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Voortijdig schoolverlaters in cijfers 
 

Voornaamste 
bezigheid 

Interne/ 
Particuliere 
opleiding 

Start 
Onderwijs 
(ook BBL) 

Oriënteren Geen Onbekend n.v.t. Totaal 

Werk 17 36 58 47 83  241 
Particulier 
onderwijs 

      30 30 

Hulpverlening/Ziek 2 6 5 4 10  27 
Dagbesteding 
(Geïndiceerd) 

  1  1  2 

Overig 1 2 4 1 4  12 
Geen   3  1  4 
Onbekend 1 8 4  79  92 
Vrijstelling      7 7 
Totaal 21 52 75 52 178 37 415 

Toelichting 
Het Jongerenteam had in schooljaar 2021-2022 alle jongeren die stopten met school, onder de 23 jaar 
en zonder startkwalificatie in beeld. Een aantal daarvan is terug begeleid naar school of heeft zelf de 
weg naar school weer gevonden. 
 
Na 1 oktober 2022 zijn van deze groep van 415 jongeren niet opnieuw ingeschreven op een reguliere 
school: de definitieve vsv’ers van schooljaar 2021-2022  (volgens de cijfers uit ons 
administratiesysteem. De definitieve cijfers van DUO volgen later).  
Ten opzichte van het vorige schooljaar zien we een stijging. In schooljaar 2020-2021 telden wij 327 
definitieve vsv’ers. Deze stijging is passend bij het landelijke beeld.  
 
Een groot deel van deze jongeren is per 31 juli 2022, aan het einde van het schooljaar, of daarna, 
uitgeschreven. Dit maakt begeleiding naar een andere opleiding door het Jongerenteam moeilijk, gezien 
het korte tijdsbestek. Met het grootste deel van deze jongeren is persoonlijk contact geweest. Hierdoor 
weten we wat deze jongeren momenteel doen (voornaamste bezigheid) en wat ze van plan zijn met 
betrekking tot onderwijs (onderwijsperspectief). Zie tabel.  
 
Naast deze groep jongeren, volgt, begeleid en onderhoudt het Jongerenteam contact met de vsv’ers van 
eerdere schooljaren en de jongeren die uitstromen naar de arbeidsmarkt uit het praktijkonderwijs of het 
voortgezet speciaal onderwijs. In totaal ongeveer 1.500 jongeren. 
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Nieuwe vorm van registratie 
Sinds dit schooljaar werkt het Jongerenteam met een nieuwe vorm van registratie. Het doel hiervan is 
onder andere om meer accurate cijfers inzichtelijk te krijgen. Echter kan het ook zijn dat onze cijfers 
hierdoor, meer dan voorheen, afwijken van de toekomstige definitieve cijfers van DUO. 
Het aantal huidige vsv’ers, volgens de laatste rapportage van DUO d.d. oktober 2022, is:  402. 
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