukkelijk is toegevoegd voor 
het ondernemen van acties en de coördinatie 
daarvan door de RMC regio.  

Oud vsv-ers
De VSV doelstelling van 20.000 jongeren gaat 
over nieuwe vsv-ers. Het is ook van belang 
om jongeren die in eerdere jaren uitvielen, de 
zogenaamde oud-vsv-ers, in beeld te houden 
en actie te ondernemen. Die taak wordt voor 
jongeren tot 23 jaar nu nadrukkelijk neergelegd 
bij de RMC-functie.

Het aanvullend VSV budget voor de regionale 
programma’s wordt door de rijksoverheid 
verlengd na 2020, volgens huidige bericht-
geving van het ministerie van OCW.

Vsv budgetten schoolbesturen
Schoolbesturen van VO en ook het MBO (via 
de Kwaliteitsagenda) ontvangen daarnaast 
extra middelen (prestatiesubsidies) van de 
rijksoverheid.

VSV budget Regio/contactgemeente
De contactgemeente Haarlem ontvangt als  
G 40-stad extra middelen voor het aanvullend 
VSV-beleid (voormalige Decentralisatie 
uitkering/VSV), namelijk voor de zorg voor 
(potentiële) voortijdige schoolverlaters in de 
regio. 
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4.2. Beleid leerplicht, RMC en VSV

Regionaal uitgangspunt beleid leerplicht, RMC en VSV

Uitgangspunt van het regionale beleid is dat er voor jongeren van 5 tot 27 jaar - waaronder 

voortijdig schoolverlaters- een goed perspectief op het terrein van onderwijs en scholing blijft 

bestaan. Hierdoor verlaten zoveel mogelijk jongeren met een diploma de opleiding en hebben 

een zo duurzaam mogelijke start op de arbeidsmarkt.  

Beleid en uitvoering van leerplicht en RMC worden afgestemd met andere RMC-regio’s in met 

name Noord- en Zuid-Holland.

4.2.1. Preventieve aanpak

De taken worden door leerplicht en RMC zo preventief mogelijk uitgevoerd, namelijk:

Vroegtijdig in beeld krijgen van jongere, signalen aan ketenpartners afgeven, begeleiding 

bieden aan jongeren en preventieve gesprekken met jongeren/ouders voeren. Een preventieve, 

regionale maatregel is bijvoorbeeld ook dat op alle VO scholen en op alle ROC vestigingen in de 

regio spreekuren worden gehouden om jongeren te spreken die veelvuldig te laat komen.

De preventieve verzuim-aanpak heeft prioriteit in samenwerking met de scholen voor PO, VO 

en MBO.

Er wordt ook voorlichting gegeven in de klassen op het MBO, er worden spreekuren op het MBO 

uitgevoerd, en preventieve gesprekken met jongeren gevoerd en er wordt deel genomen aan 

multidisciplinaire overleggen op het MBO. Ook voert het Leerplein huisbezoeken uit.

4.2.2. Specifieke projecten in de Regio

Er worden in de zomerperiode zgn. no show acties (belacties en evt. huisbezoek) uitgevoerd, in 

samenwerking met het MBO voor jongeren die zich wel hebben ingeschreven, maar niet komen 

opdagen op het MBO.

In de regio wordt een aantal specifieke projecten voor de doelgroep uitgevoerd:

RMC- jongeren kunnen deelnemen aan de RMC-werkervaringstrajecten (WET) dat 

uitgevoerd wordt door het “Leerplein”. Ook voor jongeren met schulden en jongeren met een 

taalachterstand wordt er specifieke inzet gepleegd respectievelijk in het kader van de aanpak bij 

schulddienstverlening en de aanpak laaggeletterdheid. 

Jongeren worden (in samenwerking met het onderwijsveld) toegeleid naar de leerwerktrajecten 

en certificerende trajecten van het Leerwerkbedrijf ”Perspectief”. 

Er worden ook diverse beroepsoriënterende projecten, stagetrajecten en mentorenprojecten 

in de regio uitgevoerd. In een aantal gevallen kunnen EVC trajecten (eerder verworven 

competenties), die leiden tot diploma’s vakbekwaamheid worden toegepast voor jongeren.

Andere specifieke projecten die recent gestart zijn in 2018: 

Met het programma, Kansen voor Jongeren van het Oranjefonds worden de mentorenprojecten van 
Bedrijf & Samenleving uitgebreid voor kwetsbare jongeren die het op eigen kracht niet redden te 
werken aan een toekomstperspectief naar economische zelfstandigheid.
In Zuid-Kennemerland neemt het Leerplein, samen met HALT en de Raad voor de 
Kinderbescherming deel aan een project dat is geïnitieerd door de Raad voor de Kinderbescherming 
en gehonoreerd door Team Innovatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid: “Ontketen de 
Zorg. De Breed Inzetbare Professional (BIP).” In de verzuimketen is sprake van veel overdracht 
van jongeren van de ene professional naar de andere (van de ene organisatie naar de andere). 
Uitgaande van ongeveer gelijke competenties bij deze professionals wordt in het project BIP 
bekeken wat de consequentie is voor de jongere, voor de medewerker en voor de deelnemende 
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4.2.3. Verzuimaanpak

Scholen zijn primair verantwoordelijk en kunnen verzuim ook eerder dan 16 uur melden bij 

DUO. Leerplicht/RMC onderneemt vervolgens actie richting jongere.

Er is bij de scholen in de regio de afgelopen jaren een verbetering te zien van de registratie 

en aanpak van meldingen van verzuim. Tijdige meldingen door scholen aan de regio en 

een gezamenlijke aanpak blijft een onderwerp, waaraan continue wordt gewerkt door beide 

partners om zoveel mogelijk jongeren binnen boord te houden. Door de verzuimaanpak 

in samenwerking met de scholen te intensiveren wordt ook voortijdige schooluitval (VSV) 

voorkomen of verminderd. 

Leerplicht en RMC pakken in elk geval de wettelijke verzuimmeldingen op van jongeren van 

5 tot 23 jaar, die 16 uur binnen vier aaneengesloten weken niet aanwezig zijn op school en die 

geen startkwalificatie hebben. 

In de regio is er bovendien een aanpak met de scholen voor VO en MBO afgesproken, waarbij 

leerplicht en RMC een preventieve rol vervullen bij verzuim van minder dan 16 uur in vier 

weken of bij veelvuldig te laat komen door jongeren. Hiervoor worden zgn. preventieve 

spreekuren op de scholen 1 uitgevoerd, waarbij leerplicht/RMC gesprekken met de jongere 

voeren. 

Ook worden er VSV coaches ingezet op het MBO. Over deze aanpak van (relatief) verzuim is 

structureel overleg met de scholen en wordt gezamenlijk nagegaan welk traject voor de jongere 

moet worden toegepast en of bijvoorbeeld hulpverlening moet worden ingeschakeld.

Ook wordt zgn. absoluut verzuim aangepakt door het Leerplein, d.w.z. een leerplichtige is 

niet ingeschreven bij een school zonder te beschikken over een vrijstelling van leerplicht. 

De ouders/jongere worden aangeschreven om hun kind in te schrijven en onderwijs te laten 

volgen.

Naast de (preventieve) verzuimaanpak is er de aanpak van luxe verzuim, verzuim rond de 

vakanties waarvoor de directeur van de school geen toestemming heeft verleend.

Het totaal ongeoorloofd verzuim daalt al enige jaren. Deze lijn zal moeten worden voortgezet, 

waarbij in het oog moet worden gehouden dat het ziekteverzuim (=geoorloofd verzuim en 

geregistreerd door scholen) niet moet oplopen. 

Voor de verzuimaanpak gelden in de uitvoering diverse handleidingen in de RMC regio.  

Er wordt naar gestreefd de komende periode een verzuimprotocol op bestuurlijk niveau af te 

sluiten.

1     De gemeente Velsen hanteert het uitgangspunt dat de scholen zelf verantwoordelijk zijn voor 

verzuimmeldingen en voert alleen preventieve spreekuren uit op verzoek van de scholen.

organisatie wanneer de medewerker breed inzetbaar wordt en ook het werk van een andere 
professional in de keten kan uitvoeren. In het schooljaar 2018-2019 worden in Zuid-Kennemerland 
zo’n 50-75 verzuimcasussen van leerplichtigen opgepakt en eventueel doorgeleid naar HALT en/of 
de Raad voor de Kinderbescherming. 
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4.2.4. VSV aanpak

Het wetgevingstraject is een formele bevestiging van wat er in onze regio al is ingezet.

Regionale doelstellingen VSV

Voor de regio betekent de landelijke doelstelling concreet dat er in 2020-2021 nog 500 nieuwe 

voortijdig schoolverlaters mogen zijn. Een vermindering van 10% ten opzichte van 2016-2017.

Vergeleken met de andere 38 regio’s staat onze regio echter nog wel in de middenmoot tussen 

andere Randstedelijke regio’s en is er alle reden om voortvarend door te gaan met de extra 

maatregelen. 

Tot 2021 zijn er aanvullende maatregelen vastgesteld in de RMC regio ”West-Kennemerland”  

(= Zuid-Kennemerland en IJmond) op basis van de in 2017 door OCW goedgekeurde VSV 

aanvraag tot 2021. 

De te treffen maatregelen zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de RMC 

regio, de schoolbesturen VO, pro, VSO, MBO en de samenwerkingsverbanden VO, waarin de 

gezamenlijke ambities zijn vastgelegd:

Extra maatregelen VSV op grond van regio-analyse 2017-2020

Verzuim en schooluitval zijn nog steeds het hoogst onder jongeren op het MBO in de 

leeftijdscategorie van 17 tot 23 jaar. Oorzaken zijn met name: multi-problematiek bij jongeren, 

het eerder aan het werk gaan zonder diploma’s (door de verbeterde economische situatie) en het 

maken van verkeerde opleidingskeuzes. 

Op grond van de uitgebreide regio analyse in 2016-2017 zijn voor de periode 2017 tot en met 

2020 dan ook extra regionale maatregelen getroffen op basis van de met de schoolbesturen 

afgesloten samenwerkingsovereenkomst en met goedkeuring van het ministerie OCW, 

namelijk:

• Plusvoorzieningen VO en MBO en voorzieningen voor jongeren in kwetsbare posities,  

o.a. Pro en VSO

• Arbeidsmarkttoeleiding door leerwerkplekken en jobcoaches/leerwerkmakelaars

• Keuzeondersteuning en heroriëntatietrajecten

• Aanpak oud-vsv-ers en jongeren in kwetsbare posities

• Verzuimaanpak 18+

•  “Het hoofddoel in de RMC/Arbeidsmarktregio 
Zuid-Kennemerland en IJmond is dat jongeren 
gekwalificeerd uitstromen uit het onderwijs 
of een plek vinden op de arbeidsmarkt of 
dagbesteding volgen;

•  Een sluitend regionaal vangnet voor het ver-
sterken van de VSV en samenwerking gericht 
op de onderwijsketen met partners uit het 
arbeidsdomein en zorgdomein is noodzakelijk;

•  Het is voor partners een gedeeld belang om 
de problemen en knelpunten voor een goede 
overgang van (kwetsbare) jongeren naar de 
arbeidsmarkt gezamenlijk en eenduidig op te 
lossen om te voorkomen dat jongeren tussen 
wal en schip vallen;

•  De partners willen de samenwerking in het 
proces van arbeidsparticipatie voor jongeren 
(in een kwetsbare positie) uit het Praktijk-
onderwijs, VSO en MBO 1 en 2 intensiveren;

•  Het draagvlak voor de VSV aanpak op regio-
naal niveau bij gemeenten en onderwijs-
instellingen wordt onderstreept;

•  De partners zullen zich inzetten vanuit 
hun specifieke verantwoordelijkheden en 
deskundig heden en zich optimaal inspannen 
middelen en mogelijkheden voor het gezamen-
lijke doel aan te wenden;

•  De partners willen hun inspanningen om ook 
de oud-vsv-ers (weer) op school of aan het 
werk te krijgen intensiveren”.
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Decentralisatie uitkering (DU) Voortijdig schoolverlaten 

Op basis van deze regeling zijn extra maatregelen ingezet, namelijk voor 2019:   

• Schoolmaatschappelijk werk (SMW)/CJG inzet op het VO 

• Plusvoorzieningen VO en Internationale Schakelklas (ISK) 

• RMC inzet voor bijzondere doelgroepen (zwerfjongeren, jonge moeders, verslaafde jongeren, 

ex-gedetineerde jongeren, e.d )

• Uitvoering projecten Entreeopleiding 

• Mentoren projecten PO, VO en MBO

• Beroepsoriënterende en stageprojecten VO

Een actueel overzicht met nadere beschrijving van maatregelen en scholingsprojecten 

leerplicht/RMC en VSV is beschikbaar (o.a. website www.attn-mzk.nl/ van het Leerplein  

www.leerplein-mzk.nl).

4.2.5. Thuiszittersaanpak

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is de definitie van thuiszitters aangepast:

• Leer- of kwalificatieplichtige jongeren, die zijn ingeschreven op een school en deze school 

ongeoorloofd 4 weken of langer niet bezoeken (= langdurig relatief verzuim)

• Leer- of kwalificatieplichtige jongern die niet staan ingeschreven op een school en geen 

vrijstelling van de inschrijvingsverplichting hebben vanuit de Leerplichtwet (= absoluut 

verzuim).

Het terugdringen van het aantal thuiszitters is een belangrijke doelstelling van Passend 

Onderwijs. Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. Dit betekent een maximale en proactieve 

inzet om thuiszitten te voorkomen - en als het zich toch voordoet, zo snel mogelijk op te lossen. 

Veelal gaat het om situaties waarin ook hulpverlening aan de orde is.

Het huidige beleid is dat alle thuiszitters in de regio zo vroegtijdig mogelijk in beeld zijn. 

Het doel daarbij is om samen met jongere/ouders in principe binnen een jaar een traject te 

bewerkstelligen.In de regio is een thuiszittersprotocol van kracht: Zorgcoördinator van de 

school, de consulent passend onderwijs van het Samenwerkingsverband, leerplicht, CJG-coach, 

reclassering en overige hulpverlening en de schoolarts (bij ziektegerelateerd verzuim) werken 

nauw samen in overleg met ouders en jongere.

Landelijk Thuiszitterspact

In juni 2016 sloten de staatssecretarisen van Onderwijs en Volksgezondheid een Pact met de 

PO Raad, de VO Raad, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging Nederlanse 

Gemeenten (VNG) om het aantal thuiszitters landelijk omlaag te brengen:

“In 2020 mag geen enkel kind langer dan drie maanden thuis zitten zonder passend 

onderwijsaanbod”.

Naar aanleiding van dit landelijk Thuiszittterspact en ervaringen in de uitvoering is

het streven in de RMC regio om elke thuiszitter zo vroeg mogelijk in beeld te hebben en samen 

met de jongere/ouders te bewerkstelligen om in principe binnen drie maanden een passend 

aanbod voor een traject te doen.

Het gaat hier bijvoorbeeld om aanvullende onderwijs- en zorgarrangementen, die gezamenlijk 

door onderwijsveld en gemeenten worden ingezet voor thuiszittende leerlingen. 

Gezamenlijk met de Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen wordt er op gekoerst om 

de thuiszittersaanpak intensief uit te voeren. Het geldende protocol in de regio wordt hierop 

aangepast naar een regionaal thuizitterspact dat op bestuurlijk niveau wordt ondertekend.

http://www.attn-mzk.nl
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Leerplicht signaleert vroegtijdig, denkt mee met het verrichten van maatwerk in de combinatie 

van onderwijs-zorgtrajecten en houdt het recht op onderwijs en de belastbaarheid van de 

jongere in de gaten.

Handleiding ziekte gerelateerd schoolverzuim

Met de GGD/schoolarts, de Samenwerkingsverbanden en leerplicht is een handleiding 

betreffende ziektegerelateerd schoolverzuim van toepassing in de regio. Indien de school en de 

GGD van mening zijn dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, wordt dit gemeld bij leerplicht. 

Leerplicht onderneemt vervolgens actie hierop.

Kort samengevat: 

Leerplicht en RMC sluiten aan op de actuele ontwikkelingen. De visie en taken wijzigen niet, 
maar er wordt ingespeeld op de actuele ontwikkelingen. Een gezamenlijke, preventieve en 
geïntensiveerde aanpak staat voorop, waarbij wordt uitgegaan van de behoefte en mogelijkheden 
van jongeren. De regelruimte wordt maximaal benut.
Daarnaast blijft de repressieve aanpak gehandhaafd waar nodig en met het doel de jongere weer 
terug te leiden naar school of een leerwerktraject. 
Specifieke aandacht is er samen met de schoolbesturen en andere ketenpartners voor de 
(preventieve) verzuimaanpak, de VSV aanpak, de thuiszittersaanpak en de aanpak voor kwetsbare 
jongeren.
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4.3. Aangrenzende domeinen

Het beleid rond verzuim, VSV en thuiszitters wordt beïnvloed door actuele ontwikkelingen 

in het onderwijsveld, (jeugd-)hulpverlening en het participatiebeleid. Op deze beleids-

ontwikkelingen wordt ingespeeld door het leerplicht, RMC en VSV-beleid.

Het landelijk vastgestelde recht op onderwijs van de jongere en de zorgplicht van de school-

besturen is onder andere vastgelegd in de Wet Passend Onderwijs, de wet- en regelgeving van 

Primair en Voortgezet Onderwijs en de MBO wetgeving.

De uitvoering van de Jeugdwet en de Participatiewet zijn eveneens van invloed op het beleid 

rondom verzuim, VSV en thuiszitters.

Tot slot spelen in de keten met Justitie (Veiligheid) eveneens diverse ontwikkelingen die van 

invloed zijn op de aanpak van risicojongeren in het onderwijs.

Het leerplicht-, RMC- en VSV-beleid speelt in op de ontwikkelingen op aangrenzende terreinen 

om gezamenlijk een effectieve en structurele aanpak voor de participatie van jongeren te 

realiseren. Het RBL Leerplein werkt intensief samen met diverse ketenpartners, zoals de scholen 

(PO, VO en MBO), partners op het Werkplein en ketenpartners in de zorg en hulpverlening, 

schuldhulpverlening, sociale teams en het Jongerenwerk.

Verwijsindex Risicojongeren (VIR)

Er worden meldingen in de Verwijsindex risicojongeren (VIR) gedaan op basis van door de 

regio voor leerplicht en RMC nader gespecificeerde criteria in gevallen waarin er zorg is over de 

jongere/het gezin en er mogelijk meerdere ketenpartners betrokken zijn.

Hieronder wordt kort ingegaan op de relevante, actuele ontwikkelingen op de terreinen van 

(Passend) Onderwijs (PO, VO en MBO), Jeugdhulp, arbeidsbemiddeling, dagbesteding en 

justitie/veiligheid.

4.3.1. Onderwijs

4.3.1.1. Primair en Voortgezet Onderwijs

Passend Onderwijs

Schoolbesturen hebben sinds 1 augustus 2014 (Invoering Wet Passend Onderwijs) de verant-

woordelijkheid voor de uitvoering van het passend onderwijs, de zorgplicht voor de leerlingen 

en de middelen. De schoolbesturen werken samen in Samenwerkingsverbanden. De RMC regio 

Zuid-Kennemerland en IJmond heeft met twee Samenwerkingsverbanden in het PO en met 

twee in het VO te maken. De Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor de toedeling 

van extra onderwijsondersteuning en ontvangen hiervoor van de rijksoverheid rechtstreeks 

middelen. 

Er is regionale afstemming met de gemeenten over de gezamenlijke visie en ontwikkeling van 

passend onderwijs. Het algemene doel en de definitie van passend onderwijs is:  

Passend onderwijs betekent dat onderwijs geboden wordt voor elke leerling, passend bij zijn of 

haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier onderwijs, 

en waar nodig in het gespecialiseerd onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod 

te creëren dat elke jongere zich optimaal kan ontwikkelen.

Hiertoe stellen de Samenwerkingsverbanden PO en VO Ondersteuningsplannen en de 

gemeenten Jeugdplannen en de thuiszitters- en VSV aanpak op.  

Gezamenlijk uitgangspunt is om elke leerling een passende plek op school te bieden, 

zodanig dat een leerling - indien nodig met extra ondersteuning - een ononderbroken 
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ontwikkelingsproces kan doormaken. Er wordt daarbij uitgegaan van de mogelijkheden van de 

jongere. Ouders en jongeren zelf worden nauw betrokken bij de aanpak. 

De gemeenten in de regio overleggen over de Ondersteuningsplannen en Jeugdhulp met de 

Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen via het OOGO (=op overeenstemming gericht 

overleg). Hier komen aan de hand van een gezamenlijk met de gemeenten opgestelde agenda, 

ook onder andere de thema’s thuiszitten en voortijdig schoolverlaten aan de orde. 

Kortom: Samenwerkingsverbanden PO, VO en gemeenten/regio werken toe naar een integraal 

en passend aanbod onderwijs-jeugdhulp, zodat jongeren zo veel mogelijk zelfstandig kunnen 

participeren in de samenleving. 

In de uitvoering worden op de scholen multidisciplinaire overleggen (MDO’s) gevoerd waar met 

jongeren, ouders en ketenpartners, wordt besloten over het juiste traject voor jongeren die een 

ondersteuningsbehoefte hebben. Leerplicht neemt deel aan deze MDO’s. Dit geldt ook voor de 

CJG coaches, opdat jongeren op school en thuis een goede ontwikkeling kunnen doormaken en 

maximaal kunnen profiteren van onderwijs op maat. In de regio zijn CJG-coaches op alle PO en 

VO scholen actief.
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Samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO

Een van de belangrijkste opgaven van passend onderwijs is het reduceren van het aantal 

thuiszitters. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Leerplichtwet. Scholen 

(schoolbesturen) zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het in beeld hebben van en 

actie ondernemen op kinderen die (dreigen) thuis (te komen) zitten. De consulenten van de 

Samenwerkingsverbanden PO spelen hierin een ondersteunende en adviserende rol, zeker daar 

waar het gaat om samen met school en ouders te kijken naar wat de beste (en snelste) oplossing 

kan zijn in de ontstane situatie. Hierdoor kan thuiszitten worden voorkomen of indien het zich 

voordoet tot een minimum worden beperkt. 

Dreigende thuiszitters
Alle scholen moeten met elkaar een dekkend netwerk vormen. Het is de taak van alle 

professionals om thuiszittende leerlingen, of waarvoor thuiszitten dreigt, direct te melden. Een 

thuiszittende leerling moet bij zowel het bestuur van de school, het Samenwerkingsverband als 

bij leerplicht gemeld worden. De Samenwerkingsverbanden kunnen ofwel door bemiddeling 

ofwel door tijdelijke extra ondersteuning het thuiszitten voorkomen of zoveel mogelijk 

verminderen. De Samenwerkingsverbanden bemiddelen bij het organiseren van de benodigde 

samenwerking met specifieke onderwijsvoorzieningen, leerplicht en de eventuele zorgpartners.

Specifieke begeleiding
De Samenwerkingsverbanden willen dat iedere basisschool een goed onderwijsaanbod biedt 

aan de leerlingen van hun school en populatie uit de eigen wijk. Het uitgangspunt is dat zoveel 

mogelijk leerlingen thuisnabij naar school kunnen gaan. In sommige situaties blijft extra 

ondersteuning echter noodzakelijk. Dit kan gaan om ondersteuning op school of ondersteuning 

op een nieuwe school. 

Samenwerking met jeugdhulp bij complexere problematiek en onderwijs-zorgarrangementen
De problemen ontstaan als leerlingen vanwege extreme onderwijsbehoeften, meestal 

voortkomend uit psychiatrische problematiek, niet in staat zijn (volledig) in een groep te 

functioneren. Vaak ontstaat er een situatie van thuiszitten, omdat door de complexe situatie 

niet direct duidelijk is wat een passend vervolg is. Momenteel is er voor deze leerlingen een zeer 

nauwe samenwerking met het CJG opgezet om te komen tot een gemeenschappelijk aanpak en 

waarbij grenzen van mogelijkheden opgerekt kunnen worden.  

Samen wordt gekeken welke arrangementen uit de jeugdhulp en het onderwijs beschikbaar 

gemaakt kunnen worden en afgestemd met elkaar. Waar nodig wordt met ketenpartners en/of 

de gemeente nader overlegd om tot een maatwerkoplossing te komen. 
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Integrale Kind Centra(IKC)
In het PO is steeds meer sprake van oprichting van IKC’s, waarin speciaal (basis)onderwijs en 

jeugdhulp integreren in aanbod.

Samenwerkingsverbanden passend onderwijs VO

Basis- en extra ondersteuning
Alle scholen hebben interne trajectvoorzieningen voor leerlingen. 

Ook de Samenwerkingsverbanden VO hebben de opdracht om voor elk kind een vorm van 

onderwijs te organiseren, passend bij zijn of haar onderwijsbehoeften. Een klein deel van 

de jongeren heeft extra ondersteuning nodig op de reguliere school, bijvoorbeeld jongeren 

met dyslexie of lichte gedragsproblemen. Een nog kleiner deel van de jongeren kan alleen 

onderwijs volgen indien zorg daarop aanvullend is, bijvoorbeeld jongeren met zwaardere 

gedragsproblemen of stoornissen, hoogbegaafdheid en/of medische en verstandelijke 

beperkingen. 

Bovenschoolse arrangementen (voorheen plus VO)
In het VO zijn bovenschoolse arrangementen opgezet, waarbij aan jongeren met gedrags- 

en motivatieproblemen tijdelijke opvang wordt geboden. De reden hiervoor is dat de 

ondersteuning die de reguliere school kan bieden, niet langer toereikend is.

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Aan de VO scholen zijn schoolmaatschappelijk werkers en CJG coaches gelieerd. Deze 

aanpak is verschillend in de gemeenten in de regio. Het beleid en de afstemming van school-

maatschappelijk werk en CJG coaches wordt in het schooljaar 2018-2019 nader bezien.

Onderwijs-zorgarrangementen (Oza’s)
Een belangrijk thema zijn de onderwijs-zorgarrangementen. Dit betreft een integrale samen-

werking rondom jongere en ouders tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg (bijvoorbeeld 

hulpverlening en onderwijs in een klaslokaal of onderwijs en zorg thuis). Sommige jongeren in 

het (speciaal) onderwijs hebben ook jeugdhulp en zorg nodig. Zo kunnen jongeren zich fysiek 

en mentaal optimaal ontwikkelen zowel op school, thuis en in de vrije tijd.  

Er is een overzicht opgesteld welke arrangementen er momenteel zijn in de regio. Een 

onderwijs-zorgarrangement kan gebruikt worden als passend aanbod aan een thuiszittende 

leerling. Een voorbeeld hiervan zijn ook de leerwerktrajecten van Perspectief.

Maatwerkarrangementen
Voor specifieke groepen jongeren (bijvoorbeeld ISK en (V)SO leerlingen wordt in samenwerking 

met de regio gezocht naar een meer dekkend onderwijsaanbod en naar de overstap 

vervolgonderwijs.

Samenwerking met leerplicht vanuit PO en VO

De Samenwerkingsverbanden PO en VO hebben in de uitvoering direct contact met leerplicht 

bij thuiszitten of bij een situatie waarin thuiszitten een reële situatie kan worden. In overleg 

worden de benodigde acties in werking gezet en afgestemd. De samenwerking en de registratie 

start hierdoor veel eerder dan de wettelijke definitie van thuiszitters. 

Vrijstellingen artikel 5 onder a Leerplichtwet
Veel leerlingen met een vrijstelling op grond van artikel 5 onder a Leerplichtwet (vrijstelling 

van de inschrijvingsplicht op grond van lichamelijke of psychische ongeschiktheid om een 

school te bezoeken) hebben een dagopvang bij een jeugdhulpinstelling. Deze instellingen 

werken in de regio nauw samen met de scholen om waar wenselijk onderwijs aan te bieden. Het 

uitgangspunt is de belastbaarheid van leerlingen. In de huidige situatie is er sprake van wel of 

geen onderwijs en in de nieuwe situatie zullen er allerlei tussenvormen ontstaan. Ouders die 
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een vrijstelling willen aanvragen krijgen altijd de gelegenheid om samen met leerplicht en de 

Samenwerkingsverbanden de mogelijkheden te onderzoeken voor hun kind om een traject van 

onderwijs-zorg te volgen.

4.3.1.2. Middelbaar Beroepsonderwijs 

In onze regio hebben we te maken met één ROC, het Nova College. Het Nova College heeft 

grenzend aan onze regio ook vestigingen in de Haarlemmermeer en Amstelveen, waar ook een 

behoorlijk aantal jongeren uit onze regio onderwijs (MBO en VAVO) volgt. Daarnaast gaan veel 

jongeren uit onze regio naar het ROC van Amsterdam en Flevoland.

Een kleiner aantal jongeren gaat bijvoorbeeld naar het Mediacollege, het Hout- en Meubilerings-

college Amsterdam, het Horizon College in Alkmaar, MBO Rijnland in Leiden en het Regio 

College in Purmerend/Zaanstad.

       

Het ROC Nova College verzorgt MBO in de sectoren Economie, Techniek en Zorg en Welzijn op 

de niveaus 1 (Entree) tot en met 4 in de leerwegen bol, bbl en de praktijkroute. De educatie van 

het Nova College bestaat uit Nederlands (NT1, NT2 en inburgering), rekenen tot en met VAVO 

(MAVO, HAVO, VWO). 

Het Nova College leert jongeren meer dan alleen een beroep, want leert hen ook zich persoonlijk 

te ontwikkelen.

Kwalificatiedossiers en keuzedelen

De onlangs vernieuwde kwalificatiestructuur in het MBO betekent dat de kwalificatiedossiers en 

de keuzedelen sneller dan voorheen kunnen worden aangepast aan de ontwikkelingen in het 

beroepenveld en de regio. De MBO scholen hebben met de keuzedelen de mogelijkheid om de 

opleidingen aan te passen aan de vraag in de regio. 

De minister maakt ook meer ruimte om te experimenteren met opleidingen. Om te voorkomen 

dat er opnieuw een wildgroei aan opleidingen ontstaat, zoals de afgelopen jaren, moet wel 

worden bewezen dat er ook echt werk te vinden is voor de afgestudeerden.

Studie in cijfers

Het MBO heeft bij elke opleiding een studiebijsluiter (studie in cijfers) ingevoerd om jongeren te 

helpen aan objectieve informatie over bijvoorbeeld kans op stage, werk en studenttevredenheid. 

Dat kan jongeren - naast de voorlichting die de scholen zelf geven - helpen een passende 

studiekeuze te maken.

Excellentieprogramma’s

Voor top-studenten kent het mbo excellentieprogramma’s, met onder andere tweetalig onder-

wijs, opdrachten op hogere niveaus, extra lessen, aanvullende/verdiepende/internationale 

stages en vak wedstrijden.

Toelatingsrecht

Met de invoering van het toelatingsrecht (Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht 

tot het mbo) per 1 augustus 2017 heeft iedere MBO-student die zich uiterlijk op 1 april aanmeldt 

voor één of meer beroepsopleidingen en die voldoet aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden 

het recht toegelaten te worden tot de opleiding van zijn of haar eerste voorkeur. Een aantal 

opleidingen (landelijk vastgesteld) zijn aanvullende toelatingsvoorwaarden (blijven) stellen.  
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Bij tijdige aanmelding hebben studenten recht op studiekeuzeadvies. Studenten niveau 2, 3 en 4 

krijgen een bindend studieadvies in het eerste leerjaar op basis van hun studievorderingen.  

Bij de Entree opleidingen was dat al enige jaren het geval.

Taal en rekenen

Het MBO leidt op voor een beroep, vervolgonderwijs en het functioneren in de maatschappij. 

Beheersing van Nederlands en rekenen zijn hierbij onmisbaar. Daarom worden er eisen 

gesteld aan de beheersing van Nederlands en rekenen, de zogenoemde referentieniveaus. 

Deze eisen maken onderdeel uit van het MBO-diploma. De eisen maken onderdeel uit van 

het MBO-diploma. Studenten in MBO opleidingen op niveau 1, 2 en 3 moeten voldoen aan 

referentieniveau 2F. MBO 4 studenten moeten voldoen aan 3F en bovendien voor Engels aan de 

generieke eisen B1-A2.

Entreeopleiding

Leerlingen vanaf 16 jaar die geen VO-diploma hebben behaald, kunnen alleen doorstromen 

naar de Entreeopleiding (MBO niveau 1). Entree duurt een jaar en biedt een nieuwe kans in het 

beroepsonderwijs (MBO niveau 2) of op de arbeidsmarkt. Entree gaat uit van de talenten van 

studenten. Studenten krijgen - meer nog dan in het overig MBO - veel persoonlijke begeleiding 

en zij werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Entree biedt de assistentenopleidingen 

(MBO 1): bouwen, wonen en onderhoud, dienstverlening en zorg, horeca, voeding of 

voedingsindustrie, installatie- en constructietechniek, mobiliteitsbranche en verkoop/retail. 

Voor jongeren die extra beweging nodig hebben om te kunnen leren en zich te ontwikkelen is 

er een richting ‘Entree Sport en Oriëntatie’.

Kwaliteitsagenda en regio centraal

Sinds 2015 werkt het MBO met kwaliteitsafspraken, bijvoorbeeld over het voorkomen van 

voortijdige schooluitval of de verbetering van de beroepspraktijkvorming. 

Scholen krijgen nu van de minister van Onderwijs meer ruimte om regionaal invulling te geven 

aan onderwijs.

Deze ruimte legden de minister van OCW en Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad, eerder dit 

jaar vast in een Bestuursakkoord. Met dit akkoord kunnen scholen de samenwerking met het 

regionale werkveld meer opzoeken en het onderwijsaanbod daarop afstemmen.

Deze afspraken vormen de kwaliteitsagenda van het MBO.

De drie thema’s zijn:

• Betere kansen voor jongeren en jongvolwassen en jongeren met een achterstand op de 

arbeidsmarkt.

• Gelijke kansen voor alle studenten ongeacht afkomst.

• Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.

Het ROC Nova College en het ROC van Amsterdam en Flevoland maken afspraken met de regio 

en andere betrokken partners, zoals werkgevers, waarbij wordt voortgeborduurd op de ingezette 

strategische koers. 

Het ROC Nova College wil minimaal in overleg met de regio en andere partners drie ambities 

verder uitbouwen, namelijk aanpak kwetsbare jongeren, gelijke kansen en werkzekerheid. 

Hierover wordt in oktober 2018 nader overleg gevoerd.

Vavo en WEB

Tot slot zijn er in de regio afspraken gemaakt voor jongeren 16 en 17 jaar om de toegang 

tot het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (Vavo) te regelen met behulp van en 

uitbestedingsovereenkomst van het VO. Dit geldt ook voor jongeren die uitvallen uit het MBO.
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Er is de mogelijkheid voor jongeren om gebruik te maken van de mogelijkheden van de Wet 

Educatie en Beroepsonderwijs (WEB ) op grond van regionaal beleid (taal- en rekenaanbod).

4.3.2. Jeugdhulp en dagbesteding

Jeugdhulp/Jeugdwet 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Daaronder wordt verstaan de gespecialiseerde 

jeugd- en opvoedhulp, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering, de jeugdzorg Plus 

(gesloten jeugdzorg), geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (Jeugd-GGZ) en de 

begeleiding, behandeling, persoonlijke verzorging en het (kortdurend) verblijf. 

Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling zijn opgegaan in 

Veilig Thuis. 

CJG coaches op de scholen

Leerplicht werkt voor de verzuimaanpak en het voorkomen van schooluitval samen met de CJG 

coaches op de scholen en in de sociale (wijk)teams. 

De afstemming van de CJG coaches en het schoolmaatschappelijk werk wordt in schooljaar 

2018-2019 nader bezien door de Samenwerkingsverbanden VO, de scholen en de regio.

In het MBO is de samenwerking afgestemd tussen schoolmaatschappelijk werk en CJG coaches.

Jeugdbescherming

Toeleiding via de kinderrechter naar inzet hulp in het gedwongen kader
Om te onderzoeken en te beoordelen of een jeugdbeschermingsmaatregel ingezet moet worden 

vindt een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming plaats. Dat kan rechtstreeks of via 

een aanmelding bij een van de drie regionale beschermingstafels (Zuid-Kennemerland, IJmond 

en Haarlemmermeer). Deelnemers aan de beschermingstafels zijn medewerkers van de Raad 

voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instelling, Centrum voor Jeugd en Gezin, de 

aanmelder en het gemelde gezin (ouders en jongeren vanaf 12 jaar). 

Aanmelders kunnen verschillende partijen zijn: CJG, jeugdbescherming, aanbieders en soms 

andere beroepsgroepen. Aan tafel wordt samen met betrokkenen onderzocht of het meerwaarde 

zou hebben om de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek te laten doen naar de 

ontwikkeling van de kinderen. Het onderzoek kan leiden tot een advies aan de kinderrechter om 

een maatregel in te zetten. 
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Jeugdreclassering

De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechter en het Openbaar Ministerie over 

een passende strafrechtelijke sanctie bij strafbaar gedrag door jongeren en over de inzet van 

toezicht en begeleiding door de jeugdreclassering. 

De RvdK is verantwoordelijk voor het bieden van passende nazorg aan jongeren. Het gaat om 

jongeren die op basis van het strafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) hebben gezeten. 

Om hun terugkeer naar de samenleving te ondersteunen krijgen deze jongeren een vorm van 

niet-vrijblijvende begeleiding van de (jeugd)reclassering. Zodra de jeugdige instroomt in een JJI 

organiseert de RvdK een nazorgberaad met de direct bij de jeugdige betrokken functionarissen 

en de jeugdige en zijn ouders/netwerk. In het nazorgberaad vindt afstemming plaats tussen 

de RvdK, Gl/reclasseringsorganisatie, JJI en gemeenten. Zo mogelijk worden ook de jeugdige 

en zijn ouders/netwerk betrokken over wat er nodig is om het perspectief van de jeugdige te 

vergroten en recidive te voorkomen. 

Protocol
Het protocol “Terughoudend waar kan, tijdig doorpakken waar nodig” is geactualiseerd in 

juni 2018. Het protocol bevat samenwerkingsafspraken tussen de drie subregio’s, de Raad 

voor Kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen. Hierin wordt ook de aanpak 

schoolverzuim genoemd.

Pilot Toekomstplan
In een deel van de regio wordt een pilot uitgevoerd met het aanbieden aan jongeren (met een 

ondersteuningsvraag) van het zgn. (digitaal) Toekomstplan en het zoeken van een assistent 

(soort coach).

Dit Toekomstplan is bedoeld om de overgang van jongeren naar volwassenheid beter te laten 

verlopen. In dit plan staan alle zaken op een rij die de jongere geregeld moet hebben voor na 

zijn/haar 18e verjaardag.

Dagbesteding/WMO

Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor de dagbesteding van jongeren. Er zijn in de regio 

diverse voorzieningen en trajecten arbeidsmatige dagbesteding ingekocht. Voor jongeren wordt 

dit aanbod zo veel mogelijk afgestemd. In de uitvoering is er overleg over het geschikte aanbod 

voor een jongere voor wat betreft (beschut) werk of dagbesteding.

4.3.3. Arbeidsbemiddeling (Participatiewet)

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet heeft de WWB (de wet Werk en 

Bijstand), Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en een gedeelte van de Wajong vervangen. 

Doel is dat mensen met een arbeidsbeperking toegeleid worden naar werk en als dat nog niet 

mogelijk is, een andere vorm van maatschappelijke participatie.  

Bij de Participatiewet heeft een jongere die een uitkering op grond van de Participatiewet 

aanvraagt, te maken met de zoektermijn van vier weken. Opleiding wordt gezien als voor-

liggende voorziening voor een uitkering. In deze periode voert RMC een gesprek met de jongere 

en stelt een scholingsadvies op. Voor jongeren tot 18-23 jaar vanuit de reguliere RMC taak en 

voor jongeren van 23-27 jaar als extra taak.

Parallel aan de invoering van de Participatiewet werd in het Landelijk Sociaal Akkoord 

afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven 125.000 extra banen 

creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogenaamde garantiebanen. Om voor een 

garantie baan in aanmerking te kunnen komen moet een er sprake zijn van inschrijving in 

het zo genoemde “doelgroepenregister”. Jongeren, afkomstig van het pro en VSO kunnen (op 

aanvraag) zonder nader onderzoek worden opgenomen in dit register. Jongeren van MBO-1 

kunnen na nader onderzoek door UWV in aanmerking komen voor het doelgroepenregister.

https://www.wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/instrumenten/matrix-nazorg/justitiele-jeugdinrichtingen/
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Globaal zijn de volgende twee groepen jongeren te onderscheiden:

• Jongeren die geen arbeidsvermogen hebben en ook nooit zullen kunnen werken, blijven 

onder de Wajong (uitgevoerd door UWV) vallen.

• Jongeren met arbeidsvermogen, vallen onder de Participatiewet, waarbij vervolgens wordt 

bezien of zij in aanmerking komen voor een uitkering.

De gemeenten hebben een ondersteuningsplicht richting arbeid/scholing op grond van de 

Participatiewet. Dit geldt ook voor jongeren die zijn opgenomen in het doelgroepenregister en/

of jongeren waarvan duidelijk genoeg aannemelijk is gemaakt dat ze (al of niet voorlopig) geen 

beroep op het door de rijksoverheid bekostigd onderwijs kunnen doen. 

Regionaal is afgesproken dat ook jongeren van 16 en 17 jaar als ‘niet-uitkeringsgerechtigden’ 

een beroep kunnen doen op ondersteuning richting werk met de daarbij behorende 

instrumenten van de Participatiewet, indien hen dit niet zelf lukt. 

Een ander instrument kan ook een EVC (eerder verworven competenties) zijn, welk traject leidt 

tot een diploma vakbekwaamheid. Dit is in het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid een 

effectief instrument gebleken.

Het Werkgeversservicepunt (WSP) zet zich specifiek in voor de matching tussen werkgevers 

en werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het WSP werkt met werkgever service 

teams en heeft een vestiging in Haarlem (Zuid-Kennemerland) en Beverwijk (IJmond). 

Aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt en Werkbedrijf

Het beleid Onderwijs en Arbeidsmarkt wordt op elkaar afgestemd. Aansluiting wordt bewerk-

stelligd tussen het bestuurlijk overleg van de GR schoolverzuim en VSV en het Bestuurlijk 

Overleg Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland & IJmond (BOA). 

De 7 regiogemeenten en het UWV willen gezamenlijk bijdragen aan verbetering van de 

werking van de regionale arbeidsmarkt. In het periodiek bestuurlijk overleg zal telkens op 

regionaal niveau verkend worden welke afspraken nodig zijn om uitvoering te geven aan de 

samenwerking. Een van de thema’s is de samenwerking tussen onderwijs, werkgevers en regio. 

Regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk regionaal samenwerkingsverband van regiogemeenten, 

werkgevers en vakbonden en is voornamelijk in het leven geroepen om de afspraken inzake 

de garantiebanen voor mensen met een beperking tot een succes te maken. In 2016 is er 

een Marktbewerkingsplan opgesteld. In het Regionaal Werkbedrijf zijn ook VO en MBO 

schoolbesturen vertegenwoordigd.

De 99 van Zuid Kennemerland en IJmond is een initiatief van De Normaalste Zaak, het 

Regionaal Werkbedrijf, MKB Haarlem, OV IJmond en het Werkgeversservicepunt. 

Vanuit het Werkgeversservicepunt is Pasmatch hierbij aangesloten. 

De doelstelling is om een regionaal netwerk van werkgevers te ontwikkelen om meer mensen 

met een arbeidshandicap aan het werk te helpen. 

De komende periode wordt onderzocht of gekomen kan worden tot een nieuw Platform 

Arbeidsmarkt en Onderwijs.
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4.3.4. Justitie/Veiligheid

Convenant en handleiding Methodische aanpak schoolverzuim (MAS)

Alle regels rondom de uitvoering van de strafrechtelijke en de brede aanpak van schoolverzuim 

zijn vanaf 2017 vastgelegd in de landelijke Handleiding Methodische Aanpak Schoolverzuim 

(MAS).

Voor een effectieve aanpak van schoolverzuim is een goede samenwerking in de verzuimketen 

van essentieel belang. In de uitvoering hanteren steeds meer partners een preventieve aanpak 

in overleg met leerplicht, met name Jeugdreclassering, Raad voor Kinderbescherming en Halt.

Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland

Het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland is een samenwerkingsverband waarin 

zorgpartners, strafpartners en gemeenten uit Kennemerland onder eenduidige regie werken 

aan complexe zorg- en veiligheidsproblemen. 

De doelstelling van de samenwerking is bijdragen aan de algemene veiligheid, het verbeteren 

van de persoonlijke situatie, het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, 

criminaliteit en/of maatschappelijke uitval. Dit gebeurt door een combinatie van repressie, 

bestuurlijke interventies en zorg, hetgeen moet worden gezien als een zwaarwegend algemeen 

belang. 

De partners die samenwerken in het Zorg- en Veiligheidshuis zijn de politie, het Openbaar 

Ministerie, reclasseringsorganisaties, de Jeugd- en Gezinsbescherming en alle gemeenten uit 

de regio Kennemerland. 

In het Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland kunnen jongeren vanaf 12 jaar worden 

besproken na bespreking in de zogenoemde weegploeg. In aansluiting daarop vinden zonodig 

individueel casusoverleggen plaats waaraan direct betrokken professionals, waaronder 

leerplicht, deelnemen. Het kan hierbij om personen (jongeren) gaan die in beeld komen naar 

aanleiding van zorgen, strafbaar feit of (ernstige) overlast. 

Met de afdelingen Veiligheid en Handhaving vindt afstemming plaats vanuit het RBL Leerplein.
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 5 
 Jongeren in een 
 kwetsbare positie (jikp) 

5.1. Wet- en regelgeving 

De minister van Onderwijs heeft op 12 december 2014 een brief over de extra kansen voor 

kwetsbare jongeren naar de Tweede Kamer gestuurd. Landelijk gezien gaat het om ca. 

30.000 jongeren per jaar, die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of 

specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn om uit te vallen zonder afgeronde opleiding of goed 

arbeidsperspectief. Deze jongeren hebben extra aandacht nodig om goed te worden voorbereid 

op de toenemende eisen die de samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt aan hen stellen. 

Uitgangspunt zijn de mogelijkheden( capaciteiten en leerbehoeften) van deze jongeren. 

Het beperken van de risico’s op uitval en het versterken van de waarborgen voor passende 

begeleiding is door de Minister in drie samenhangende pakketten met maatregelen neergezet:

1. Maatregelen voor het verbeteren van de aansluiting tussen VMBO, PRO, VSO en MBO.

2. Maatregelen om extra ruimte voor maatwerk te bieden in Entreeopleidingen en op MBO 

2-niveau. 

3. Maatregelen voor een sluitend vangnet in de regio. 

De maatregelen zijn gericht op jongeren in het VO, MBO, Pro en VSO:

• Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen een zo goed mogelijk perspectief te bieden 

op duurzame arbeidsinzetbaarheid en maatschappelijke participatie. 

• Jongeren, die cognitief in staat zijn om een startkwalificatie te halen, maar voortijdig 

dreigen uit te vallen, extra ruimte voor maatwerk en ondersteuning te bieden zodat zij hun 

startkwalificatie alsnog behalen. 

Zoals in paragraaf 3 verwoord is de RMC regio als coördinerende partij aangewezen om de 

jongeren in kwetsbare posities in beeld te hebben, te monitoren en te zorgen dat deze jongeren 

naar aanbod worden toegeleid.

5.2. Beleid 

De groep jongeren in een kwetsbare positie is in 2015, in samenwerking met het onderwijsveld 

in de regio als volgt gespecificeerd en omschreven:

• Jongeren die door cumulatie van psychologische en sociale problemen niet passen in een 

reguliere onderwijssetting

• Jongeren die door de aangescherpte taal- en rekeneisen geen diploma meer gaan halen op 

het VMBO en daardoor moeten uitstromen naar arbeid 

• Jongeren die (dreigen) uit (te) vallen in het MBO l (Entree) door het bindend studieadvies

• Jongeren vanuit het praktijkonderwijs ( Pro) en VSO die geen arbeid/dagbesteding kunnen 

vinden
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• Jongeren in zorgtrajecten 

Het betreft veelal jongeren, die functioneren op het niveau tussen bovenkant van het 

praktijkonderwijs en de basisberoepsgerichte leerweg in het VMBO. 

Jongeren die uitstromen uit VSO, Pro en MBO 1 (Entree) hebben vaak moeite met het vinden 

van een vervolgopleiding of werk. Als jongeren niet meer leerbaar zijn, moeten er meer 

mogelijkheden tot toeleiding naar de arbeidsmarkt zijn. Een optimale samenwerkingsstructuur 

tussen VO/ MBO, en Leerplein (leerplicht/RMC), Werkplein, WSP en leerwerkbedrijven/

werkgevers en waar nodig hulpverlening is noodzakelijk. 

Een vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie

Landelijk maatregelenpakket op het terrein van onderwijs, werken en jeugdzorg

5.3. Wat is in onze regio al gerealiseerd en knelpunten

Uitstroomtafels en maatwerktrajecten 

Voor jongeren in kwetsbare posities en met multiproblematiek is het model van de zgn. 

“uitstroomtafels” in 2017 ingevoerd : samen met scholen en alle relevante ketenpartners wordt 

gepoogd alsnog tot oplossingen te komen voor het bieden van een traject aan de jongeren. 

Door in de uitvoering de knelpunten in de casussen boven tafel te krijgen met alle betrokken 

ketenpartners kunnen de verbindingen tussen alle leefdomeinen van de jongeren beter worden 

gelegd en kan meer maatwerk worden verricht.  

Door deze uitvoering en andere praktijkervaringen is ook helderder geworden welke algemene 

knelpunten voor welke doelgroepen er zijn. Ook de hiaten in het aanbod worden beter 

zichtbaar. De inzet van jeugdhulp of dagbesteding speelt hier soms een rol.

Noodzakelijk is dat er maatwerktrajecten kunnen worden benut en dat deze gezamenlijk door 

de ketenpartners gefinancierd worden. De maatregelen en/of maatwerkarrangementen dienen 

in lijn te zijn met de budgetten die er bij Samenwerkingsverbanden (passend onderwijs), VO 

(Pro, VSV), MBO (passend onderwijs en VSV) en regio (VSV, re-integratie en Jeugdhulp/WMO) 

beschikbaar zijn. Dit betreft grotendeels geoormerkte budgetten. 
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Regelvrije ruimte benutten, slimme verbindingen leggen en budgetten “ontschotten” zijn de 

routes die moeten worden ingezet door alle partners om te komen tot een gezamenlijk budget 

voor maatwerktrajecten c.q. voorzieningen voor de kwetsbare jongeren.

5.4. Vier specifieke aandachtsgroepen 

Bij met name vier groepen jongeren in kwetsbare posities zijn in de uitvoering diverse 

knelpunten geconstateerd. 

De komende periode werken onderwijsveld (VO, Pro, VSO, Samenwerkingsverbanden VO, 

MBO) en RMC regio in VSV-verband gezamenlijk aan oplossingen, namelijk voor:

1. Jongeren vanuit VSO naar MBO 
 Knelpunten

De verbinding met het MBO vanuit het VSO moet eerder worden gerealiseerd. Er moet nog  

meer sprake zijn van een warme overdracht van jongeren, mede op grond van profielindicatie.

Ook ontbreken de beroepsvaardigheden van de jongeren vaak en moet nog meer worden  

aangesloten op de kansrijke sectoren op de arbeidsmarkt, zodat een betere match kan 

plaatsvinden, ook voor jongeren met beperkingen.

In de regio is er aanbod voor VSO jongeren o.a. op het REA College/Heliomare. Onderzoek  

is nodig naar bijvoorbeeld aanvullend MBO-plus aanbod in de RMC regio.

 Oplossingsrichtingen

a Integreren van meer stages in het VO. 

b Meer begeleiding organiseren, niet alleen op het MBO, maar ook op de werkvloer om 

werkgever te “ontzorgen”.

c Invoeren van assessment op het VO als onderdeel van LOB (loopbaan oriëntatie) .

d Nader onderzoek naar een aanvullende MBO-plus voorziening, in afstemming met bestaand 

aanbod, zoals REA College/Heliomare. 

2. Leerlingen van Pro naar MBO 
 Knelpunten

De meeste jongeren vanuit Pro stromen door naar werk of naar de Entree opleiding. 

Pro is in principe eindonderwijs, dat rechtstreeks toeleidt naar werk. Er is echter (landelijk) een 

ontwikkeling dat steeds meer jongeren van Pro naar MBO 1 gaan.

Niet met alle ROC’s zijn er uniforme afspraken voor toelating van Pro jongeren. Tussen Pro 

en MBO Nova college zijn afspraken gemaakt over criteria voor toelating van jongeren tot de 

Entree opleiding. Ook met andere ROC’s, zoals Amsterdam zijn er afspraken. Deze afspraken 

moeten meer op elkaar worden afgestemd.

Met de Pro, VSO en MBO scholen is afgesproken de check op plaatsing van de jongere in het 

doelgroepenregister in alle gevallen te doen. Het Leerplein/Werkplein doet dit ook en helpt 

bij het invullen van het aanvraagformulier waar nodig. In sommige gevallen wil de jongere/

ouder dit ook niet (i.v.m. “stempel” krijgen). Het doelgroepenregister betekent dat er kans is 

op plaatsing op een garantiebaan. In andere gevallen blijven wel de door de regio gekozen 

instrumenten van de Participatiewet van toepassing.
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 Oplossingsrichtingen

a Stroomlijnen van de selectiecriteria en afspraken Pro en MBO’s

b Monitoren hoe succesvol de overstap Pro naar MBO is

c Pro, VSO en MBO scholen en regio doen standaard de check van mogelijkheid van aanvraag 

doelgroepenregister

3. Jongeren met een Lwt diploma (leerwerktraject VMBO)
 Knelpunten

Jongeren met een Lwt diploma moeten doorstromen naar MBO niveau 2. De taal- en rekeneisen 

en het cognitieve niveau van de jongeren kunnen voor deze jongeren een drempel zijn om een 

MBO diploma op niveau 2 te behalen. 

 Oplossingsrichtingen

a Het ontwerpen van een programma door VO en MBO om ervoor te zorgen dat de jongeren 

optimale mogelijkheden hebben om aan de taal- en rekeneisen te voldoen.

b Nader onderzoek naar de constructie van een leerwerkbaan in sectoren met kansrijk 

arbeidsmarktperspectief voor jongeren van 14/15 tot en met 17/18 jaar. Hierbij dient te 

worden bezien hoe werkgevers minder risico lopen om deze jongeren een aanbod te doen 

en bezien te worden welke eisen de Leerplichtwet (en kwalificatieplicht) en onderwijs- 

regelgeving stellen.

c De regio onderzoekt vervolgens of zij leerwerkbanen/plekken voor minimaal 17 uur kan 

creëren in samenwerking met een pool van werkgevers. Voor wat werkgevers betreft 

wordt hierbij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er via het WSP en het Regionaal 

Werkbedrijf (’99 van in Zuid-Kennemerland en IJmond) zijn. 

4. Jongeren van de Internationale Schakelklas (ISK)
 Knelpunten

Voor jongeren uit ISK, die niet rechtstreeks naar MBO of VO kunnen doorstromen, is er een 

mogelijkheid van het Schakeltraject Pre Entree bij het ROC Nova College. Ook zijn er andere 

trajecten denkbaar.

Een van de knelpunten is de constructie van uitbesteding van ISK leerlingen aan MBO en de 

financiering hiervan. Ook is het taalniveau van ISK leerlingen in een aantal gevallen te laag voor 

toelating tot het MBO of een andere  vervolgopleiding.

 

 Oplossingsrichtingen

a Zoeken naar aanvullende financiering van uitbesteding ISK leerlingen aan MBO 

schakeltraject.

b Andere mogelijkheden voor ISK leerlingen, bijv. duale trajecten inventariseren

c Nader onderzoek om trajecten en financiering te verzorgen waardoor voor elke jongere 

voltijdsonderwijs wordt geboden zodat zij een taalniveau verwerven waarmee zij succesvol 

in onderwijs of werk verder kunnen.
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5.5. Brede Regionale werkagenda 

Landelijk wordt gewerkt aan een brede Werkagenda waarin een aanpak wordt opgesteld om 

jongeren tussen 16 en 27 jaar samen, slim en slagvaardig te ondersteunen, zodat zij optimaal en 

duurzaam kunnen participeren in de maatschappij. Hierbij worden alle leefdomeinen van de 

jongeren betrokken.

Regionaal wordt er naar gestreefd voort te borduren op de ingezette aanpak voor jongeren in 

kwetsbare posities. Dit moet leiden tot een brede Regionale Werkagenda in de RMC regio op 

bestuurlijk niveau, samen met ketenpartners ten behoeve van de uitvoering van de aanpak 

jongeren in kwetsbare posities de komende vier jaar. 

Uitgaande van de stappen die een jongere binnen zijn/haar eigen mogelijkheden kan zetten op 

weg naar duurzame participatie gaat het om de volgende onderdelen:

• het behoud van een plek in het onderwijs

• de terugkeer naar het onderwijs vanuit thuiszitten

• de overgang van school naar (regulier) werk

• het vinden van regulier werk vanuit thuiszitten

• de ondersteuning bij de overgang van jeugdhulp en dagbesteding naar onderwijs, werk of  

dagbesteding voor volwassenen.

Voor jongeren in kwetsbare posities willen we regionaal verder werken aan het wegnemen van 

specifieke knelpunten, opdat de jongere gerichter de stap kan zetten naar onderwijs, werk of 

andere dagbesteding. 

Dit leidt tot drie thema’s, in de brede Regionale Werkagenda namelijk: 

• de aansluiting binnen opleidingen/onderwijs

• de aansluiting met werk 

• de aansluiting met jeugdhulp/dagbesteding.

Omdat knelpunten vooral ontstaan daar waar de domeinen samen komen, bij overgang of 

samenloop van problemen, vraagt het vinden van een oplossing nog meer samenwerking met 

lokale en regionale organisaties uit verschillende domeinen.

Dit is het landelijk 

document “Samen slim 

en slagvaardig kansen 

creëren voor minder 

zelfredzame jongeren” 

dat over 2017-2022 

is afgesloten tussen 

gemeenten, VNG, Divosa, 

Ingrado, SBB, VO Raad, 

MBO Raad, VNO NCW/

MKB Nederland, FNV, 

CNV, GGZ Nederland, 

Jeugdzorg Nederland 

en ministeries van SZW, 

OCW, VWS en J&V. 
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De thema’s worden in de Regionale Werkagenda benoemd en samen met ketenpartners nader 

uitgewerkt.

Dus nog meer inzetten op een integrale aanpak voor de meeste knelpunten op lokaal of 

regionaal niveau, waardoor oplossingen gevonden kunnen worden voor en met de jongeren. 

Hierbij is de situatie van de jongere uitgangspunt. 

Daar waar is de oplossing voor een knelpunt niet op het lokale of regionale niveau ligt, worden 

de knelpunten naar het landelijke niveau (ministeries) opgeschaald om mogelijk te komen tot 

meer afstemming in landelijk beleid en meer regelruimte voor de regio.
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 6

 Ambities

6.1. Voortzetting aanpak 

De ingezette leerplicht, RMC en VSV aanpak zoals hier beschreven wordt onverminderd 

voortgezet.

Daarnaast is er reden voor intensivering en nieuwe ambities.

6.2. Nieuwe ambities

De beschreven visie wordt concreet vertaald in de volgende nieuwe ambities 2019-2022:

Verzuimaanpak

Streven verzuimaanpak: 10% minder verzuimers in 2022 ten opzichte van het peiljaar 2017-

2018 en het afsluiten voor de hele RMC regio van een verzuimprotocol met ketenpartners op 

bestuurlijk niveau over de aanpak.

VSV aanpak

De acties tegen de voortijdig schooluitval worden voortvarend voortgezet om te bereiken 

dat zoveel mogelijk jongeren in onze regio met een diploma of beroepskwalificatie de school 

verlaten.

Het streven is om het aantal nieuwe vsv-ers in de regio te verminderen met 10% ten 

opzichte van het peiljaar 2017-2018, tot 500 nieuwe vsv-ers in 2022. Hiervoor is eerder een 

samenwerkingsovereenkomst met de schoolbesturen afgesloten.

Thuiszittersaanpak

Met de scholen en de Samenwerkingsverbanden en Jeugdhulp wordt in gezamenlijkheid ernaar 

gestreefd om binnen drie maanden in principe een aanbod van zorg- en/ of onderwijs te doen 

in overleg met ouders en jongere. Het geldend thuiszittersprotocol in de regio wordt hierop 

aangepast naar een regionaal thuiszitterspact dat op bestuurlijk niveau wordt ondertekend.

Jongeren in kwetsbare posities 

Er wordt het komend schooljaar nader onderzoek gedaan door RMC regio en onderwijsveld ( 

VO, Pro, VSO, MBO en Samenwerkingsverbanden) om oplossingen te bewerkstelligen voor een 

aantal knelpunten voor de volgende vier specifieke groepen jongeren in kwetsbare posities:

• Jongeren vanuit VSO naar MBO

• Jongeren van Praktijkonderwijs naar MBO

• Jongeren uit VMBO en jongeren met een lwt diploma

• Jongeren van ISK

De verschillende domeinen van onderwijs, jeugd, arbeidsbemiddeling en veiligheid nog sterker 

aan elkaar te verbinden en de samenwerking te intensiveren om maatwerk te bieden aan alle 
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groepen jongeren in kwetsbare posities. De RMC regio heeft voor de VSV aanpak, inclusief de 

aanpak van kwetsbare jongeren hier de coördinatie.

Hierbij voort te borduren op de aanpak voor jongeren in kwetsbare posities zoals ingezet in de 

RMC regio. Dit moet leiden tot een brede Regionale Werkagenda op bestuurlijk niveau samen 

met de ketenpartners voor de komende vier jaar. 
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 7

 Uitvoering 

7.1. Regierol RMC regio  

Versterking van de wettelijke taken van de RMC-regio’s op het gebied van de ondersteuning van 

jongeren in kwetsbare posities en de intensivering regionale samenwerking op de terreinen van 

onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarktdomein is in wetgeving bekrachtigd vanaf juni 2018.

7.2. GR bestuur en VSV Stuurgroep 

In de RMC regio ”West-Kennemerland” (= Zuid-Kennemerland en IJmond) is een 

Gemeen schappelijke Regeling (GR) Schoolverzuim en Voortijdig schoolverlaten ingevoerd. 

Haarlem is door het rijk aangewezen als contactgemeente van de RMC- regio Zuid-

Kennemerland en IJmond voor de bestrijding van voortijdig schoolverlaten (VSV). Bij Haarlem 

is ook de RMC/ VSV-functie door de rijks overheid belegd.

Bestuurlijk

Het ingestelde GR bestuur van de portefeuillehouders Onderwijs van de 7 gemeenten in Zuid- 

Kennemerland en IJmond is het beslissingsbevoegde orgaan over het beleid en de uitvoering 

op de terreinen van leerplicht, RMC en VSV. De voorzitter is de wethouder Onderwijs van de 

contactgemeente Haarlem.

In het GR bestuur worden onder voorzitterschap van Haarlem de besluiten genomen aangaande 

leerplicht, RMC, schoolverzuim en VSV.

Beleid en uitvoering

De RMC/VSV coördinator verzorgt de beleidsvoorbereiding voor het GR bestuur en zit de 

ambtelijke beleidsgroep(regiegroep) van de 7 regiogemeenten voor.

Er is voor de uitvoering een RBL (Regionaal Bureau leerplicht en RMC) opgericht met de naam 

Leerplein. De leerplicht in IJmond wordt in lokale setting uitgevoerd, maar op basis van het 

Meerjarenbeleidsplan. 

Jaarverslag

Over elk schooljaar verschijnt een jaarverslag dat aan de raadscommissies wordt aangeboden.

Begroting en jaarrekening

Over elk kalenderjaar verschijnen begroting en jaarrekening volgens de regels van de 

Gemeenschappelijke Regeling (GR) schoolverzuim en VSV.

VSV beleid en uitvoering met contactgemeente, schoolbesturen en ministerie OCW

Voor de VSV aanpak is een projectgroep (voorzitter RMC/VSV coördinator) en een Stuurgroep 

(voorzitter wethouder Onderwijs van de contactgemeente) met de schoolbesturen VO, 
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Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), besturen van MBO en de 

Samenwerkingsverbanden VO uit de RMC regio en het ministerie OCW ingesteld. 

Hier worden besluiten genomen, onder andere over de VSV-aanpak jongeren in kwetsbare 

posities, de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en de samenwerking VO-MBO.

7.3. Afstemming met Arbeidsmarktregio en Economie

Voor de samenwerking met de thema’s van de (aansluiting onderwijs-) arbeidsmarkt en 

Economie is er een ambtelijk driehoeksoverleg in contactgemeente Haarlem georganiseerd. 

Met de beleidsgroepen en het bestuurlijk overleg Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland 

en IJmond wordt afgestemd voor wat betreft aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, de 

samenwerking met werkgevers, beleid scholingsadviezen voor jongeren 23-27 jaar en de 

ontwikkelingen rondom het Werkplein en Werkbedrijf. 

Ook SROI (social return on investment) is een thema voor wat betreft stage- en BBL-plekken 

voor de doelgroep jongeren.

Dit geldt ook voor de economische thema’s, zoals het stimuleren van zelfstandig 

ondernemerschap, sociaal ondernemerschap en de ontwikkelingen op de (regionale) 

arbeidsmarkt.
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Bijlage 
Lijst met afkortingen

BBL  Beroepsbegeleidende Leerweg: MBO leerweg waarbij de jongeren vier dagen in 
de week werkt (in dienst) bij een leerbedrijf en één dag in de week naar school 
gaat

BOL  Beroepsopleidende Leerweg:MBO leerweg waarbij de jongere periodes van 
theorieles op school afwisselt met periodes van stage

CAReL Centrale Administratie RMC en Leerplicht

DUO Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het Ministerie van OCW

JIKP Jongeren in kwetsbare posities

LWT  Leerwerktraject met een sterke praktijkcomponent op het Vmbo 
(variant op de basisberoepsgerichte leerweg)

MBO  Middelbaar Beroeps Onderwijs, vervolgopleiding voor VMBO gediplomeerden.  
Er zijn 4 niveaus:

 Niveau 1, Assistent
 Niveau 2, Medewerker
 Niveau 3, Zelfstandig medewerker
 Niveau 4, Middenkaderfunctionaris
 Bestaat daarnaast in 2 vormen: BOL en BBL
 
MDO  Multidisciplinair overleg op het Vo en MBO dat zich op casusniveau met 

probleemjongeren van de betreffende school bezighoudt 

OM Openbaar Ministerie

PRO Praktijkonderwijs

RMC  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, probeert  
vsv-ers van 18 tot 23 jaar naar een startkwalificatie te begeleiden

Soorten verzuim volgens de Leerplichtwet:

Absoluut verzuim Jongere is niet ingeschreven op een school of instelling.
Relatief verzuim  Jongere spijbelt meer of minder uren (oorzaak kan een gebrek aan motivatie zijn 

of problematiek thuis, kan zorgwekkend verzuim zijn)
Luxe verzuim Extra vakantieverlof
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Thuiszitter  Leer- of kwalificatieplichtige jongere die is ingeschreven op een school en 
deze school ongeoorloofd 4 weken of langer niet bezoeken (langdurig relatief 
verzuim)  
en 
Leer- of kwalificatieplichtige jongere die niet staat ingeschreven op een 
school en geen vrijstelling van de inschrijvingsverplichting hebben vanuit de 
Leerplichtwet (absoluut verzuim). 

VAVO Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs

VIR  Verwijs Index Risicojongeren, een instrument waarin beroepskrachten van 
ketenorganisaties kunnen aangeven dat zij zorgen hebben over een jongere. 
Wanneer twee of meer partijen dat aangeven ontstaat een “match” en 
ontvangen de meldende partijen een mail met elkaars gegevens. Hierdoor wordt 
samenwerking in de keten versterkt.

VMBO  Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs, bestaat in 4 niveaus:
 VMBO Basisberoepsgericht
 VMBO Kaderberoepsgericht
 VMBO Gemengde leerweg
 VMBO Theoretische leerweg
  De beroepsgerichte leerwegen kennen veel praktijklessen, de theoretische 

leerweg is vergelijkbaar met de oude MAVO.
   
VO  Voortgezet Onderwijs, de verzameling van scholen voor voortgezet onderwijs 

van alle schooltypen

VSO Voortgezet speciaal onderwijs 

WEB Wet Educatie- en Beroepsonderwijs
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