
Aanpak voortijdig schoolverlaten (vsv)
Wat is een vsv’er?
· 12 jaar - 23 jaar;
· niet ingeschreven op een school;
· geen startkwalificatie;
· niet uit het praktijkonderwijs of vso.

Wat zijn o.a. oorzaken van vsv?
· een verkeerde studiekeuze;
· andere verwachtingen over opleiding;
· liever aan het werk dan op school;
· persoonlijke en geestelijke problemen.

------------------  18 jaar--------------------------- 23 jaar16 -17 jaar 

Kwalificatie- 
plicht

Regionale Meld- en Coördinatie-
functie (RMC) 

De aanpak vsv is een integrale aanpak:

Leerplicht, Kwalificatieplicht en RMC

5 jaar------------------------------------------------------------------------------------------------15 jaar  

Wat zetten we in bij de aanpak vsv?

Startkwalificatie (sk)  
= mbo (niveau 2 of hoger), havo of vwo diploma

 Met een sk hebben jongeren:
· meer kans op duurzaam werk;
· meer kans om hun baan te behouden;
· vaker vast arbeidscontract;
· meer inkomen, ook als volwassene.

Maatwerktraject
= leren en/of werken of dagbesteding

Voor jongeren voor wie dit beter passend is, o.a.:
· een startkwalificatie is niet haalbaar;
· jongere is beter op zijn/haar plek op werk;
· nazorg of jobcoaching;
· beschutte werkplek.
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Sluitende melding en 
registratie van voortijdig 
schoolverlaters van 
18-23 jaar.

Benaderen en zorgdragen voor 
begeleiding vsv’ers, gericht op 
terugleiden naar school, naar 
werk of een combinatie daarvan.

Opstellen van een regionaal programma 
samen met scholen voor de periode van 
4 jaar, met daarin maatregelen ter 
voorkoming en bestrijding van vsv.

Monitoren van jongeren in een kwetsbare positie 
en het maken van afspraken met ketenpartners 
over begeleiding en ondersteuning naar opleiding, 
(leer)werk of dagbesteding.

Wettelijke taken RMC: 

Wet op het primair onderwijs  (2021)Besluit regionale Meld- en coördinatiefunctie 
voortijdig schoolverlaten  (2021)

Wetgeving aanpak voortijdig schoolverlaten

De belangrijkste wetten 
en regelingen op een rij:

Besluit verplichte meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling  (2020)

Richtlijn voor strafvordering 
strafrechtelijke aanpak schoolverzuim  (2017)

Algemene Wet Bestuursrecht  (2021)

Wet op de expertisecentra  (2021)

Wet Educatie en Beroepsonderwijs  (2021)

Leerplichtregeling  (1995)

Wet op het voortgezet onderwijs  (2021)

Regeling regionale aanpak 
voortijdig schoolverlaten  (2021)

Regeling aanwijzing internationale 
en buitenlandse scholen  (2021)

Leerplichtwet  (1969)



Tijdelijke gelden
Sommige RMC-regio’s voeren bredere taken uit, 
zoals het begeleiden naar werk, of uitbreiden 
van de leeftijd naar 16 tot 27 jaar. 

€ € €

3 Regionale samenwerking  
scholen en gemeenten

Vanuit de RMC-functie maken 
gemeenten samen met scholen elke 
vier jaar een regionaal plan om samen 
in te zetten om vsv tegen te gaan: 

Regeling regionale aanpak vsv 
2020–2024

Bestedingen:
Meest voorkomende inzet:
· Extra begeleiding Jikp
· Overstapcoaches vo-mbo
· Verzuimcoaches mbo
· Overgang onderwijs-arbeidsmarkt

Financiering aanpak voortijdig schoolverlaten
Waar gaat geld heen? Welke regeling wordt toegepast?

1 Scholen

Extra geld bij minder dan een 
bepaald aantal schoolverlaters:

Regeling resultaatafhankelijke 
bekostiging vsv vo

Gelden voor MBO-instellingen 
om zelf maatregelen te nemen:

Kwaliteit mbo-opleidingen

Bestedingen:
Maatregelen om voortijdig school-
verlaten te voorkomen, o.a. door het 
verbeteren van zowel de kwaliteit 
van het onderwijs als passende 
begeleiding van studenten. Die staan 
benoemd in de kwaliteitsagenda’s. 

2 RMC

Geld voor de uitvoer Regionale 
meld- en coördinatiefunctie van 
gemeenten: vsv-ers van 18 tot 23 
jaar in beeld brengen en terug 
begeleiden naar onderwijs of 
anders werk of zorg:

Wet educatie en beroepsonderwijs

Bestedingen:
RMC-team: 
· RMC-coördinator 
· RMC-trajectbegeleider(s) 
· RMC-ondersteuner(s) 
· overheadkosten  



Maatschappelijke 
ondersteuning

Netwerk aanpak voortijdig schoolverlaten

Leerplicht en 
RMC werken 
samen met:

Onderwijs
Overheid

Arbeid

Kennis, data 
en informatie

Zorg

Veiligheid



Overheid
· Ministeries OCW, SZW, VWS 
· Gemeenten
· College B&W
· Beleidsambtenaren

Arbeid
- Jongerenloket
- Werk en Inkomen
- Participatie
- Sociale (ontwikkel-)bedrijven
- Werkgevers
- Regionale mobiliteitsteams
- Werkgeversservicepunt
- Re-integratiebureaus
- Schuldhulpverlening
- Inburgering

Onderwijs
· Mbo-instellingen
· Scholen voor voortgezet onderwijs
· Scholen voor speciaal voortgezet  
 onderwijs
· Praktijkscholen
· Niet bekostigde onderwijsinstellingen

Maatschappelijke 
ondersteuning
· Jongerenwerk
· Welzijnsorganisaties
· Wijkteams
· Maatschappelijk werk
· Dagbesteding
· Zorgloket

Zorg
· WMO
· Jeugd gezondheidszorg
· Centrum voor Jeugd en Gezin
· GGD
· GGZ
· Zorgaanbieders

Kennis, data en informatie
· Diverse registratiesystemen
· DUO
· Inlichtingenbureau
· UWV
· Kamer van Koophandel

Veiligheid
· Politie
· HALT
· (Jeugd-)reclassering
· Veilig Thuis

Netwerk aanpak voortijdig schoolverlaten
Leerplicht en RMC werken samen met:
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