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Kennisnemen van
Het actieplan 'laat jongeren niet tussen wal en schip vallen'.

lnleiding
Op 26januari 2Ot7 is de motie 'laat jongeren n¡et tussen wal en schip vallen' aangenomen. Hierin

heeft u vóór 1 april2OtT gevraagd om:
-Met een integraal aanvalsplan te komen waarin de problematiek volledig in kaart is gebracht en

waarbij de te ondernemen acties (onder meer op de aspecten van bureaucratie, communicatie,
sa me nwerking en maatwerk) SMART zijn uitgewerkt;
-De raad hierover voor 1 april2OLT middels een raadsmededeling te informeren.

I nformatie/kernboodschap
We hebben geconstateerd dat er op het gebied van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en

de samenwerking tussen leerplicht, jeugdprofessionals en onderwijs er diverse acties zijn ingezet. ln

het aanvalsplan hebben wij de reeds ingezette speerpunten en acties voor u op een rij gezet.

Hierbij hebben wij geconcludeerd dat al deze acties bijdragen aan een sluitende aanpak ten behoeve

van deze doelgroep en we deze sluitende aanpak gerealiseerd hebben.

Het actieplan treft u in de bijlage aan.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

l.s.



 

Actieplan  “laat jongeren niet tussen wal en het schip vallen” 

 

Motie 

Op 26 januari 2017 is deze motie (zie bijlage 1) aangenomen. De gemeenteraad vraagt om het 

volgende: 

-Met een integraal aanvalsplan te komen waarin de problematiek volledig in kaart is gebracht en 

waarbij de te ondernemen acties (onder meer op de aspecten van bureaucratie, communicatie, 

samenwerking en maatwerk) SMART zijn uitgewerkt;  

-De raad hierover voor 1 april 2017 middels een raadsmededeling te informeren. 

 

Inleiding 

De ambitie van de gemeente Roosendaal is dat jongeren de kans krijgen om zich te ontwikkelen tot 

een zelfredzame volwassene in zijn/haar sociale context. Om deze ambitie te bereiken worden al veel 

acties ingezet en worden beleidsvelden, zoals onderwijs en jeugdzorg op elkaar afgestemd. Dit draagt 

bij aan de ontwikkeling van talenten, sociale en cognitieve competenties en mogelijkheden van de 

jeugdigen.  

 

We hebben geconstateerd dat er op het gebied van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en 

de samenwerking tussen leerplicht, jeugdprofessionals en onderwijs er diverse acties zijn ingezet. Dit 

aanvalsplan betreft dan ook geen nieuwe acties maar zetten wij de reeds ingezette speerpunten en 

acties voor u op een rij. Hierbij hebben wij geconcludeerd dat alle deze acties bijdragen aan een 

sluitende aanpak ten behoeve van deze doelgroep.  

 

Cijfers 

U geeft in de motie aan dat er een toename is van het aantal voortijdig schoolverlaters. Het 

terugdringen van het aantal schoolverlaters is met de komst van de RMC wetgeving een taak voor de 

gemeente waar succesvol wordt ingezet gelet op de cijfers.  

 

Cijfers schoolverlaters (vsv):  

Roosendaal 

  Totaal vsv'ers % vsv VO MBO 

2005/06 6.124 284 4.6% 68 216 

2008/09 6.120 235 3.8% 62 173 

2011/12 6.051 186 3.1% 59 127 

2012/13 6.006 138 2.3% 30 108 

2013/14 5.846 143 2.4% 30 113 

2014/15 5.857 139 2.4% 23 116 

 

 

RMC-regio 34: West-Brabant 

  Totaal vsv'ers % vsv VO MBO 

2005/06 52.939 2.306 4.4% 729 1.577 

2008/09 53.672 1.826 3.4% 486 1.340 

2011/12 53.730 1.644 3.1% 493 1.151 

2012/13 53.373 1.077 2.0% 176 901 

2013/14 53.814 1.053 2.0% 169 884 

2014/15 54.003 983 1.8% 176 807 

 



Het regionale vsv-percentage daalt en bedraagt daarmee 1.78% en dat is iets lager dan het landelijke 

vsv-percentage van 1.81%. 

In Roosendaal blijft het vsv-percentage de laatste 2 schooljaren stabiel. Het Voorgezet onderwijs 

(VO) heeft beter gepresteerd, bij een iets hogere VO populatie dan het jaar daarvoor, is er toch een 

daling van het vsv-percentage gerealiseerd.  

In Roosendaal is in het MBO sprake van een lichte stijging van het vsv-percentage. De vsv in het mbo 

ligt in onze regio ook iets hoger dan in de rest van Nederland (5,20% tegen 5,01%). 

 

Gezien de lichte stijging in het MBO is er (naast alle activiteiten die we reeds voor de gehele 

doelgroep inzetten) in 2016 gestart met: 

-  We zijn op dit moment dan ook extra aan het investeren om samen met het MBO, de 

grootste groep VSV-ers (MBO 18-19 jarigen) preventief op te sporen en te voorkomen dat ze 

uitvallen. Voor de eerste evaluatie en resultaten van deze extra inzet verzuim 18+, zie bijlage 

2. 

- Groepsaanpak Dynamo; een zelf ontwikkelde groepsaanpak door de teamleden van de 

netwerkorganisatie. Om die voortijdig schoolverlaters ondanks alle inspanningen, nog buiten 

beeld bleven en niet op het reguliere ondersteuningsaanbod ingingen, beter te bereiken. Een 

8-daags maatwerkprogramma op een voor jongeren makkelijk toegankelijke locatie, waar 

jongeren met een flinke afstand tot het onderwijs weer perspectief kunnen krijgen op hun 

toekomst in plaats van thuis te zitten. Deze lokale aanpak blijkt zo succesvol dat deze 

landelijke aandacht heeft gekregen vanuit Ingrado en vanuit de Aanpak jeugdwerkeloosheid. 

Vanuit de regionale maatregelen 2017-2020 “iedereen op zijn plek in West-Brabant” is 

besloten dat de groepsaanpak in de gehele regio uitgerold gaat worden. Niet alleen jongeren 

die al de school hebben verlaten maar ook de jongeren die dreigen uit te vallen, kunnen deel 

gaan nemen aan deze groepsaanpak.  

- Uitvoering geven aan het plan “aanpak voortijdig schoolverlaten West Brabant West 2016-

2018”. Voor meer info, zie bijlage 3. 

- Uitvoering geven aan regionaal plan “Iedereen op zijn plek in West-Brabant” een nieuwe 

regionale aanpak voor vsv en jongeren in een kwetsbare positie. Voor meer info, zie bijlage 4.   

 

Speerpunten  

Op de verschillende beleidsterreinen zijn speerpunten benoemd die gericht zijn om te samenwerking 

en afstemming te bevorderen. Hieronder treft u deze speerpunten aan:  

 

*Speerpunten leerplicht 2017: 

-Verbetering van de communicatie tussen leerplicht/trajectbegeleiding en externe partners. 

-Aandacht geven aan de tegenstellingen tussen de jeugdwet/leerplichtwet en tussen de 

RMCwetgeving/Participatiewet/WMO/Wet Werk en Inkomen. 

-Kennis en vaardigheden op peil houden. 

-.Aandacht voor passend onderwijs op het MBO en flexibele instroom niveau 2. 

 

*Speerpunten Jeugdzorg 2017: 

-Afstemming met (passend) onderwijs en WLZ(Wet langdurige zorg). 

-Uniformering van de rol van de jeugdprofessional met betrekking tot verlenen van ambulante 

ondersteuning.  

 

*Speerpunten Regionale Educatieve Agenda voortgezet onderwijs (bijlage 6): 

-Verbeteren van samenwerking zowel op casus- als op beleidsniveau ten behoeve van de doelgroep 

op het snijvlak onderwijs, jeugdhulp, dagbesteding en arbeidsparticipatie, zodat jongvolwassenen–

soepele overgangen kunnen maken van onderwijs naar dagbesteding of arbeid. 

-Verwachtingen tussen jeugdprofessionals en zorgcoördinatoren worden beter afgestemd, zodat 

samenwerking volgens alle partijen verloopt zoals gewenst. 

 



*Thuiszittersprotocol:  

Sinds de start van de transities is er een thuiszittersprotocol opgesteld. Dit protocol wordt 

doorontwikkeld tot een regionaal thuiszitterspact. Vooruitlopend op dit thuiszitterspact hebben wij 

ons geconformeerd aan een samenwerking met het samenwerkingsverband VO Roos in de vorm van 

een Plusvoorziening. De Plusvoorziening richt zich op overbelaste jongeren in het voortgezet onde 

rwijs, die uitgevallen zijn/dan wel dreigen uit te vallen. Voor meer informatie zie bijlage 5 factsheet 

Plusvoorziening.  

 

Concrete acties 

 

Netwerkorganisatie Leerplicht/RMC:  

Het centrale doel van leerplicht en de Regionale Meld en Coördinatie (RMC) functie is het 

scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor hen hoogst haalbare en meest 

passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Iedere jongere tot 23 jaar moet dus 

een passende plaats in het onderwijs of op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Onderstaande acties  

dragen bij aan dit doel:  

 

- Voortzetten samenwerking netwerkorganisatie op het gebied van leerplicht en RMC 

trajectbegeleiding door 5 gemeenten (Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, 

Steenbergen  en Woensdrecht) per 1 april 2017; 

- Uitvoering geven aan “iedereen op zijn plek in West-Brabant” voor de komende 4 

schooljaren,  ingaande schooljaar 2016 -2017 ; 

- Evaluatie voorzetten extra formatie verzuim 18+ binnen het MBO. Deze evaluatie dient te zijn 

afgerond voor 1 juli 2017; 

- Evaluatie leerwerkcoach / samenwerking RMC en werkplein voor 1 juli 2017; 

- Voortzetten groepsaanpak Dynamo voor de komende 3 schooljaren; 

- Samen met RBL organiseren van een thuiszittersPACT. De decentralisatie van de jeugdzorg is 

al enige tijd gaande, passend onderwijs is ook niet nieuw meer, er is veel maatwerk mogelijk. 

Daarnaast komt er een Thuiszitterspact welke doorzettingsmacht heeft om te zorgen dat het 

kind de beste plek krijgt. Aan alle randvoorwaarden is voldaan. Kortom, het is nu echt aan de 

gemeenten, de scholen en de samenwerkingsverbanden om de handen ineen te slaan, een 

tandje bij te zetten en te zorgen dat er in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden 

thuiszit. Het hoofd van het RBL is hierin leidend, de verwachting is dat in dit lopend 

schooljaar er een plan van aanpak wordt opgesteld. Zijn acties hierop worden gemonitord 

door de leden van de regionale klankbordgroep RMC;  

-  In 2017 wordt een regionaal communicatieplan opgezet door het Regionaal Bureau 

Leerplicht om  onze doelgroep en onze partners inzicht te geven waar het RBL voor staat, waar 

het aan werkt en waarop het aangesproken kan worden. Dit is genoemd in het jaarplan 2017 van 

het hoofd van het regionaalbureau. Deze actie wordt gemonitord door de leden van de 

regionale klankbordgroep RMC; 

- Het organiseren van  structurele overleggen tussen leerplicht en jeugdprofessionals om de 

samenwerking te bespreken en te intensiveren. Deze actie is reeds ingezet.   

- Uitvoering geven aan de factsheet Plusvoorziening, per heden;  

- Overstap VO-MBO monitoren via Intergrip. Risicoleerlingen worden via dit systeem snel 

gesignaleerd waarna het VO en leerplicht preventief actie kunnen ondernemen. Doordat alle 

betrokken partijen met Overstap VO-MBO beter kunnen samenwerken, wordt een bijdrage 

geleverd aan het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers). Deze actie 

is reeds ingevoerd;  

 

 

 

 

 



Jeugdwet: 

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Een van de doelen is dat er 

gebruik wordt gemaakt van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociale netwerk. Het is 

belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving 

en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken. Een ander doel is meer ruimte voor 

jeugdprofessionals en vermindering van regeldruk bij hun werk. Onderstaande acties dragen bij aan 

dit doel:  

 

- Het organiseren van  structurele overleggen tussen leerplicht en jeugdprofessionals om de 

samenwerking te bespreken en te intensiveren. Deze actie is reeds ingezet.   

- Per 1 januari 2018 is het mogelijk om  onderwijs-zorgarrangementen in te zetten. Dit wordt 

geregeld via de inkoopstrategie 2018.  Hierdoor is nog meer maatwerk mogelijk. 

- Extra formatie inzet (1fte) op kwaliteit binnen WegWijs en verbinding tussen uitvoering, 

beleid en netwerkpartners per 1 maart 2017; 

- Optimaliseren afstemming jeugdprofessionals en onderwijs, actie tussen maart 2017 en juli 

2017. Quick-wins worden direct ingevoerd;  

- Voor 2018 dient er een nieuw beleidsplan Zorg voor Jeugd worden opgesteld. In dit plan zal 

aandacht zijn voor vermindering van bureaucratie, integraliteit etc. Dit plan wordt in het 

najaar 2017 aan de gemeenteraad aangeboden. U zult tussentijds worden meegenomen in 

dit proces.  

- Uitvoering geven aan de factsheet Plusvoorziening, per heden; 

- Fonds duurzame start kwetsbare inwoners, is reeds ingezet; 

   

Onderwijs: 

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen 

uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, 

als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een 

vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Onderstaande acties dragen bij aan dit doel:  

 

- Uitvoering geven aan de factsheet Plusvoorziening, per heden; 

- MBO instellingen nemen deel aan de evaluatie extra inzet fte verzuim 18+ op het MBO; 

- MBO instellingen geven uitvoering aan “iedereen op zijn plek in West-Brabant”; 

- Uitbreiding samenwerking RMC en MBO op de doelgroep 16 – 17 jarige die richting arbeid 

uitstromen. Hiervoor zal uitbreiding van de doelgroep Dynamo plaatsvinden.  

 

Met bovenstaande hebben we een sluitende aanpak gerealiseerd.  

 

Bijlagen: 

1. Motie 

2. Evaluatie extra inzet verzuim 18+ 

3. plan “aanpak voortijdig schoolverlaten West Brabant West 2016-2018 

4. Plan “iedereen op zijn plek in West-Brabant” 

5. Factsheet plusvoorziening 

6. Regionale Educatieve agenda voortgezet onderwijs. 



                   

Motie 4 is met 19 stemmen voor (RoosendaalseLijst, VVD, PvdA, VLP, 

GroenLinks, Nieuwe Democraten en D66) en 10 stemmen tegen (CDA, 

SP) DHR. BROUWERS VAN DE VLP HEEFT TEGENGESTEMD  

Motie 'Laat jongeren niet tussen wal en schip vallen' 

Op weg naar een gouden toekomst 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 26 januari 2017 in debat over 

raadsmededeling 83B-2016 Ter kennisname aanbieden regionaal jaarverslag leerplicht over 

schooljaar 2015-2016; 

Constaterende dat:  

 Er sprake is van een toename in schoolverlaters, leerlingen die op zoek moeten naar een 

andere onderwijsvorm en/of jongeren die anderszins buiten de boot vallen. Deze informatie 

niet terug te vinden is in het regionaal jaarverslag leerplicht en de rapportage wat dat betreft 

dus een te rooskleurig en incompleet beeld geeft;  

 Er überhaupt geen volledig zicht is op de redenen van toename van schooluitval;  

 De met het in werking treden van de Jeugdwet ontstane bureaucratie en de daarbij 

behorende protocollen in ieder geval niet hebben bijgedragen aan een vermindering van 

schooluitval;  

Van mening zijnde dat dat: 

 Jongeren in de leerplichtige leeftijd niet verstoken mogen blijven van onderwijs en het van 

groot belang is dat zoveel mogelijk jongeren hun school afmaken en een startkwalificatie 

halen voor de arbeidsmarkt; 

 De communicatie tussen leerplicht, trajectbegeleiding en externe partners wat dit betreft 

verbetering behoeft, waarbij er minder protocollen en bureaucratie maar juist kortere lijnen 

en snellere communicatie met onderwijs- zorg- en werkinstanties benodigd zijn en meer 

maatwerk;  

Draagt het college op om:  

1. Met een integraal aanvalsplan te komen waarin de problematiek volledig in kaart is gebracht 

en waarbij de te ondernemen acties (onder meer op de aspecten van bureaucratie, 

communicatie, samenwerking en maatwerk) SMART zijn uitgewerkt;  

2. De raad hierover voor 1 april 2017 middels een raadsmededeling te informeren;  

 

En gaat over tot de orde van de vergadering, 

 

PvdA, Paul Klaver  

Roosendaalse Lijst, René van Broekhoven  

D66, Harm Emmen 

GroenLinks, Klaar Koenraad 

Nieuwe Democraten, Ton Schijvenaars 



Evaluatie inzet Verzuim 18+ september – december 2016.  
 
Onderzoek Verzuim 18+ 
Vanuit het Rijk wordt voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten een extra inspanning gevraagd voor verzuim 
van 18+ jongeren. Jongeren die dus wel nog op school zitten, maar daar wel verzuimen. Verzuim is een eerste 
signaal van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren onder de 18 kan daarvoor de leerplicht worden ingezet, voor 
jongeren boven de 18 niet. Op dit moment loopt daarom een regionaal onderzoek naar de reden tot verzuim en 
daaraan gekoppelde schooluitval van jongeren van 18 jaar en ouder vanaf een MBO opleiding. Het onderzoek 
loopt tot eind 2016 en is in samenwerking met het ROC West-Brabant opgezet. De conclusies worden medio 
2017 verwacht. 
Aan elke trajectbegeleider wordt gevraagd om bij elke verzuimgesprek met een 18+er een formulier in te vullen 
tbv dit onderzoek. Om de extra werkdruk hiervoor te ontlasten zijn geoormerkte gelden vanuit de regio 
vrijgekomen.  
 
Van 05-09-2016 tot en met 31-01-2017 is Marieke Richters tijdelijk voor 24 uur per week aangesteld door de vijf 
samenwerkende gemeenten in West-Brabant West om aan bovenstaande opdracht uitvoering te geven. Namens 
de vijf gemeenten verzorgt de gemeente Bergen op Zoom de facilitering en de financiële afhandeling. Marieke 
zal in de rest van deze evaluatie “Trajectbegeleider verzuim 18+” genoemd worden. 
 
Deze evaluatie is bedoeld om beter inzicht te krijgen in de doelgroep verzuim 18+, een eerste inschatting te 
maken over de hoeveelheid van de werkzaamheden en inzicht te krijgen in de voorlopige opbrengsten van de 
werkzaamheden ten opzicht van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 
 
 
 
Resultaten in cijfers: 
In het onderstaande schema staan alle verzuimmeldingen 18+ van de laatste 3 schooljaren afgezet ten opzicht 
van het totale aantal verzuimmeldingen. 
 

Gemeente 2013-2014 2013-2014  2014-2015 2014-2015 2015-2016 2015-2016 

Meldingen Verzuim Totaal Verzuim18+  Totaal Verzuim+18 Totaal Verzuim18+ 

Bergen op Zoom 532 80 570 120 508 172 

Roosendaal 399 67 435 158 512 222 

Halderberge 127 24 93 34 128 53 

Steenbergen 127 15 117 35 127 37 

Woensdrecht 139 14 140 21 125 26 

Totaal 1324 200 1355 368 1400 510 

 
Conclusie: Het totale aantal verzuimmeldingen is in verhouding met een paar procent gestegen. Maar het aantal 
verzuimmeldingen 18+ zijn de laatste twee jaar met meer dan verdubbeld. Specifiek per gemeente gekeken, valt 
op dat de meldingen van jongeren met woongemeenten Roosendaal veruit het meest is gestegen.  
 
 
 
 
VSV Cijfers absoluut 

Gemeente 2013-2014 Waarvan MBO 2014-2015 Waarvan MBO 

Bergen op Zoom 125 111 98 81 

Roosendaal 143 113 135 113 

Halderberge 49 44 33 23 

Steenbergen 38 34 37 32 

Woensdrecht 25 18 27 22 

 



Conclusie: Het terugdringen van de VSV-cijfers wordt in bovenstaande tabel al duidelijker. Bij het stijgen van de 
melding Verzuim18+, dalen bij drie van de vijf gemeenten de VSV-cijfers. Hieruit blijkt dat preventieve inzet loont.  
 
  
VSV op het MBO 2014-2015 

Gemeente Bergen op Zoom  Totaal aantal inschrijvingen  VSV 

MBO 1465 81 

Niveau 1 49 21 

Niveau 2  351 32 

Niveau 3 & 4  1065 28 

 

Roosendaal  Totaal aantal inschrijvingen  VSV 

MBO 1659 113 

Niveau 1 68 21 

Niveau 2  325 38 

Niveau 3 & 4  1266 54 

 
Conclusie: Procentueel gezien is het risico op voortijdig schoolverlaten het hoogst bij een niveau 1 en 2 
opleiding. Maar in absolute aantallen is de groep uitvallers op niveau 3 en 4 net zo groot:  
 
 
De bevindingen trajectbegeleider verzuim 18+ 
Het aantal meldingen: 
De inzet van de Trajectbegeleider verzuim 18+ richt zich op verzuimmeldingen binnen de MBO colleges 
Kellebeek College te Roosendaal en het Zoomvliet College, alle locaties. Daarnaast behandelt de 
Trajectbegeleider verzuim 18+” alle 18+ verzuimmeldingen van leerlingen, woonachtig in de eerder genoemde 
gemeenten, die een MBO instellingen bezoeken buiten de regio zoals in Breda, Dordrecht of Rotterdam.  
 

Gemeente  Meldingen Totaal Melding Verzuim 18+ 

Bergen op Zoom 29 19 

Roosendaal 66 50 

Halderberge 8 7 

Steenbergen 12 11 

Woensdrecht 5 4 

Overige  5 4 

Totaal 125 95 

 
 
De andere collega die vanuit de netwerksamenwerking dit schooljaar ook verzuimmelding 18+ behandeld, heeft 
op dit moment 36 meldingen van verzuim 18+ opgepakt. Hiervan hebben 17 jongeren Roosendaal als 
woongemeente. 
 
Conclusie: In de eerste 3,5 maanden van het schooljaar zijn al ruim 130 meldingen van verzuim 18+ binnen 
gekomen. Verzuim heeft een cumulatieve werking. Hoe later in het schooljaar hoe groter de kans op een 
melding over schoolverzuim.  Ruim 50% van de jongeren met een melding “Verzuim 18+, heeft als 
woongemeente Roosendaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reden van verzuim: 
Op basis van de 95 verzuimmeldingen en de veelal bijbehorende gesprekken kunnen over de redenen van het 
verzuim een aantal conclusies worden getrokken.  
 
Over de oorzaak: 

• Ongeveer 50% van de jongeren is tijdelijk gedemotiveerd en vertoont daarom verzuimgedrag. Bij 
aanhoudend verzuim raakt de relatie docent-student-medestudenten verstoord, waardoor de 
demotivatie groeit en het verzuim aanhoudt met alle gevolgen van dien. Interventie en concrete 
afspraken tussen student, RMC trajectbegeleiding en school  kan deze vicieuze cirkel doorbreken.  

• Ongeveer 30% van de jongeren heeft niet de juiste studiekeuze gemaakt en is teleurgesteld in school 
en in zichzelf. Doorverwijzing naar de bestemmingscoördinator, Matchpoint, Roem en Poen of Dynamo 
helpt de jongeren door te stromen naar een andere opleiding. Hierbij is de MBO locatie in eerste 
instantie verantwoordelijk voor maar het voordeel van de trajectbegeleider is dat deze kan fungeren als 
onafhankelijke verwijzer binnen de MBO locatie. 

• Ongeveer 20% van de jongeren heeft persoonlijke belemmeringen die de voortgang op school doen 
stagneren. Een doorverwijzing en warme overdracht naar een Zorgcoördinator of sociaal 
maatschappelijk werker zorgt ervoor dat leerlingen kunnen werken aan de persoonlijke ontwikkeling, 
náást het opleidingstraject. 
 

• Het kleinste gedeelte jongeren (0.02%) is aan het afglijden en zal mogelijk een VSV-er worden. 
Daarvan heb ik twee mogelijke gevallen van in mijn caseload. Het betreft een verslaving zonder 
erkenning door de jongere en een leerling die volledig financieel zelfstandig moet zijn, maar door haar 
jonge leeftijd en het door het bijbehorende jeugdloon moeizaam redt.  

 
Over de doelgroep:  

• Ongeveer 70% van de jongeren volgt een niveau 2 opleiding en hebben dus nog geen startkwalificatie. 
De verzuimmeldingen van niveau 1 worden door een collega opgepakt.  

• Ongeveer 30% van de jongeren volgt een opleiding op niveau 3 of 4. 

• Ongeveer 75% van de jongeren die een niveau 2 opleiding volgen zijn cognitief wel in staat de opleiding 
af te ronden. 

• Van dezelfde groep is ongeveer 25% niet in staat een opleiding op niveau 2 af te ronden. 
 
Over de begeleiding vanuit MBO locatie  

• De meeste scholen hebben veel middelen ter beschikking een leerling te begeleiden. 

• Niet alle leerlingen weten deze instrumenten te bereiken. 

• Niet alle medewerkers van de scholen sturen de leerlingen door naar de juiste persoon. 

• Het succes van de studieloopbaanbegeleiding is sterk afhankelijk van de klik tussen SLB-er en leerling.  

• Het succes van de studieloopbaanbegeleiding is sterk afhankelijk van de wijze waarop de docent deze 
inzet. 

 
Over de  samenwerking  tussen MBO locatie en RMC trajectbegeleiding.  

• Veruit de meeste MBO locaties staan zeer open voor extra ondersteuning vanuit het RMC. 

• Een aantal MBO locaties is teleurgesteld in de begeleiding van 18+ jongeren in het verleden. 

• Een klein aantal MBO locaties ziet de aanpak verzuim 18+ niet als verlengstuk van hun begeleiding, 
maar als een controle-instrument of zij hun werk correct uit hebben gevoerd. Daar zal de samenwerking 
nog moeten groeien.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Kansen 
Op basis van bovenstaande conclusies worden een aantal kansen zichtbaar om de VSV-cijfers terug te dringen. 
 
Communicatie tussen MBO locatie en RMC trajectbegeleiding:  
De scholen die een actief beleid voeren op het terugdringen van VSV staan open voor interventie vanuit RMC 
trajectbegeleiding. Het vertrouwen in de samenwerking groeit en dat begint een sneeuwbaleffect te krijgen. De 
scholen wisselen onderling ervaringen uit, waardoor terughoudende MBO locaties nu toch open gaan staan voor 
het houden van een spreekuur. Hierdoor worden meer leerlingen aangesproken, waarvan zoals eerder 
genoemd, het grootste gedeelte de interventie krijgt die noodzakelijk is.  
 
De colleges hebben aangegeven meer vertrouwen in de samenwerking te krijgen vanwege de volgende 
redenen: 

- Er wordt snel gereageerd op verzuimmeldingen 18+ 
- Er worden gesprekken gevoerd in overleg met de SLB-er/ Verzuimcoördinator 
- Er worden concrete afspraken gemaakt met de leerling 
- Trajectbegeleiding werkt niet vanuit handhaving, maar denkt mee met de leerling 
- Trajectbegeleiding is bereid op huisbezoek te gaan als de leerling niet reageert op school.  

 
 
De doelgroep 
Uit de cijfers blijkt dat er relatief meer leerlingen uitvallen op niveau 1 en 2, maar dat er absoluut gezien op 
niveau 3 & 4 net zoveel VSV-ers zijn.  Door een vast contactpersoon voor verzuim 18+ op de reguliere MBO 
locaties,  verbeterende communicatie en het houden van speciale spreekuren 18+ worden de risicoleerlingen 
met uitval op niveau 3 en 4 zal zeer gewilde “bijvangst” meegenomen. 
 
 
Begeleiding vanuit school 

1. De relatie tussen leerling en school is vaak verstoord, waardoor een onafhankelijke partij bij zowel 
school als de leerling door een interventie een doorbraak weet te realiseren. De RMC trajectbegeleider 
in de rol als mediator.  

2. De relatie tussen leerling en school is vaak verstoord, waardoor er niet alle instrumenten aangeboden 
worden die er zijn. Met name richting zorgcoördinatie en SMW laat men daar nogal eens wat 
mogelijkheden liggen. De RMC trajectbegeleider in de rol als doorverwijzer.  

 
 
Uitstroom richting arbeid 
De leerlingen met een niveau 2 opleiding die niet cognitief in staat zijn om hun diploma te halen, vormen een 
aparte doelgroep. Dit zijn leerlingen die geen startkwalificatie kunnen behalen, vaak geen 
werknemersvaardigheden hebben, geen intrinsieke motivatie tot zelfontplooiing en een laagzelfbeeld hebben. 
Voor deze doelgroep is directe doorgeleiding naar de arbeidsmarkt niet genoeg. Bij hen ontbreken vaak 
essentiële vaardigheden om direct te slagen op de arbeidsmarkt. Het inzetten van een traject om hen arbeidsfit 
te maken, terwijl zij nog op school ingeschreven staan, zal de kans op arbeid (en die te houden) vele malen 
vergroten. Te denken valt aan deelname aan de groepsaanpak van Dynamo. 
 
 
 
Algehele conclusie en advies: 
De eerste drie maanden is er door de trajectbegeleider verzuim 18+ hard gewerkt. Er is veel geïnvesteerd in de 
samenwerking met de MBO locaties, de leerplichtambtenaren op het MBO die voornamelijk werken met 18- 
leerlingen, de trajectbegeleiders bij Dynamo en de leer/werkcoach van West-Brabant West. De eerste resultaten 
zijn positief te noemen en het aantal van 130 meldingen laat zien dat de behoefte aanwezig is. Volgens de 
landelijke richtlijnen van Ingrado houdt men voor het landelijke gemiddelde formatie leerplicht van 1 fte rekening 
met een caseload per schooljaar van135 meldingen. 
 



Bij een combinatiefunctie leerplichtambtenaar/trajectbegeleider is de ervaring bij de collega’s van de 
samenwerking Breda dat bij werkdruk de leerplichtmeldingen altijd voor gaan aan de verzuimmeldingen 18+. Dit 
is een natuurlijk proces welke te verklaren is door het wettelijk kader waar vanuit de leerplichtwet wordt gewerkt. 
De grootste kans op voortijdig schoolverlaten ligt echter juist net na het bereiken van de 18 jarige leeftijd.  
 
 
 
Overwegende dat: 

- De werkzaamheden van de trajectbegeleider verzuim 18+ een positieve bijdrage heeft aan het proces 
ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten (VSV); 

- De werkzaamheden van de trajectbegeleider verzuim 18+ kan zorgen voor een warme en eenduidige 
overdracht voor leerlingen die naar het arbeidsproces toe geleid dienen te worden; 

- De conclusies van het onderzoek verzuim 18+ medio 2017 worden verwacht; 
- Veruit de meeste leerlingen die vanuit verzuim 18+ worden aangemeld woonplaats Roosendaal 

hebben; 
 

Is het huidige advies om de werkzaamheden van de trajectbegeleider verzuim 18+ tot 31-07-2017 te verlengen. 
Met de resultaten van het, hierboven genoemde, regionale onderzoek en verdere behaalde resultaten van de 
trajectbegeleider verzuim 18+ zelf, zal voor het begin van schooljaar 2017-2018 met een definitieve conclusie en 
advies gekomen worden. 
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1 Inleiding 

Jaarlijks verlieten de afgelopen jaren gemiddeld 350 jongeren in West-Brabant West het onderwijs zonder over 
een startkwalificatie (HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma) te beschikken. 
Uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs is  gebleken dat het vooruitzicht van deze jongeren zonder 
startkwalificatie vaak langdurige of frequente werkloosheid is, een gebrekkig ontwikkelingsperspectief in het 
arbeidsproces en voor een deel van de doelgroep zelfs afglijden naar criminaliteit. 
Redenen genoeg voor West-Brabant West om het probleem van voortijdig schoolverlaten hoog op de agenda te 
houden en alles in het werk te stellen om voortijdig schoolverlaters een betere uitgangspositie in de 
maatschappij te geven. Niet alleen vanwege de jongeren zelf, maar ook vanuit economisch belang; West-
Brabant zet in op biobased, maintenance en logistiek en heeft een goed opgeleide beroepsbevolking hard nodig. 
 

1.1 Wettelijk kader Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) 
Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet houdende regels inzake de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
(RMC) Voortijdig Schoolverlaten in werking getreden. Met deze wettelijke regels wordt de basis gelegd voor de 
meldplicht van niet-leerplichtige voortijdige schoolverlaters (18 – 23 jaar) en de regionale meld- en 
coördinatiefunctie voortijdige schoolverlaten. Deze wettelijke regeling is niet vastgelegd in de Leerplichtwet of in 
een aparte wet RMC, maar in de drie onderwijswetten: Wet op het voorgezet onderwijs, Wet op de expertise 
centra en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Hiermee wordt aangegeven dat het beleid ten aanzien van het 
voortijdig schoolverlaten een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en gemeenten is. De 
scholen hebben hierdoor de wettelijke verplichting niet-leerplichtige uitvallers tot 23 jaar te melden bij het RMC.  
 
Geoormerkte middelen 
De RMC middelen worden aan de RMC regio’s uitgekeerd en aan de gemeenten doorgesluisd als een 
specifieke uitkering. Een en ander is vastgelegd in het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten van 7 december 2001. Dit betekent dat alle middelen uit deze uitkering moeten worden 
aangewend voor activiteiten gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. De niet ingezette middelen 
konden via een reserve worden meegenomen naar een volgend jaar, maar afgelopen jaar is bij beschikking 
aangekondigd dat de oude reservemiddelen dit jaar besteed dienen te worden. In de financiële paragraaf in 
hoofdstuk 5 is dan ook een bestedingsplan voor de reserves opgenomen. 
 

1.2 Structuur 
Nederland is verdeeld in 39 RMC regio’s en per regio is er een contactgemeente aangewezen. West-Brabant is 
regio 34 met als contactgemeente Breda. De contactgemeente levert de RMC coördinator van het regionale 
samenwerkingsverband en de 18 gemeenten komen 6 x per jaar bij elkaar om regionale afspraken te maken. 
Onze RMC regio is opgedeeld in LMC’s (lokale meld- en coördinatiefunctie) waarbij Bergen op Zoom, 
Woensdrecht en Steenbergen samen een LMC vormen met een gezamenlijk budget.  Daarnaast zijn er nog 
twee LMC’s in West Brabant West ieder met eigen budget, namelijk Halderberge en Roosendaal. De vijf 
gemeenten werken samen op beleid en uitvoering binnen de netwerksamenwerking leerplicht/RMC West-
Brabant West. 

Wethouders West Brabant West; “Een goed 
opgeleide beroepsbevolking is ons doel, 
onderwijs is het middel. Daarom vinden wij 
het belangrijk herkansingen op onderwijs voor 
voortijdig schoolverlaters mogelijk te maken.” 



 

1.3 Kerntaken 
De kerntaken van de RMC regio’s zijn; 
 

 Een sluitende melding en registratie, doorverwijzing en herplaatsing van voortijdig schoolverlaters. 
 Het bevorderen van samenwerking tussen alle partijen in de regio die te maken hebben met jongeren 

tot 23 jaar. De regie in deze samenwerking ligt bij RMC. Ketenpartners zijn overheid, onderwijs, zorg, 
justitie en arbeid.  

 Het realiseren van een sluitende aanpak met een zo goed mogelijk traject op maat voor de jongere die 
extra zorg nodig heeft (trajectbegeleiding). 

 

1.4 Doel 
Het centrale doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar om de voor 
hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 GEMEENTE   VSV-ers 

NIEUWE SCHOOLVERLATERS IN WEST BRABANT WEST   2014 - 2015 

 
In het schooljaar 2014 – 2015 zijn in West Brabant West 253 jongeren uit het 

voortgezet onderwijs gestapt zonder het behalen van een startkwalificatie MBO 

2 of HAVO/VWO diploma. De zogenaamde VSV-ers (voortijdig 

schoolverlaters). In schooljaar 2013 – 2014 waren dit er 360.  

BERGEN OP ZOOM 

HALDERBERGE 

ROOSENDAAL 

STEENBERGEN 

WOENSDRECHT 

77 

26 

15 

37 

98 

Het percentage voortijdig schoolverlaters is in 
schooljaar 2014 – 2015 gedaald van 4,4% 
naar 2,1%. Dit goede resultaat is voor een 
groot deel te danken aan de extra inzet op 
preventie, maar jongeren blijven ook langer in 
school vanwege de hoge jeugdwerkloosheid. 



 

1.5 Ambitie 
Het rijk heeft het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters voor 2016 op maximaal 25.000 gesteld. Zoveel 
mogelijk jongeren een startkwalificatie laten halen is namelijk niet alleen belangrijk voor de kansen van jongeren 

zelf, maar goed opgeleide jongeren zijn belangrijk 
voor de economie in Nederland. In schooljaar 2013 
– 2014 is het nieuwe aantal voortijdig 
schoolverlaters gedaald tot 25.970. De landelijke 
cijfers vanuit het ministerie van OC & W over 
schooljaar 2014  - 2015 zijn nog niet bekend.  

Nederland koploper in Europa 
Nederland heeft het aandeel voortijdig 
schoolverlaters teruggedrongen van 15,4% in 2000 
naar 9,2 % in 2013. Dit is gemeten naar de 
Europese definitie. Het gemiddelde in de EU daalde 
van 14,1% naar 13,5%. Nederland heeft als één van 
de weinige landen de Europese doelstelling 
gehaald. 

 

 

 

 
  



2. Hoe kijken we er tegenaan in West Brabant West? 

 

2.1. Visie en missie 
 
West Brabant West heeft een goed opgeleide beroepsbevolking hard nodig. Onderwijs is daartoe het middel. In 
West Brabant West wordt dan ook het  ‘scool first’ principe gehanteerd. Binnen de leerplicht betekent dit dat er 
zo min mogelijk vrijstellingen worden afgegeven. Voor voortijdig schoolverlaters betekent dit dat er eerst 
gekeken wordt of het maximale leerpotentieel van een jongere wel is bereikt, voordat er gericht wordt op een 
arbeidsmarktperspectief en daarnaast wordt ‘groenpluk’ zoveel mogelijk tegen gegaan. Onze missie; 
Herkansingen op onderwijs mogelijk maken! 
 

2.2. Werkwijze en uitgangspunten per doelgroep 
 

 Een duw in de rug om te komen tot succeservaringen 
Bij verreweg de meeste voortijdig schoolverlaters (grofweg 80 %) draait het voortijdig schoolverlaten niet om 
grote (thuis)problemen maar om een gebrek aan loopbaanoriëntatie en verkeerde opleidingskeuze. Jongeren die 
niet precies weten wat ze willen en kunnen en waarbij het zelfvertrouwen en de motivatie om te leren steeds 
meer is weg gesijpeld. 
Een gedegen loopbaanoriëntatie is dan ook het belangrijkste hulpmiddel bij het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten.  
De RMC trajectbegeleiders in West-Brabant West kennen alle opleidingsmogelijkheden, kunnen zelf uitgebreide 
competentie- en beroepskeuzetesten afnemen, geven workshops en weten jongeren die in een negatieve spiraal 
zijn geraakt weer te motiveren door hen nieuwe perspectieven aan te reiken. Het liefst zo laagdrempelig en 
preventief mogelijk, als de jongere zich nog wel op school bevindt; schoolverzuim van 18 plussers is een eerste 
signaal van dreigend voortijdig schoolverlaten en krijgt daarom dan ook extra aandacht.  
 
Vanuit het idee dat er vaak al genoeg negatieve leerervaringen zijn, wordt er door de RMC begeleiders gewerkt 
aan succeservaringen om herkansingen mogelijk te maken. 
 

 Pragmatisch kijken wat nodig is 
Bij grofweg 20% van de (dreigend) voortijdig schoolverlaters is er meer aan de hand dan verkeerde 
schoolkeuzeproblematiek. Van oudsher hebben Leerplicht en RMC daarin een belangrijke signaal- en 
doorgeleidfunctie (naar hulpverlening) aangezien schoolverzuim vaak een eerste voorbode is.  
 

Ontmoet 19-jarige Fatima uit Bergen  op Zoom: 
 
RMC begeleider Helma; “Fatima is op 18-jarige leeftijd moeder geworden en daardoor gestopt met school. Ze 
volgde een opleiding detailhandel niveau 3 op het Zoomvliet College. Fatima woont met haar dochtertje op een 
kamer waar ze keuken en badkamer moet delen. De relatie met haar vriend is al voor de bevalling verbroken en 
haar familie schaamt zich voor haar en wil geen contact meer met Fatima. Ze heeft een WWB-uitkering 
aangevraagd bij de ISD Brabantse Wal. Fatima heeft geen startkwalificatie en de werkcoach bij de gemeente 
raadde haar aan contact te leggen met RMC-begeleiding, om alsnog de focus op het behalen van de 
startkwalificatie te leggen. 
Tijdens het eerste gesprek werd snel duidelijk dat alleen Fatima terug naar school sturen geen oplossing was. 
Samen met de RMC-begeleider is gekeken welke hulpverlening nodig was (kinderopvang, schuldhulpverlening, 
huisvesting, hulp bij opvoeden) en zijn contacten gelegd om dit te starten. Daarnaast speelde het ontbreken van 
een startkwalificatie een rol. Haar motivatie was echter groot om zich hiervoor in te zetten. 
Voor Fatima is met behulp van een ingekocht traject bij Tjoiz een stageplek geregeld, opnieuw in de detailhandel 
niveau 3, bij Kruidvat en kinderopvang voor haar zoontje. Zij wordt begeleid tot aan het behalen van de 
startkwalificatie en de bijbehorende baan. 
Fatima merkt dat zij er niet alleen voor staat en dat stimuleert haar om de aangeboden kans om alsnog haar 
diploma te halen met beide handen te grijpen.” 



 

RMC trajectbegeleiders in West-Brabant West hebben sinds twee jaar vanuit de RMC middelen een eigen 
budget om trajecten in te kopen voor onderdelen die buiten hun eigen kennis en mogelijkheden vallen, zodat er 
per jongeren maatwerk geleverd kan worden t.a.v. wat er nodig is.  
Soms is het ontbreken van 500 euro om het benodigde MBO boekenpakket aan te schaffen, of reisgeld voor het 
volgen van een stage het enige wat tussen wel/niet voortijdig schoolverlaten in staat. Ook deze kosten worden 
uit dit budget gefinancierd als er geen andere voorzieningen mogelijk zijn. Pragmatisch kijken wat nodig is, is het 
uitgangspunt. 
 
Kwetsbare jongeren 
Een klein deel  van de voortijdig schoolverlaters zijn zogenaamde ‘kwetsbare jongeren’. Hiervoor is het 
afgelopen schooljaar veel aandacht geweest. Hogere eisen aan MBO deelnemers vanuit het actieplan om tot 
verbetering van het MBO te komen, betekent meer uitval onder jongeren. Met name zij die vanuit een positie van 
veel ondersteuning en begeleiding komen zoals het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Ook zij 
kunnen terecht bij RMC. 
 

Ontmoet 18-jarige Wilco uit Steenbergen; 
 
RMC begeleider Mariska; “Wilco is verstandelijk beperkt en heeft speciaal onderwijs gevolgd tot aan zijn 17de 
verjaardag. Het hoogst haalbare was daarmee bereikt, er waren voor hem verder geen scholingsmogelijkheden. 
Wilco kwam thuis te zitten en daar werd niemand blij van. Voorheen dacht zijn moeder altijd haar zoon aan te 
kunnen melden bij de WVS zodra hij van school zou komen. Ze kende meer mensen die bij de Sociale 
Werkvoorziening aan de slag zijn en had daar alle vertrouwen in. Helaas had de invoering van de Participatiewet 
op 1-1-2015 tot gevolg dat zij Wilco niet meer kon aanmelden voor de wachtlijst. Ten einde raad neemt moeder 
contact op met het RBL en vraagt naar mogelijkheden voor Wilco. Ik heb als zijn begeleider vervolgens 
achterhaald welke affiniteiten Wilco heeft; graag buiten zijn, lichamelijk werk doen en gek op dieren. Uiteindelijk 
heeft dit geresulteerd in een dagbesteding bij Zorgboerderij Hoeve Kakelbont in Dinteloord. Wilco is daar nu 5 
dagen per week aan de slag en heeft zijn draai gevonden. Als hij thuis komt heeft hij veel enthousiaste verhalen 
en hij vindt het bijna jammer dat hij in het weekend niet naar Kakelbont kan.” 

 
 Integrale RMC voorziening voor jongeren in West-Brabant West 

Hoewel jongeren met heel diverse hobbels en obstakels te maken 
kunnen krijgen binnen hun schoolloopbaan, is de rode draad bij de 
meeste (dreigend) voortijdig schoolverlaters dat er een negatieve 
spiraal is ontstaan.  
I.p.v. dat jongeren dit ‘falen’ op zichzelf gaan betrekken, maken 
we herkansingen mogelijk, gericht op maatwerk voor de jongere in 
kwestie. Vanuit de behoefte om de RMC functie daarom flexibel 
en laagdrempelig in te richten is het afgelopen jaar in West 
Brabant West gewerkt aan een integrale RMC voorziening, 
genaamd Dynamo, waar 100% van de hierboven genoemde 
(dreigend) voortijdig schoolverlaters kan binnenlopen of een 
maandprogramma van 2 dagen per week kan volgen, gericht op 
de eigen individuele (loopbaan)ontwikkeling. Diverse onderdelen 
worden in die vier weken door ketenpartners verzorgt zodat een 
integraal programma is ontstaan.  
Vanuit sociale zaken wordt aan alle jongeren zonder 
startkwalificatie die zich bij hen melden eerst verwezen naar het 
RMC programma zodat voor alle voortijdig schoolverlaters in 
West-Brabant West, Dynamo het centrale jongerenloket is waar 
aan onderwijsperspectief wordt gebouwd. Pas als dat 
onderwijsperspectief volledig is benut wordt er aan het 
arbeidsmarktperspectief gewerkt.  
  



3. Stand van zaken Voortijdig Schoolverlaten 2015 

 

Korte terugblik 2013-2015 
Hieronder een korte terugblik op de inzet en resultaten in de beleidsperiode van de afgelopen twee jaar wat de 
drie RMC kerntaken betreft, te weten; 1. sluitende melding & registratie, 2. bevorderen van de samenwerking 
tussen RMC partijen en 3. trajectbegeleiding & herplaatsing. 
 

3.1. Elke jongere in beeld 
 
Ten aanzien van de sluitende melding en registratie hebben de 18 gemeenten sinds 2012 een gezamenlijke 
leerlingenadministratie (gekoppeld aan ieders GBA systeem) waardoor verschillen tussen de gemeenten 
onderling en eventuele registratieachterstanden tot het verleden behoren. Het systeem is webbased zodat de 
uitvoerders ook op andere locaties dan het gemeentehuis hun gegevens kunnen raadplegen.  
 
Ten aanzien van meldingen verzuimden scholen vaak hun voortijdig schoolverlaters aan gemeenten door te 
geven. Complicerende factor voor het onderwijs bij het melden was dat de scholen per leerling moesten bekijken 
bij welke gemeente de melding gedaan moest 
worden. Inmiddels is het meldingsproces 
gecentraliseerd en landelijk melden de scholen nu op 
één adres, namelijk via de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO). DUO verstrekt vervolgens aan de 
gemeenten geautomatiseerde rapportages waarop de 
gemelde voortijdig schoolverlaters kunnen worden 
aangeschreven. Het meldings- en registratieproces is 
daarmee volledig geoptimaliseerd en sluitend. Elke 
jongere was in de periode 2013 - 2015 (digitaal) in 
beeld.  
 

Wat kan beter? 
Onze aandacht voor het komende schooljaar zal zich richten op de verzuim- en verlofregistratie op scholen. De 
leerplichtambtenaren zullen scholen activeren een goed verzuimbeleid te voeren, wat een preventieve werking 
heeft op de aanpak van thuiszittende leerlingen en voortijdig schoolverlaten. Alle scholen worden aan het begin 
van het jaar bezocht om het verzuimbeleid toe te lichten en krijgen een hand-out uitgereikt welke acties bij welk 
soort verzuim genomen kunnen worden. 
 

3.2. Samenwerking tussen de partijen in regio West Brabant 
 
Tot onze regio behoren twee MBO-vestigingen van “De Rooi Pannen” en acht MBO-vestigingen van ROC West-
Brabant en daarnaast diverse scholen voortgezet onderwijs. Het voortgezet onderwijs werkt samen in drie 
“Regionale Samenwerkingsverbanden VO” te weten; Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. 
Deze scholen, de gemeenten en het Rijk sluiten vierjaarlijks gezamenlijk een convenant af. De regionale 
convenantgelden die daarbij door het Rijk worden uitgekeerd (bovenop de lokale RMC middelen van 
gemeenten) kunnen door de scholen worden besteed aan projecten die voortijdig schoolverlaten aanpakken. In 
de regiegroep convenantgelden voortijdig schoolverlaten wordt beoordeeld aan welke projecten geld wordt 
toegekend en worden de resultaten ervan gevolgd. In deze regiegroep zitten alle convenantpartijen (voortgezet 
onderwijs, MBO, Rijk en gemeenten) aan tafel. Gemeente Bergen op Zoom vertegenwoordigt regio West-

75% van de voortijdig schoolverlaters 2014 – 
2015 is ingegaan op een trajectaanbod vanuit 
RMC. 49% daarvan is teruggeleid naar school 
of werk. 



Brabant West in deze regiegroep. Na de huidige periode zullen de middelen rechtstreeks naar het onderwijs 
gaan (met prestatieafspraken).  
 

Wat kan beter? 
Een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven ontbreekt aan de regiegroep. Ook beleidsmatig heeft de link naar 
het Regionaal Platform Arbeidsmarkt (RPA) ontbroken de afgelopen twee jaar (door wisseling RMC coördinator). 
Deze link is nog te persoonsafhankelijk. In 2015 is er vanaf februari geen RMC coördinator geweest. In 2016 kan 
bekeken worden hoe de link onderwijs - arbeid beter (structureler) vorm gegeven kan worden. Daarnaast zullen 
er dan speerpunten opgesteld worden voor het VSV beleid vanuit de regiefunctie van gemeente Breda. Een 
gezamenlijk beleid en uitvoeringsagenda met  de 18 gemeenten heeft de afgelopen periode ook ontbroken. 
Vandaar dat deze subregionale beleidsnota dit keer geen regionale paragraaf of kader kent. 
 
WEST-BRABANT WEST 
In West Brabant West is in 2014 de gemeentelijke netwerksamenwerking leerplicht/RMC West Brabant gestart 
op beleids- en uitvoeringsniveau. In september 2015 is deze geëvalueerd en als positief gewaardeerd. De 
werkwijze en procedures zijn op elkaar afgestemd, er is één aanspreekpunt per school voor alle vijf de 
gemeenten, vervanging onderling vindt plaats zodat een hoger service- en continuïteitsniveau is verkregen. Elke 
gemeente levert formatie aan de netwerksamenwerking. 
Voor de verdere verbetering van werkwijze en procedures wordt van oktober 2015 tot april 2016 gezamenlijk een 
LEAN traject gevolgd.  
 

Wat kan beter? 
Een van de voordelen van de regionale samenwerking is dat vanuit een gezamenlijke (sub)regionale organisatie 
op uitvoeringsniveau, gemakkelijker kan worden samengewerkt met de overige partijen binnen de jeugdketen 
die bijna allemaal eveneens (sub)regionaal georganiseerd zijn. Op uitvoeringsniveau zijn de contacten met 
onderwijs, sociale zaken, jeugd en zorg goed geregeld. De twee multidisciplinaire teams (MDT) Bergen op Zoom 
en Roosendaal zijn getransformeerd tot 1 subregionaal MDT voor alle vijf de gemeenten.  Op beleidsmatig 
niveau is dat samenwerkingsvoordeel echter tot op heden onvoldoende uit de verf gekomen. Daar waar 
subregionaal beleidsmatige afspraken moesten worden gemaakt (bijv. in het kader van passend onderwijs), 
heeft dit teveel bij de teamcoördinator gelegen (wiens uren hierop niet berekend zijn). Een structureel 
subregionaal overleg met onderwijs, arbeidsmarkt en zorg zou een logische volgende stap zijn.  
Vanuit het onderwijs is t.a.v. kwetsbare jongeren het 
initiatief genomen een aanvraag in te dienen om dit 
vanuit de regionale convenantgelden te financieren. De 
stuurgroep Baanbrekend West Brabant voert de regie en 
bestaat uit de werkverbanden Baanbrekend Brabantse 
Wal, Baanbrekend Roosendaal en Baanbrekend Breda. 
 

1.3 Traject op maat 
 
Er werken drie parttime trajectbegeleiders, bekostigd uit 
de RMC middelen, in West Brabant West die voor onze 
vijf gemeenten  253 aanmeldingen hebben gehad van 
voortijdig uitvallende jongeren van 18- 23 jaar in 
schooljaar 2014 – 2015 die zij maatwerktrajecten 
hebben aangeboden.  
 

3.2.1. Resultaten trajectbegeleiders 
 
In schooljaar 2014 – 2015 is 75% van de groep 
voortijdig schoolverlaters in West Brabant West bereikt 
met een trajectaanbod (253 jongeren).  
 



Zestien procent hiervan was tijdelijk niet plaatsbaar (hulpverleningstraject, detentie, zwangerschap e.d.). en tien 
procent bereikte de leeftijd van 23 jaar.  
Verreweg de meeste voortijdig schoolverlaters zijn echter terug geleid naar school of werk (49%). Voor 24 
jongeren in Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht en voor 14 jongeren uit Roosendaal is hierbij door 
de trajectbegeleiders een extra maatwerktraject ingekocht om tot dit doel te komen.  
 
Een kwart van de jongeren in West Brabant West heeft (bij herhaling) niet gereageerd op het trajectaanbod. Bij 
een groot deel van deze ‘niet reageerders’ zijn de inkomensgegevens niet bekend zoals in de tabel hieronder te 
zien is. 12 % heeft een uitkering, 14% een klein baantje en 20% een baan met inkomen boven 300 euro per 
maand. 
 

 
 
Om het bereik te vergroten is dit jaar hard gewerkt aan een RMC benadering nieuwe stijl richting deze jongeren. 
Er is naar een locatie gezocht die laagdrempelig is en als inloophuis kan functioneren. De stadskantoren (met 
receptie en ‘op afspraak’) werkt afstand tot jongeren in de hand en werd door onze trajectbegeleiders niet als 
laagdrempelig gezien voor jongeren. Op de nieuwe locatie kan ook in groepsvorm gewerkt worden (workshops) 
omdat er diverse ruimtes zijn. Spreekkamers, maar ook grotere ruimtes.  
Daarnaast is aan een eigen programma gewerkt wat vanaf 1 september op de nieuwe locatie wordt geboden. 
Hierin leveren diverse ketenpartners onderdelen zodat een integraal RMC ontwikkelaanbod voor jongeren is 
ontstaan. Voor een deel zal dit programma ingekochte trajecten van externe partijen vervangen en voor een deel 
zullen deze ingekocht blijven worden om divers maatwerk te kunnen blijven leveren. 
 

3.2.2. Resultaten Roem & Poen 
 
Roem & Poen is een project in samenwerking met het ROC, wat door MBO studenten als stage wordt uitgevoerd 
om jongeren die nog in school zijn, maar dreigen uit te vallen, intensieve begeleiding te geven op 
beroepskeuzeoriëntatie.  Roem en Poen helpt jongeren een opleiding te kiezen die bij hen past, waardoor 
voortijdig ‘afhaken’ wordt voorkomen. Na de begeleidingsperiode heeft de jongere (a) een passend 
opleidingsplan, (b) een buddy uit het bedrijfsleven en (c) een stageplaats op zak.  

MBO jongeren van het Kellebeekcollege worden als begeleider ingezet, omdat jongeren als geen ander de 
leefwereld van jongeren kennen. De ‘peer to peer’ benadering werkt goed bij jongeren, is laagdrempelig en past 
uitstekend binnen de transformatiegedachte van ‘ontprofessionalisering’ en gebruik maken van eigen kracht die 
de vijf gemeenten in West Brabant West voorstaan. Daarnaast levert het extra stageplaatsen op in het MBO 
waaraan op dit moment gebrek is. Het Kellebeekcollege voert het project uit, maar het is voor alle MBO jongeren 
in West Brabant West toegankelijk.. 

Met het project zijn in schooljaar 2014-2015 vijf stages gecreëerd voor MBO studenten en 41 jongeren begeleid 
naar een (nieuwe) opleidingskeuze.  
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Sacha, een 17-jarig meisje uit Roosendaal, die 
de opleiding juridische dienstverlening deed, 
realiseerde zich dat de opleiding die zij 
volgde niet haalbaar was voor haar en geen 

toekomst zou bieden. Maar wat dan wel?  

Roem & Poen buddy Ezra; “Ik heb haar eerst leren kennen. Mijn 
doel was om erachter te komen wie zij nu precies was. Wat vindt 
zij leuk en wat vindt zij minder leuk? Wat voor capaciteiten en 
talenten springen eruit bij haar? We hebben hiervoor ook haar 
netwerk van ouders en vrienden ingeschakeld om een volledig 
beeld te krijgen. Sacha’s droom was model worden, daarnaast 
sport zij graag, let op haar voeding en op die van anderen. We 
zijn uitgegaan van haar droom en tijdens het traject hebben we 

een inspirator 
gevonden, Suzana 
Fezadossantos. Een 
professioneel model, 
tevens Miss Congo 
Nederland 2014.  
Suzana heeft Sacha 
tips en tops gegeven 
en veel nuttige 
informatie. Haar 
zelfvertrouwen werd 
hiermee vergroot en 
na enkele weken 

had ze al een professionele fotoshoot. Sacha heeft zich inmiddels 
ingeschreven bij diverse modellenbureaus.  
 
Maar ja, naast een droom is een opleiding ook wel handig, dus na 
een meeloopavond te hebben ervaren bij Aleco Sportvisions heeft 
Sacha haar perspectieven vergroot bij een personal trainer en een 
voedingsdeskundige en heeft zij zich ingeschreven voor de 
opleiding Sport en Bewegingscoördinator op het CIOS. Ze heeft 
er veel zin in en ondertussen wacht ze op antwoord van de 
modellenbureaus.” 

 

  

“Van droom naar realiteit, dat 
is Roem & Poen” 

 

 



 
 

4. Huidige ontwikkelingen 

 

4.1. Onderwijs - Arbeidsmarkt 
 

4.1.1. Jeugdwerkloosheid fors toegenomen en discrepantie tussen vraag en aanbod.  
 
De jeugdwerkloosheid in West-Brabant is in de afgelopen drie jaar verdubbeld. Waren er in 2012 nog ongeveer 
1.500 jongeren van 15 – 27 jaar geregistreerd als werkzoekend, nu zijn dit er 3.000. Het aandeel van 
laagopgeleiden in de beroepsbevolking is daarnaast in West-Brabant hoger dan elders en het aandeel 
hoogopgeleiden juist relatief klein, terwijl de vraag naar hoogopgeleid personeel (vanuit inzet op biobased, 
maintenance en logistiek) in de regio stijgt. De vraag van de arbeidsmarkt sluit dus niet aan op het aanbod.  
 
Daarnaast  kiezen veel jongeren op dit moment voor een opleiding sociaal - cultureel (verwachte instroom MBO 
en HBO 39 %) terwijl hierin nauwelijks werk zal zijn. Voor MBO en HBO sociaal – cultureel zijn de vooruitzichten 
voor eind 2018 slecht. Voor MBO 
gezondheidszorg en HBO onderwijs zijn de 
vooruitzichten voor eind 2018 juist goed, terwijl 
de verwachtte instroom hiervoor echter laag is 
(15%).  
Op de website van het beroepsonderwijs en 
het bedrijfsleven (www.kansopwerk.nl) is per 
kwartaal de SBB barometer te vinden die per 
regio en sector aangeeft wat kansrijke 
beroepen zijn en welke juist niet. Deze 
informatie bereikt ouders en leerlingen echter 
vaak niet. Onlangs bleek uit onderzoek van 
JOB dat veel mbo-studenten aangeven dat de 
loopbaanbegeleiding bij hun beroeps- of 
vervolgkeuze beter kan. Een jaarlijkse 
uitgaven specifiek gericht op de jongeren en 
hun ouders zodat baanperspectieven kunnen 
worden meegewogen in de opleidingskeuze 
van jongeren zou hierbij goed kunnen helpen. 
Een studiebijsluiter daarvoor is ontwikkeld, 
maar werd afgelopen schooljaar pas door 1/3 
van de MBO instellingen gebruikt. Dit aantal 
moet omhoog en nog belangrijker is het 
gebruik van de studiebijsluiter binnen het 
VMBO en binnen Matchpoint. 
Komend jaar zal het speerpunt worden 
gemaakt om het gebruik van de studiebijsluiter 
op al onze VMBO/MBO scholen gerealiseerd 
te krijgen. 
(Aanspreekpunt: Mo Fawzi/Esther van de Haterd) 
 
M.Fawzi@BergenopZoom.nl/E.M.VanDeHaterd@BergenopZoom.nl 
 

 

“De jeugdwerkloosheid is in de afgelopen drie 
jaar verdubbeld tot 3000 jongeren. ” 

mailto:M.Fawzi@BergenopZoom.nl/E.M.VanDeHaterd@BergenopZoom.nl


 

4.1.2. Tekort stage- en leerwerkplekken 
 
Het aantal stage- en leerwerkplekken voor MBO studenten is in de afgelopen jaren  flink terug gelopen. Er is nog 
steeds een tekort. Werkgevers zijn door de crisis minder bereid om een arbeidscontract van een jaar (welke voor 
een leerwerkplek nodig is) aan te bieden. Jongeren switchen daarom van een beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL) naar een beroepsopleidende leerweg (BOL). 
70% van de leerlingen kiest nu BOL en 30 % BBL. 
De keuze voor een BBL  lag voor de crisis bijna 10 
% hoger.  
 
De kenniscentra, verenigd in de stichting 
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(SBB) zijn verantwoordelijk voor het werven van 
voldoende en kwalitatief hoogwaardige 
geaccrediteerde bpv-plaatsen en voor het 
ondersteunen van de leerbedrijven bij hun 
opleidingsfunctie. Onderwijsinstellingen zijn 
verantwoordelijk voor het begeleiden van 
studenten naar een geschikte bpv-plek en voor 
een goede begeleiding van de studenten tijdens de 
beroepspraktijkvorming. Gemeenten hebben hier 
geen rol in. Gezien het tekort zijn er echter wel mogelijkheden die onze vijf gemeenten zouden kunnen benutten 
om het creëren van stage- en leerwerkplekken te stimuleren zoals het al eerder genoemde project Roem & Poen 
of via Social Return on investment (zie kader). In het licht van de drie transities zal er bij aanbestedingen of 
opdrachtverstrekking meer aandacht gegeven worden aan het creëren van (leer)werkplekken en stageplekken 
via SROI.  
(Aanspreekpunt; Anita Karremans) 
 

4.2. Passend Onderwijs 
 

4.2.1. Samenwerking leerplichtambtenaren – jeugdprofessionals  
 
Vanuit de transitie jeugdzorg wordt sterk preventief ingezet om de inzet van gespecialiseerde jeugdzorg te 
voorkomen. De leerplichtambtenaren hebben een sleutelpositie daarin vanwege hun betrokkenheid bij zowel de 
zorgadviesteams, het veiligheidshuis als de contacten met de scholen. Een duidelijke visie op rol en 
samenwerking van leerplichtambtenaar en jeugdprofessional vanuit de gemeenten ontbreekt echter nog. Dit zal 
via de REA werkgroepen worden opgepakt. Om de samenwerking tussen de jeugdprofessionals en de 
leerplichtambtenaren extra te stimuleren worden er gezamenlijke kennismakingbijeenkomsten georganiseerd.   
(Aanspreekpunt: Astrid Marchand) 
 

4.2.2. Protocol ‘thuiszitters’  
 
Het aantal ‘thuiszitters’ is in West Brabant West gelijk gebleven aan vorig schooljaar (30 in totaal, waarvan 
relatief de meeste in gemeente Roosendaal). Het opstellen van een thuiszittersprotocol moet de samenwerking 
tussen het onderwijs, de gemeente en de andere betrokken netwerkpartners bevorderen en zo het aantal 
thuiszitters (en de lengte van het thuiszitten) laten dalen. Géén thuiszittende leerlingen is het streven vanuit 
Passend Onderwijs.  
 
Vanuit de Regionale Educatieve Agenda (REA) van de gemeente Roosendaal, Halderberge en Moerdijk en de 
REA van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht is het protocol opgesteld en schooljaar 
2015 - 2016 eenduidig in gebruik genomen. Het protocol geeft richtlijnen voor de aanpak van schoolverzuim en 
het voorkomen van thuiszitters en thuiszittende leerlingen. Elke thuiszitter wordt in de werkgroep besproken. 
(Aanspreekpunt; Anita Sloof) 

Social Return on Investment (SROI) biedt 
gemeenten de mogelijkheid om  mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen  (in 
leer/werk en stageplekken) via 
aanbestedingscriteria en zo een kans te creëren 
die anders mogelijk niet aanwezig zou zijn 
geweest. Social Return on investment sluit aan op 
de ambities zoals verwoord in de meerjarenvisie 
van het regionaal platform Arbeid (rpA): “West-
Brabant werkt en pakt door!”  
 



 

4.3. Kwaliteitsverbetering MBO en effecten daarvan op voortijdig schoolverlaten 
 
Met het actieplan focus op vakmanschap is er vanuit het ministerie beoogd om met een impuls te komen om 
de kwaliteit van het MBO te verbeteren. In het actieplan is onder andere de inrichting aangekondigd van de 
entreeopleiding als één van de middelen om dit te bereiken. Deze opleiding is in augustus 2014 officieel van 
start gegaan en vervangt daarmee de niveau 1 –opleiding. De entreeopleiding is gericht op het behalen van 
een diploma dat toegang biedt tot MBO-niveau-2-opleidingen, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de 
arbeidsmarkt. Binnen de entreeopleiding wordt bepaald of er sprake is van een startkwalificatie- danwel 
arbeidsmarktperspectief. Een bindend studieadvies wordt na 4 maanden afgegeven.   
De instroom voor de entreeopleiding is drempelloos. Voor MBO niveau 2 is de drempelloze instroom afgeschaft. 
 
Nieuwe toestroom van leerlingen naar MBO entreeopleiding 
Verkorting van de leertijd en de intensivering van het eerste jaar stellen hogere eisen aan deelnemers in het 
MBO. Ook de verplichting van de referentieniveaus 2F voor Nederlands en Rekenen in het VMBO en de 
entreeopleiding zal voor een deel van de huidige doelgroep betekenen dat de drempel om een diploma te 
halen dat toegang biedt tot het niveau van startkwalificatie hoger komt te liggen. De ambitie van de wet 
kwaliteit vso is om zoveel mogelijk leerlingen diplomagericht te laten uitstromen, met de mogelijkheden tot 
een vervolg in het MBO. De ambitie van passend onderwijs is om leerlingen zo regulier mogelijk op te vangen. 
Hierdoor krijgt het MBO in potentie te maken met een toenemende doelgroep van deelnemers voor wie een 
loopbaan in het MBO niet zonder slag of stoot zal verlopen. Vanuit de leerplicht MBO is aangegeven dat een 
reboundvoorziening binnen het MBO wat dat betreft gemist wordt. Komend jaar zullen wij het gesprek aangaan 
om te bezien of een dergelijke voorziening binnen het MBO gerealiseerd kan worden.  
(Aanspreekpunt: Mo Fawzi (M.Fawzi@BergenopZoom.nl) en Esther van de Haterd 
(E.M.VanDeHaterd@BergenopZoom.nl). 
 
Voor sommige jongeren zal blijken dat een loopbaan in het MBO voor hen niet is weggelegd. Door het rijk is aan 
het RMC gevraagd extra aandacht te besteden aan de kwetsbare jongeren binnen de entreeopleiding om de 
voorziene uitval van een deel van hen te voorkomen (door extra ondersteuning) en zo een stijging van het aantal 
voortijdig schoolverlaters voor te zijn of jongeren na uitval alsnog passend te begeleiden naar een economisch 
zelfstandige maatschappelijke positie. 
 
Afspraken entreeopleiding 
Met het onderwijs worden afspraken gemaakt t.a.v. het negatief bindend studieadvies. Voor 1 feb. is duidelijk of 
er een voorlopig negatief studieadvies wordt afgegeven. Voor 1 juli moet bekend zijn of dit voorlopig negatieve 
studieadvies ook een definitief negatief studieadvies wordt. 
Met leerplicht MBO wordt contact opgenomen indien er binnen de entreeopleiding sprake is van : 
 

- Verzuim of risicosignaal op uitval 
- Een voorlopig negatief studieadvies (1 feb) of definitief negatief studieadvies (1 juli) 
- (voortijdige) uitstroom uit de entree naar arbeidsmarkt 

 

4.4. Kwetsbare Jongeren 
 
Met ‘kwetsbare jongeren’ worden jongeren bedoeld die zonder extra begeleiding, specifiek aanbod of 
specialistische hulp geen zicht hebben op een startkwalificatie of arbeidskwalificatie. Er zijn twee groepen: 
 
1. Jongeren met perspectief startkwalificatie 
Deze jongeren zitten op school en zijn in principe in staat een startkwalificatie te halen. Sommige jongeren 
hebben daarbij echter een duwtje in de rug nodig. Daarbij kan het gaan om jongeren met motivatieproblemen, 
die bijvoorbeeld spijbelen. Deze worden in principe vanuit school aangesproken, maar komen bij een bepaalde 
verzuimfrequentie ook op gesprek bij leerplicht. Ook zijn er jongeren die vanwege problemen op een of 
meerdere leefgebieden het tijdelijk niet redden. Hiervoor zijn binnen school een aantal instrumenten aanwezig 
(plusvoorziening, op de rails klassen, extra begeleiding, rebound) en binnen RMC (Dynamo). 
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2. Jongeren met perspectief arbeidskwalificatie 
Deze jongeren zitten over het algemeen niet meer op school (zij zijn uitgevallen of hebben de school verlaten 
zonder startkwalificatie) of komen van een school voor praktijkonderwijs of speciaal onderwijs. Ze zijn niet in 
staat een startkwalificatie te behalen. Daarbij zijn twee groepen te onderscheiden: 
 
a. Jongeren die met intensieve begeleiding en de juiste ervaring wel in staat zijn een plek op de arbeidsmarkt 
te veroveren (arbeidskwalificatie). Met het uitstroomperspectief ‘arbeid’ kunnen deze jongeren ingeschreven 
worden op school, en tellen na het verlaten van het onderwijs (zonder startkwalificatie) niet mee als voortijdig 
schoolverlater. Het uitstroomprofiel arbeid draagt ertoe bij dat de jongeren binnen het onderwijs worden 
voorbereid om aan het werk te gaan. De extra begeleiding die daarvoor nodig is wordt zoveel als mogelijk is 
vanuit het onderwijs aangeboden. Kwetsbare jongeren hebben baat bij een leerwerkaanbod dat niet alleen 
opleidt, maar ook begeleidt. Dat betekent dat het voortgezet en middelbaar onderwijs zodanig moet zijn ingericht 
dat zoveel mogelijk uitval kan worden voorkomen, waar nodig met voorzieningen uit het vangnet. Daar waar de 
jongere toch uitvalt, moeten de arrangementen erop gericht dat hij/zij zo snel mogelijk weer op de reguliere weg 
verder kan. De werkverbanden Baanbrekend Bergen op Zoom en Baanbrekend Roosendaal zijn specifiek 
hiervoor opgericht. Zij zullen in onze subregio de match maken en zij regelen samen met het onderwijs en het 
bedrijfsleven individuele plaatsing, coaching en ondersteuning van deze jongeren. 
Er worden 2 coördinatoren VO en 1 MBO coördinator aangesteld die de stuurgroep West Brabant zullen  
inrichten en projectverantwoordelijk zijn.  
In de stuurgroep nemen onderwijs, gemeente, bedrijven, UWV en jeugdzorg (CJG) plaats.  
Aanspreekpunt Brabantse Wal; Astrid Marchant. Roosendaal; Sara Scheepstra 
 
Indien deze jongeren ‘uitgeleerd’ zijn voor hun 18de kunnen zij gebruik maken van de ondersteuning vanuit ISD 
Brabantse wal en Hart van Brabant (jobcoach). Vanaf 18 jaar kunnen deze jongeren terecht bij de WVS groep. 
 
b. Jongeren die niet in staat zijn een arbeidskwalificatie te behalen en een plek op de arbeidsmarkt te vinden. 
Deze jongeren vallen onder het perspectief van zorg en welzijn, en kwamen voorheen in aanmerking voor 
de Wajong, WSW, of andere vormen van dagbesteding. Deze jongeren behoren vanaf 1 januari 2015 tot de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid.  
 
Op de VSO/praktijkschool zal er vanaf 2016 per gemeente een contactpersoon aanwezig zijn vanuit Sociale 
Zaken voor de jongeren met perspectief arbeidskwalificatie. 
(Brabantse Wal; Ellen Pluimert, Roosendaal; Zakia Mazouz ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.5 Integrale RMC voorziening; Inloophuis Dynamo 
 
Vanuit inloophuis Dynamo richten onze trajectbegeleiders zich op de gezamenlijke  aanpak voortijdig 
schoolverlaten voor 18+. Hierin is de reguliere RMC functie onder gebracht (omdat de drempel van het 
stadskantoor hoog bleek te zijn voor jongeren) maar naast de nieuwe inloopmogelijkheid is er ook een integraal 
vier wekenprogramma gecreëerd met diverse samenwerkingspartners, waar RMC jongeren concrete 
ondersteuning krijgen om hun toekomst vorm te geven. Voor jongeren vanuit werkplein Hart voor West Brabant 
(Roosendaal en Halderberge) en voor ISD Brabantse Wal (bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen) die 
zich melden voor een WWB uitkering is dit een verplicht traject van een maand (binnen de 4 weken 
wachtperiode conform het ‘school first’ principe in de WWB). Zij worden dan doorverwezen naar Dynamo. 
Dynamo is 3 september geopend en de eerste groep jongeren is inmiddels gestart. 
 
Dynamo trajectbegeleider Ilja; “We hebben een mooie start gemaakt met 12 jongeren in onze eerste groep. Ze 
reageren enthousiast en we krijgen positieve feedback. Het zijn allemaal jongeren die van wat verder komen 
(recentelijk uit detentie, tienerouders, lage intelligentie e.d.) maar ze willen graag iets van hun toekomst maken 
en daar gaat het om. Dit geeft voor mij 
wel aan dat het goed is dat er nu iets is 
waar jongeren gewoon binnen kunnen 
lopen, maar ook waar zij een 
intensievere begeleiding kunnen krijgen.  
We worden inmiddels al benaderd door 
UWV en werkmakelaars voor vacatures 
of bbl mogelijkheden, door een 
uitzendbureau om mee te denken in een 
brainstormsessie, door Novadic 
Kentron, MEE en het MBO om mee te 
denken over kandidaten en op 1 oktober 
gaan we meedraaien op de werkbeurs. 
Dus het neveneffect (waar we op 
hoopten) is dat we de RMC-functie meer 
"smoel"  hebben kunnen geven door 
Dynamo. Daar zijn we heel blij mee.”
    
     
 

Opening Dynamo 3 september 2015 
 
 

“Met Dynamo heeft het RMC West Brabant 
West meer ‘smoel’ gekregen voor jongeren.” 



5. Inzet West Brabant West voor 2016 – 2018 

5.1. Wat gaan we doen? 
 
Huidige inzet voorzetten 
De huidige inzet wordt voortgezet wat betreft de formatie trajectbegeleiding, kwalificatieplicht, coördinatie, 
competentie- en beroepskeuzetesten en het individuele trajectbudget om jongeren integraal van de juiste hulp 
en/of het juiste traject te voorzien.  
 
Vaste contactpersoon 
Er is voor elke school een vaste contactpersoon voor de jongeren uit de hele regio West Brabant West. 
Daarnaast is er m.i.v. 2016 voor elke speciaal onderwijs/praktijkschool ook een vaste contactpersoon per 
gemeente vanuit sociale zaken ivm WSW/arbeidsmarkttrajecten. 
 
Inloophuis Dynamo – make your move - 
In verband met de behoefte aan trajecten waarin jongeren die buiten school staan intensief worden getraind op 
structuur, gedrag, sociale – en studievaardigheden om de overgang naar onderwijs te versoepelen is een 
intensief 4 weken programma ontwikkelt binnen Dynamo wat in schooljaar 2015 - 2016 is gestart. Daarnaast 
houden de trajectbegeleiders de mogelijkheden om maatwerktrajecten in te kopen voor jongeren (individueel 
trajectbudget). De inzet is 200 jongeren per jaar die het 4 weken programma hebben gevolgd (dit kan alleen 
behaald worden met de extra inzet van de werkbemiddelaar, zie onder kwetsbare jongeren). 
 
. Speerpunten 2016 - 2018; 
 

 Schoolverzuim 18+ 
Het aantal schoolverzuim 18 + begeleidingen is in West Brabant West gestegen van … in 2014 
naar … in 2015. De inzet is om de aandacht voor preventie op dit niveau te houden. 

 
 Kwetsbare jongeren 

De reservemiddelen worden ingezet om, vooruitlopend op 2017,  kwetsbare jongeren te 
kunnen bedienen met een werkbemiddelaar vanuit Dynamo. Vanuit het onderwijs is de inzet 
om in augustus 2016 de Baanbrekend structuur operationeel te hebben. Sociale zaken stelt 
m.i.v. 2016 een contactpersoon in per speciaal onderwijs/praktijkschool t.b.v. WSW.  

 
 Stageplaatsentekort 

- SROI (10% toename SROI) 
- Roem en Poen (min. 6 stageplaatsen en een groei naar 45 jongeren per jaar) 

 
 Aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 

In aansluiting op de RPA activiteiten in de regio, werken de trajectbegeleiders met de Gouden 
Lijst die door alle toeleiders in de regio wordt gebruikt.   
Inzet op gebruik van de studiebijsluiter binnen de loopbaanoriëntatieprogramma’s van 
VMBO/MBO en Matchpoint.. Doelstelling: gebruik ervan door elke school in West Brabant 
West in schooljaar 2016/17. 
 

 Aansluiting jeugd – onderwijs 
Visie en rolverdeling formuleren t.a.v. samenwerking jeugdprofessionals – 
leerplichtambtenaren via REA in 2016. 
 

 Reboundvoorziening MBO 
Met MBO in gesprek om te komen tot een (vorm van) reboundvoorziening in schooljaar 
2016/17. 
 
 



5.2. Financiën 
 
Bovenstaande inzet leidt tot het volgende financiële plaatje 2016-2018 voor Bergen op Zoom, Woensdrecht en 
Steenbergen.  
 

Inzet Begrootte uitgaven 2016 - 2018 Begrootte Inkomsten 
2016 - 2018 

Salariskosten   

                           
Trajectbegeleiding 

€ 71.000 Rijksmiddelen p.j.    € 
201.900 

                           
Kwalificatieplicht 

€ 62.000  

                  

Projecten   

 
Roem & Poen 

 
€ 10.000 

 

                         
Coördinator 

 
€ 20.000  

 

           
Competentie-                            
testen 

 
€   3.500 

 

Dynamo € 20.000  € 10.000 Roosendaal 

   

Individuele budgetten 
VSV-ers 

€ 25.000 (verbruik tot nov. 2015 € 61.500!)  

   

TOTAAL € 211.500 p.j.  € 211.900 p.j. 

 
 

  

Reservemiddelen 
Brabantse wal 

€179.000 (stand 26-10-2015)  

 - Aanvulling individuele budget: 
€ 40.000 

 

 - Werkmakelaar 2016: kosten??  

 - Coördinator extra uren: € 
7.000 

 

 - Eenmalige 
stimuleringsbijdrage 
reboundvoorziening MBO 

 

 
 

 c
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>
Voorwoord

‘Iedereen op z’n plek in West-Brabant’. Dat is de titel van deze aanvraag voor vsv-middelen  

bij DUO. 

Niet zomaar een paar woorden op papier, maar de ambitie waar we ons met z’n allen in 

West-Brabant maximaal voor inzetten. Wij streven er naar dat alle jongeren een plek hebben 

om zich optimaal en naar vermogen voor te bereiden op een maatschappelijk onafhankelijke 

positie. We hebben daarvoor een aantal tools in handen, waaronder het programma van 

maatregelen in deze regio-analyse met de gewenste aanpak voor de komende vier jaar. 

Als we terugkijken op de 9 jaar dat we bezig zijn met onze aanpak van het voorkomen en 

bestrijden van voortijdig schoolverlaten, zien we dat de samenwerking tussen het onderwijsveld 

en de 18 West-Brabantse gemeenten steeds hechter is geworden. Het is mooi om te merken 

dat ook hier geldt, dat we samen meer kunnen bereiken dan alleen. Daarom heb ik er ook 

vertrouwen in, dat we de nieuwe landelijke doelstelling, namelijk maximaal 20.000 nieuwe 

vsv-ers per jaar, gaan halen.  

Wij verbinden ons aan de doelstellingen die ook verwoord zijn in de regionale samenwerking 

binnen het RBL West-Brabant en de regionale beleidsnotitie ‘West-Brabant leert en werkt’.  

De achterliggende gedachte daarbij is dat iedere jongere in West-Brabant leert, werkt of de 

ondersteuning krijgt die nodig is. Want, hoewel we jongeren natuurlijk het liefst in de 

schoolbanken zien, is school soms simpelweg niet de juiste en de beste plek en is het behalen 

van een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Ook daar is oog voor. Daarom is een totaalaanpak 

nodig. Het creëren van sluitende aanpak van onderwijs naar werk is daarom ons uitgangspunt. 

Wat we nog meer nodig hebben, zijn financiën om voortijdig schoolverlaten effectief te 

kunnen blijven bestrijden en het liefst te kunnen voorkomen. Daarom ben ik ook verheugd 

dat alle partners zich ook nu weer verbinden aan onze nieuwe opdracht. Ik zie het uitvoe-

rende niveau dat ook met verve doen. Ik bewaak graag dat we het ook als bestuurders hoog 

op onze agenda blijven houden om onze jongeren een passende plaats in het onderwijs, een 

goede arbeidsbegeleiding of de nodige ondersteuning vanuit passend onderwijs, de Wmo of 

de jeugdzorg te bieden. 

Alleen dan kunnen we met recht zeggen: ‘Iedereen op z’n plek in West-Brabant’.

Met vriendelijke groet, mede namens de contactschool en de Regiegroep vsv, 

Miriam Haagh

Wethouder Onderwijs (contact)gemeente Breda 

Voorzitter Regiegroep VSV 
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1
Inleiding

Voor u ligt het regionaal programma met de regioanalyse en de beschrijving van de nieuwe vier-

jarige aanpak voor voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie in RMC-Regio 

34 West-Brabant. Deze nieuwe aanpak bouwt voort op ruim acht jaar ervaring met de vsv-proble-

matiek en is in intensieve samenwerking met onderwijs en gemeenten tot stand gekomen. 

Zo kon geput worden uit de ruimschoots aanwezige informatie over West-Brabant zelf, de 

regionale vsv-problematiek en de huidige arbeidsmarktsituatie. Bovendien zorgden de 

gemeenten voor de benodigde demografische gegevens en RMC en OC&W voor een goede 

cijfermatige onderbouwing van de analyse. 

Verder leverden de ‘Basiscijfers Jeugd’ actuele informatie over de arbeidsmarktsituatie in relatie tot 

het West-Brabantse onderwijsaanbod1, terwijl de notitie ‘Jeugdwerkloosheid@ West-Brabant’ 

bijdroeg aan een beter begrip van de regionale werkloosheidproblematiek2. Tot slot verschaften 

recent verschenen rapporten van het Nederlands Jeugdinstituut3 en Regioplan4 een nieuwe kijk op 

mogelijke succesfactoren bij de arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie.

Al die uiteenlopende informatie is bij het formuleren van de nieuwe aanpak belangrijk 

geweest, omdat wij ons de komende jaren in West-Brabant op meerdere zaken moeten gaan 

richten. Allereerst vanzelfsprekend op het voorkomen en bestrijden van vsv onder 12- tot 

23-jarigen, maar daarnaast zal de aandacht ook meer moeten uitgaan naar de 1.635 

jongeren die zich in West-Brabant in een kwetsbare positie bevinden. 

Bovendien zal energie moeten worden gestoken in het activeren van ‘thuiszitters’ die al 

langer geleden zijn uitgevallen, maar niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. 

Voor deze zgn. oud vsv’ers moeten passende en duurzame oplossingen worden gevonden 

om blijvende maatschappelijke uitval te voorkomen.

De nieuwe regionale aanpak krijgt daardoor een meer directe relatie met de aanpak jeugd-

werkloosheid en met andere regionale initiatieven om kwetsbare doelgroepen op een 

effectieve wijze terug naar het onderwijs of naar de arbeidsmarkt te leiden. Waar nodig zal 

dus met andere regionale partners worden samengewerkt om gezamenlijk een ‘sluitend 

vangnet’ te creëren, zodat iedere jongere in West-Brabant op z’n plek is of er kan komen. 

Dit regionaal programma is met de analyse en de beschrijving van de nieuwe aanpak al met al 

tot een notitie van enige omvang uitgegroeid. Daarom bevat de onderstaande leeswijzer een 

beknopt overzicht van de thema’s die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen. Zo is 

hoofdstuk twee gereserveerd voor een beschrijving van alle in West-Brabant bij het vsv- en 

jeugdbeleid betrokken partners en voor een schets van de belangrijkste ontwikkelingen op 

relevante beleidsterreinen. Vervolgens bevatten de hoofdstukken drie en vier de eigenlijke 

analyse van de vsv-problematiek en heeft hoofdstuk vijf de regionale samenwerking en 

aanpak in de voorafgaande jaren tot inhoud, waarbij het accent op het Tweede Convenant 

VSV (2012-2016) ligt. Alle zo verworven inzichten zijn in hoofdstuk zes vervolgens naar de 

nieuwe vierjarige vervolgaanpak vertaald, waarna in hoofdstuk zeven ten slotte de financiële 

onderbouwing van het nieuwe programma volgt.

1 Basiscijfers Jeugd, UWV en Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). November 2015.

2 Jeugdwerkloosheid@West-Brabant. Juni 2013.

3 De aansluiting van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt, Nederlands Jeugdinstituut. September 2015.

4 Zonder netwerk gooi je de leerling over de schutting in de hoop dat hij wordt opgepakt, Regioplan. December 2015.
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2
Een foto van de regio West-Brabant

 2.1  Een gezamenlijke strategische regiovisie
In alle recent gepubliceerde regionale programma’s en analyses, hoe verschillend ze qua ambitie 

en uitkomst ook mogen zijn, is steeds sprake van een strategische kijk op de ontwikkeling van 

het onderwijs, de economie, de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in West-Brabant. 

Bovendien wordt grosso modo steeds hetzelfde beoogd, namelijk het verwerven van een 

duurzame innovatieve economische positie voor West-Brabant in Nederland en daarbuiten. 

Met het oog hierop spreekt het voor zich dat het aanpakken van voortijdig schoolverlaten 

voor de regio een belangrijke kwestie is en alleen dan succesvol kan zijn wanneer straks actief 

naar allianties met gemeentelijke, onderwijs- jeugd(zorg)- en arbeidsmarktinitiatieven wordt 

gezocht. Dat is zo bij de preventieve aanpak van het schoolverlaten en de opvang en 

arbeidsmarktoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie, maar zeker ook bij curatieve 

initiatieven om niet meer leerplichtige oud vsv’ers terug naar het onderwijs of naar de 

arbeidsmarkt te leiden. Wil de nieuwe aanpak succes hebben, dan zijn stevige dwarsverbanden 

tussen de hier genoemde partners daarvoor essentieel en helpt het wanneer partijen regelmatig 

aan één tafel zitten om vanuit een gezamenlijke visie aan regionale oplossingen te werken. 

 2.2 Het begrip ‘regio’
Terwijl in de Europese optiek regio’s in de toekomst belangrijker worden dan landen5, rekken 

de politieke werkelijkheid en economische dynamiek de geografische betekenis van het 

begrip steeds verder op. Hierdoor verenigt men er in de praktijk uiteenlopende relaties onder 

en bepaalt veelal het oogmerk de geografische grenzen. In deze analyse wordt naar de 

West-Brabant vooral als (passend) onderwijs-, RMC-, jeugd- en arbeidsmarkt-regio gekeken, 

omdat voortijdig schoolverlaten een directe relatie met deze functies heeft. 

 2.3 De onderwijsregio West-Brabant

 2.3.1  Het opleidingsniveau

Het onderwijs is de kurk waarop West-Brabant drijft. Hoe hoger het algemene opleidings-

niveau van jongeren, hoe beter hun arbeidscompetenties ontwikkeld zijn en des te groter de 

kans is dat zij zich tot zelfstandige volwassenen zullen ontwikkelen. Deze constatering krijgt 

nog een extra dimensie doordat de arbeidsvraag in West-Brabant steeds meer naar banen 

voor hoger opgeleiden verschuift. Deze ontwikkeling valt samen met een daling van de 

werkgelegenheid in de productiesector en een groei van de (zakelijke) dienstverlening. 

Hierdoor zal er in de nabije toekomst steeds minder vraag naar spierkracht en steeds meer 

behoefte aan probleemoplossend vermogen, zelfstandigheid, ondernemerschap en communi-

catieve vaardigheden zijn. 

In het schooljaar 2013-2014 hebben 13.173 jongeren in West-Brabant een diploma behaald. 

Dat is een stijging van 4 procentpunt t.o.v. het schooljaar 2012-2013. Van deze populatie 

behaalde 30 procent echter een vmbo-diploma en daarmee vooralsnog geen startkwalificatie.

Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt West-Brabant (rpA) verwacht nochtans dat het aantal 

lager opgeleiden de komende jaren zal gaan dalen. De beroepsbevolking met slechts een 

basisopleiding zal tot 2020 met 33 procent afnemen en het aantal werknemers met enkel 

een vmbo-diploma zal met 8 procentpunt dalen. Dat is een goede ontwikkeling, omdat 

jongeren zonder startkwalificatie nu en straks een slecht arbeidsmarktperspectief hebben6.

5 Europa 2020, een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Brussel 2010.

6  Levin, The payoff to investing in educational justice, 2009. Ecorys, Maatschappelijke kosten-baten analyse vsv. 2009. CPB, De prijs 
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(tabel 1) Bron CBS, Bewerking BBO/O&I gemeente Breda

De beroepsbevolking zal in West-Brabant tot 2020 vooral groeien in het segment van de 

middelbaar en hoger opgeleiden. In de ‘Arbeidsmarkt West-Brabant 2010-2040’ prognosticeert 

het rpA dat ruim 35 procent van de regionale beroepsbevolking in 2040 hoger opgeleid is en 

43 procent een mbo-opleiding heeft7. 

 

(tabel 2) Bronnen CBS, ABF research, MVD research/Etin Adviseurs; bewerking onderzoek en informatie, gemeente Breda

van gelijke zorg, bij CPB policy brief 2013. Januari 2013.

7 Blz. 15, Arbeidsmarkt West-Brabant 2010-2040, Gemeente Breda i.o.v. rpA West-Brabant. Maart 2011.
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Momenteel is er, als gevolg van de economische crisis, in West-Brabant nog onvoldoende 

werkgelegenheid voor die groeiende populatie middelbaar en hoger opgeleiden, maar de 

verwachting is dat tot 2020 zeker 106.000 vacatures (11.500 uitbreidings- en 95.000 

vervangingsvraag) ingevuld zullen moeten worden8. Voor de middellange termijn houdt men 

er zelfs rekening mee dat de behoefte aan mbo- en hbo-gekwalificeerden niet met de 

hierboven beschreven groei in die opleidingssegmenten zal kunnen worden afgedekt. Dit 

soort arbeidsmarktvragen kan straks alleen adequaat beantwoord worden wanneer de 

doorstroom van vmbo naar mbo, van lagere naar hogere opleidingsniveaus in het mbo en van 

mbo naar hbo de komende jaren nog sterker toeneemt. 

 2.3.2 Recente onderwijshervormingen

Om beter toegerust te zijn voor deze maatschappelijke uitdagingen hervormen het vo en 

mbo momenteel hun onderwijs. Zo heeft het vo in het schooljaar 2014-2015 ‘Passend 

Onderwijs’ ingevoerd en werkt men eveneens aan de modernisering van het beroepsgerichte 

curriculum en de beroepsgerichte examenprogramma’s. Binnen het mbo leidt de implementatie 

van het actieplan ‘Focus op Vakmanschap 2011-2015’ tot vernieuwingen die het middelbaar 

beroepsonderwijs ingrijpend veranderen en de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit verhogen.

2.3.2.1 Passend onderwijs in het voortgezet onderwijs

De West-Brabantse scholen voor voortgezet onderwijs zijn in drie sub-regionale samenwerkings- 

verbanden verenigd, die recentelijk tot samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs zijn 

omgevormd, te weten:

• Het Regionaal Samenwerkingsverband Breda e.o.

• Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk e.o.

• Het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs ‘Brabantse Wal’.

In deze samenwerkingsverbanden werken het regulier en speciaal onderwijs (cluster drie en 

vier) samen. Binnen en tussen de aangesloten scholen streven de samenwerkingsverbanden 

in hun subregio naar een coherent geheel van ondersteuning en voorzieningen, zodat aan 

alle leerlingen in West-Brabant een passende onderwijsplek en een passend onderwijs-

programma kan worden geboden. 

Daartoe maken de scholen binnen het samenwerkingsverband afspraken over de begeleiding 

en ondersteuning die men kan bieden. Om de extra ondersteuning te kunnen financieren, 

ontvangen de samenwerkingsverbanden financiële middelen. Die gelden worden verdeeld op 

basis van de afspraken die de scholen in het samenwerkingsverband hebben gemaakt. Zo is 

per school maatwerk mogelijk en kan het geld zoveel mogelijk in de klassituatie worden 

ingezet. Bovendien betaalt het samenwerkingsverband hiermee ook voor leerlingen die in het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso) worden ondergebracht.

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs voeren met de gemeenten op overeenstemming 

gericht overleg (ogoo). Dit overleg heeft onder andere tot doel de ondersteuningsplannen van de 

samenwerkingsverbanden en de jeugdplannen van de gemeenten op elkaar af te stemmen. 

2.3.2.2 Het middelbaar beroepsonderwijs in West-Brabant

Het middelbaar beroepsonderwijs wordt in West-Brabant door twee regionale opleidingen-

centra (roc) verzorgd, te weten: de Rooi Pannen (met twee vestigingen) en ROC West-Brabant 

(met acht colleges). 

8 Blz. 27, Arbeidsmarkt West-Brabant 2010-2040, Gemeente Breda i.o.v. rpA West-Brabant. Maart 2011.
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2.3.2.3 Passend onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs

In de notitie ‘Elk talent telt, Passend Onderwijs in het MBO’ heeft ROC West-Brabant 

beschreven hoe het Passend Onderwijs centraal en decentraal georganiseerd is. Centraal is 

een ondersteuningsprofiel opgesteld waarin beschreven staat welke ondersteuning minimaal 

op de 8 mbo-colleges van het roc aan studenten wordt geboden. Dit ondersteuningsprofiel is 

op de website van ieder college in te zien. 

Bij het Servicecentrum Studie & Beroep (SS&B: expertisecentrum voor alle colleges en scholen 

van ROC West-Brabant) voeren twee trajectadviseurs Passend Onderwijs adviesgesprekken met 

alle leerlingen die uit het voortgezet speciaal onderwijs en de praktijkscholen afkomstig zijn. 

Tijdens deze gesprekken – waarbij ook de ouders aanwezig zijn – wordt in beeld gebracht wat 

de meest passende opleiding voor de leerling is, en wat er aan extra ondersteuning nodig is om 

in de opleiding succesvol te kunnen zijn. De trajectadviseurs onderhouden nauwe contacten 

met de toeleverende scholen, zodat een optimale informatieoverdracht gewaarborgd is.

Wanneer de leerling zich bij de gekozen opleiding aanmeldt, start de decentrale procedure. 

De trajectadviseurs PO voorzien de betrokken intakers van alle informatie over de deelnemer 

en een advies voor een ondersteuningsarrangement, zodat die een weloverwogen besluit 

kunnen nemen. De extra ondersteuning die de deelnemer gaat ontvangen, wordt vervolgens 

vastgelegd in de bijlage bij de onderwijsovereenkomst (OOK). 

Tijdens een verlengde intake – waarbij altijd iemand van het ondersteuningsteam aanwezig is 

– wordt vervolgens in beeld gebracht, wie welke ondersteuning gaat geven en, of die licht, 

middel of intensief zal zijn. Bij iedere genoemde gradatie wordt uitgegaan van een bepaald 

aantal benodigde uren. Zodoende is de ondersteuning altijd op de behoeften van de 

individuele student afgestemd.

Op de mbo-colleges zijn nu ook speciale trajectbegeleiders Passend Onderwijs werkzaam, die 

individuele studenten tijdens de studie persoonlijk kunnen begeleiden. Deze nieuwe functio-

narissen waren oorspronkelijk ambulant begeleider bij een REC 4-instelling, maar ROC 

West-Brabant heeft ervoor gekozen om deze expertise aan zich te binden. Vanuit REC-3 

worden de ambulant begeleiders waar nodig wel ingehuurd. 

 2.4  De contactschool voor de vsv-aanpak
ROC West-Brabant is de contactschool voor de regionale vsv-aanpak. Binnen het roc volgen bijna 

20.000 deelnemers uit West-Brabant onderwijs (15 procent van alle vo-leerlingen en 67 procent 

van alle mbo-studenten). Daarmee is ROC West-Brabant de grootste opleider in de regio.

 2.5 Het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
Binnen het RBL West-Brabant werken achttien West-Brabantse gemeenten samen om het 

schoolverzuim en de schooluitval verder terug te dringen. Daartoe voert het RBL voor de 

gemeenten een aantal wettelijke taken op het terrein van de Leerplicht- en RMC-wet uit en 

zoekt men nadrukkelijk de samenwerking met het regionale onderwijs, het CJG, arbeids-

toeleidings-organisaties en andere instellingen. De achttien gemeenten hebben een centraal 

leerling-administratieteam bij het RBL in Breda. Op uitvoeringsniveau werken de gemeenten 

in vier subregio’s samen. Dat gebeurt op basis van één regionale visie, maar met ruimte voor 

lokale prioriteiten. 

De dagelijkse inspanningen van de leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders richten zich 

zowel op oude (langer dan een jaar geleden gestopt) als op nieuwe vsv’ers. Het doel is deze 

jongeren zoveel mogelijk terug naar het onderwijs te leiden. Daarbij is de communicatie met 

het onderwijs heel belangrijk. Het RBL heeft daarom voor iedere regionale school een vaste 

contactpersoon aangesteld en, daar waar mogelijk, op de scholen (deeltijd)werkplekken 

ingericht. Zo kan aan de jongeren en scholen steeds beter maatwerk worden geleverd. 
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 2.6  De RMC-Regio 34 West-Brabant
Op basis van de RMC-Wet is Nederland verdeeld in 39 Regionale Meld- en Coördinatiefunc-

ties voor niet meer leerplichtige voortijdige schoolverlaters. West-Brabant is de RMC-Regio 34 

en bestaat uit achttien gemeenten. De RMC-wetgeving verplicht deze gemeenten om 

jongeren van 18 tot 23 jaar te volgen en hoopt daarmee te voorkomen dat ze voortijdig en 

zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en vervolgens uit beeld raken. 

Elke RMC-regio heeft ook een contactgemeente die de melding en registratie van de 

voortijdig schoolverlaters binnen de regio coördineert, en de samenwerking tussen overheid, 

onderwijs, jeugdzorg, justitie en arbeidsmarktpartijen stimuleert. Als grootste gemeente in 

RMC-Regio 34 vervult Breda deze rol voor West-Brabant en is daarmee eveneens contact-

gemeente voor de vsv-aanpak.

Als RMC-contactgemeente levert Breda ook de RMC-coördinator. Deze functionaris is 

doorgaans de linking pin tussen alle partijen die met verzuimpreventie 18+ en voortijdig 

schoolverlaten te maken hebben. In de praktijk houdt dit in dat hij/zij met beleidsadviseurs 

binnen de contactgemeente en in de regio van gedachten wisselt en op bestuurlijk niveau 

gemeentelijke en intergemeentelijke overleggen voorbereidt en begeleidt. Daarnaast 

onderhoudt de RMC-coördinator het contact met de directies van de samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs, de mbo-bestuurders, de relevante zorginstellingen, de jeugdzorg, de 

arbeidstoeleidingsbedrijven en de werkgevers in de regio. In alle contacten zijn de inspanningen 

steeds gericht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten of op het terugleiden van 

schoolverlaters naar onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan.

 2.7 De arbeidsmarktregio West-Brabant
Nederland telt sinds 2012 vijfendertig arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV 

de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers vormgeven. Daartoe zijn werkgevers-

servicepunten, regionale werkbedrijven en 30 werkpleinen ingericht. Ook West-Brabant 

beschikt over zulke voorzieningen. Afwijkend van de RMC-regio telt West-Brabant als 

arbeidsmarktregio slechts 16 gemeenten. Alphen-Chaam en Baarle-Nassau maken er in deze 

hoedanigheid namelijk geen deel van uit.

In het regionale arbeidsmarktbeleid ligt de nadruk op arbeidsbemiddeling en re-integratie, 

waarbij het efficiënt samenbrengen van de betrokken partijen voorop staat. Bovendien zoekt 

de arbeidsmarktregio West-Brabant naar mogelijkheden om samen met het bedrijfsleven 

extra banen voor mensen met een ziekte of een handicap te scheppen9. Om die reden moet 

de arbeidsmarktregio ook een rol gaan spelen bij de arbeidsmarkttoeleiding van voortijdig 

schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie.

 2.7.1 Het Regionaal Platform Arbeidsmarkt West-Brabant

In het regionaal platform Arbeid West-Brabant werken 19 gemeenten (18 West-Brabantse 

gemeenten en het Zeeuwse Tholen), het onderwijs, het bedrijfsleven, het UWV, het SBB en de 

werkgevers- en werknemersorganisaties samen. Het rpA wordt voorgezeten door de 

wethouder arbeidsmarkt van de centrumgemeente Breda. 

De belangrijkste missie van het rpA is het bevorderen van een goed functionerende regionale 

arbeidsmarkt door het lokale en sectorale arbeidsmarktbeleid met elkaar te verbinden. Binnen 

het platform handelen alle betrokkenen vanuit hun eigen bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden en daardoor functioneert het platform eigenlijk als een netwerk. 

Het rpA volgt actief de arbeidsmarktontwikkelingen en informeert de partners hierover. 

9 In het kader van de Participatiewet (vanaf 01 januari 2015) en de wet ‘Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’. Maart 2015.
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Bovendien formuleert het platform op basis van deze ontwikkelingen regionaal arbeidsmarkt-

beleid en stimuleert het de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de betrokken 

partijen. Al naar gelang de behoefte worden projecten geïnitieerd en ondersteund die in 

principe door de deelnemers zelf gefinancierd en uitgevoerd moeten worden. Daarnaast 

zoekt het rpA vanuit diverse bronnen (bv. EU-gelden, rijks-, provinciale- of sectorale middelen) 

naar cofinanciering om projecten ook deels zelf te kunnen financieren10. In dat verband heeft 

het rpA in zijn uitvoeringsplan ook aandacht voor de regionale vsv-aanpak, en vooral voor dat 

deel ervan dat op de arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie focust11.

 2.7.2 Het sectorplan regio West-Brabant

De regio West-Brabant behoort tot de top van de innovatieve economische regio’s in Europa. 

Met name het goed ontwikkelde vestigingsklimaat, het beleid om vooral het MKB tot 

ontwikkeling te brengen en de aansluiting bij Europese programma’s zijn de sterke punten 

van West-Brabant. Maar de wereldwijde economische crisis heeft ook hier zijn sporen 

nagelaten. De metaal- en bouwsector, maar ook andere sectoren, hebben in het recente 

verleden met omzetverliezen, een afname van werkgelegenheid en zelfs bedrijfssluitingen te 

maken gekregen. 

Door deze ontwikkelingen hebben partijen de handen ineengeslagen en samen het sector-

plan voor de regio West-Brabant opgesteld. Dit plan streeft naar een goed evenwicht tussen 

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Met dit plan wil men bereiken dat voldoende jongeren 

worden geschoold en dat daarvoor ook in de groep zij-instromers (werkzoekenden met of 

zonder uitkering) wordt gezocht. In het bijzonder zet men in op meer geschoolde werk-

nemers voor de maintenance en logistiek.

 2.8 Het jeugdbeleid in de regio West-Brabant
Per 1 januari 2015 is de Wet op de jeugdzorg vervangen door de nieuwe Jeugdwet. Tot deze 

wet behoren ook de voormalige Zorgverzekeringswet en de AWBZ. In de praktijk heeft dit tot 

gevolg dat alle vormen van preventie, jeugdhulp, jeugdreclassering, en de uitvoering van alle 

maatregelen om kinderen en jeugdigen te beschermen, voortaan tot de taken van de 

gemeenten behoren. De met de wet gepaard gaande decentralisatie van verantwoordelijk-

heden en middelen van Rijk naar gemeenten is achter de rug en de gemeenten zijn nu volop 

aan de slag met het transformatieproces van de jeugdhulp zelf. 

Voor de jeugdhulpverlening is West-Brabant in twee subregio’s verdeeld: West-Brabant Oost 

en West, ieder met negen gemeenten. De inkoop van de jeugdhulp en de inrichting van de 

backoffice (administratie- en declaratieprocessen) vinden op subregionaal niveau plaats.  

De generalistische hulp van de wijkteams en de toegang tot jeugdhulp zijn passend bij de 

lokale behoefte per gemeente georganiseerd. In de praktijk betekent dit dat CJG-ers of 

jeugdprofessionals uit diverse organisaties in de wijken en op de scholen met o.a. onderwijs-

professionals, leerplichtambtenaren, huisartsen en ziekenhuizen in de regio samenwerken, of 

hun taken met deze functionarissen of instellingen afstemmen12. 

10 Bron: website rpA.

11 Uitvoeringsplan rpA 2016.

12  In de regio West-Brabant Oost zijn de kernpartners CJG, GGD, Surplus Welzijn, Careyn en IMW- Breda. In West-Brabant West zijn 
alle jeugdpartners georganiseerd in de uitvoeringsorganisatie ‘Spring’.
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3
De aanval op de schooluitval

 3.1  De Europese en Nederlandse doelstellingen
De in 2001 in Lissabon geformuleerde Europese doelstelling om het aandeel 18- tot 24-jarigen 

dat geen onderwijs volgt én geen startkwalificatie heeft van 15,5 procent in 2001 naar 8 

procent in 2010 te halveren, is van grote invloed geweest op het Nederlandse vsv-beleid en 

de eerste convenantdoelstelling uit 2008. Daarin werd de ambitie uitgesproken om het aantal 

voortijdig schoolverlaters in de leeftijd van 12 tot en met 22 jaar van ruim 5 procent in 2002 

naar 2,5 procent in 2012 terug te brengen. In de praktijk betekende dit het realiseren van een 

daling van 71.000 naar maximaal 35.000 vsv’ers.

Het kabinet Rutte II heeft deze nationale doelstelling bij de start van het tweede vsv-conve-

nant in 2012 nog verder aangescherpt tot maximaal 25.000 vsv’ers in 2015 en uit de eerste 

voorlopige resultaten van het schooljaar 2014-2015 blijkt dat deze landelijke doelstelling is 

gerealiseerd. De totale vsv bedraagt in het afgelopen schooljaar namelijk nog maar 24.451 

deelnemers en ligt daarmee 1.171 vsv’ers lager dan in het schooljaar 2013-2014. Reden voor 

Minister Bussemaker om de doelstelling voor de periode tot 2020 met maximaal 20.000 

nieuwe vsv’ers nog scherper te stellen.

(tabel 3) Bron OC&W

 3.2 De regionale aanpak
De nationale aanval op de schooluitval kon en kan in de visie van het Ministerie van OC&W 

alleen dan kans van slagen hebben wanneer de regio’s er zelf handen en voeten aan geven. 

Daarom sloot het ministerie in de periode 2007-2016 met gemeenten en onderwijsbesturen 

twee convenanten om de voortijdige schooluitval samen te kunnen bestrijden13. 

13 VSV-Convenanten 2008-2011 en 2012-2015. 
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Het vervolgens door deze convenantpartners ontwikkelde regionale vsv-beleid heeft de 

voortijdige uitval in West-Brabant sinds het peiljaar 2005-2006 structureel met 57,4 procent 

teruggedrongen.

schooljaar
deelnemers 

RMC-regio 34
vsv’ers vsv %

% ontwikkeling 

t.o.v. 2005-2006

2005-200614 52.939 2.306 4,4%

2007-200815 53.812 1.952 3,6% -15,3%

2008-2009 53.672 1.826 3,4% -20,8%

2009-2010 53.632 1.714 3,2% -25,7%

2010-2011 53.759 1.740 3,2% -24,5%

2011-2012 53.729 1.662 3,1% -27,9%

2012-2013 53.373 1.077 2,0% -53,3%

2013-2014 53.814 1.053 1,9% -54,3%

2014-201516 54.003 983 1,8% -57,4%

(tabel 4) Bron OC&W  14 15 16 

 

 3.3 De schoolgaande populatie in West-Brabant17   
De schoolgaande populatie is in West-Brabant in periode 2012 t/m 2015 (3 schooljaren) nog 

met 2,3 procentpunt naar 76.216 gestegen. Daarbij groeide het aantal deelnemers in het 

vmbo (theoretisch-gemengde leerweg), in het havo/vwo en in het hbo/wo, terwijl in het 

vmbo (kaderberoepsgerichte leerweg) en mbo van krimp sprake was. 

(tabel 5) Bron CBS, Bewerking BBO/O&I gemeente Breda

14  De vsv-populatie in het schooljaar 2005-2006 gold in het eerste convenant als uitgangspunt voor de te realiseren regionale en 
landelijke vsv-reductie van 40%.

15  Cijfers over het schooljaar 2006-2007 ontbreken omdat OC&W pas vanaf het eerste convenantjaar 2007-2008 data in relatie tot 
het peiljaar beschikbaar heeft gesteld. 

16 Factsheet voorlopige vsv-jaarcijfers 2014-2015, Ministerie van OC&W. Februari 2016.

17  RMC-factsheet convenantjaar 2013-2014: definitieve cijfers OC&W. November 2015. Alle in het vervolg van deze analyse 
genoemde vsv-cijfers hebben betrekking op de uitval in het schooljaar 2013-2014, tenzij anders vermeld.
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Volgens de kerncijfers van de overheid zullen de leerlingaantallen in de komende jaren gaan 

dalen. Bovendien zullen de verschillen in deelnemersaantallen tussen de regio’s toenemen. 

Terwijl de populatie in de ene regio verder groeit, zal in de andere sprake van sterke krimp zijn. 

Daardoor zal de differentiatie in onderwijsvraag en -aanbod in de periode na 2020 in Nederland 

verder toenemen18.

 3.4  De spreiding over onderwijsinstellingen
De vo- en mbo-onderwijspopulatie bestaan in het schooljaar 2013-2014 in totaal uit 53.814 

deelnemers19. Daarvan volgen er 5.674 een opleiding in een andere regio en 960 deelnemers 

studeren in het buitenland of hebben een andere vorm van dagbesteding.

2014 deelnemers ROC West-Bra-

bant

uit West-Brabant 

naar ROC 

West-Brabant

uit West-Brabant 

naar andere 

scholen in de regio

uit West-Brabant 

naar scholen 

buiten de regio

naar scholen 

buiten Nederland 

of anderszins

vo 38.144   6.768   5.799 29.751 2.051 543

mbo 15.670 13.145 10.490 1.14020   3.623 417

totaal 53.814 19.913 16.289 31.434 5.674 960

(tabel 6) Bron OC&W 20

Het RBL weet wat deze laatste categorie deelnemers doet omdat leerplicht alle jongeren uit 

de regio in beeld heeft.

 3.5  De stand van zaken m.b.t. het voortijdig schoolverlaten
Van de 53.814 vo’ers en mbo’ers in West-Brabant werden er in het schooljaar 2013-2014 

1.053 vsv’er. Dat is 1,96 procent van de totale populatie. Daarmee ligt de uitval slechts 0,04 

procentpunt boven het landelijk gemiddelde van 1,92 procent. 

In het schooljaar 2014-2015 is de populatie naar 54.003 gegroeid, maar het aantal voortijdig 

schoolverlaters naar 983 gedaald. Het uitvalpercentage voor dit schooljaar is 1.82 procent en 

ligt nog maar 0,02 procentpunt boven het landelijk gemiddelde van 1.80 procent. 

Ondanks deze redelijk tevredenstellende resultaten zijn er in Nederland nog vierentwintig 

RMC-regio’s met een lager uitvalpercentage. Daarnaast is de uitval bij vier regio’s even hoog 

en zijn er tien met meer uitval. Zo bezien is onze regio met deze resultaten een middenmoter.

Aan de hand van de definitieve vsv-jaarcijfers over 2012-2013 en 2013-2014 kan de voortijdige 

uitval voor de regio ook per schooltype en opleidingscategorie in beeld worden gebracht. 

vo

onderbouw

vmbo-

bovenbouw

havo/vwo- 

bovenbouw

mbo 

niveau 1

mbo 

niveau 2

mbo 

niveau 3 en 4

RMC 34 West-Brabant 12-13 0,11% 1,30% 0,31% 31,54% 9,37% 3,81%

Landelijk gemiddelde 12-13 0,19% 1,34% 0,48% 29,03% 10,49% 3,29%

RMC 34 West-Brabant 13-14 0,11% 1,39% 0,31% 31,92% 10,59% 3,27%

Landelijk gemiddelde 13-14 0,17% 1,23% 0,38% 32,58% 9,61% 3,01%

(tabel 7) Bron OC&W

Dan blijkt dat het vo in vijf van de zes categorieën beter scoort dan het landelijk gemiddelde, 

18 Demografische ontwikkelingen 2010-2040. Planbureau voor Leefomgeving. April 2013.

19 Overzicht op basis van de meest recente definitieve vsv-cijfers over het schooljaar 2013-2014.

20 Betreft de deelnemers van ‘Scholengemeenschap De Rooi Pannen’ uit RMC-Regio 34 West-Brabant.
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terwijl het mbo slechts bij twee van de zes opleidingsniveaus beter uit de bus komt. Bij de 

andere categorieën ligt de vsv hoger dan het landelijk gemiddelde. 

 3.6 De voortijdige schooluitval in het voortgezet onderwijs
Kijken wij naar de individuele scholen voor vo dan blijkt dat van de vijfentwintig regionale 

scholen er in het schooljaar 2014-2015 drieëntwintig onder de streefnorm voor de onder-

bouw bleven (= 92 procent). Dat van de twintig vo-scholen met een vmbo-bovenbouw er 

veertien onder de norm bleven (= 70 procent) en dat van de eenentwintig vo-scholen met 

een havo/vwo-bovenbouw er tien de norm niet hebben overschreden (= 47,62 procent). In 

totaal verlieten 177 deelnemers in het schooljaar 2013-2014 voortijdig het vo. Dat is voor dat 

schooljaar 16,8 procent van de West-Brabantse uitval en slechts 0,3 procent van de totale 

deelnemerspopulatie.

school nr. vsv’ers vsv % haalt de 

streefnorm 

onderbouw

haalt de 

streefnorm 

bovenbouw

haalt de 

streefnorm 

Havo/Vwo

Juvenaat 16QN 0 0 ja - ja

Mgr Frenken College 02GF 1 0,1 ja - ja

OLV Lyceum 16 RF 1 0,1 ja - ja

Sint Oelbert Gymnasium 02 QO 0 0 ja - ja

Altena College 02 XS 4 O,3 ja ja nee

KSE 00KV 1 0 ja ja ja

Sted. Gymnasium 03AM 0 0 ja - ja

Markland College Oudenbosch 06XL 6 0,4 ja ja nee

Markland College Zevenbergen 30EU 3 0,3 ja ja nee

Jan Tinbergen College 19EN 6 0,4 ja nee nee

Munnikenheide College 04YX 3 0,3 ja ja -

Newman College 14SZ 6 0,5 ja nee nee

Scholengroep Tongerlo 20ZK 21 0,6 ja nee nee

Roncalli Scholengemeenschap 14SW 3 0,3 ja ja nee

‘t Rijks 10LU 3 0,1 ja ja ja

Dongemond College 01IW 4 0,2 ja ja ja

Scholengemeenschap Breda 25GC 23 0,5 ja ja nee

Cs de Hoven 00YH 11 0,3 ja ja nee

De Nassau Scholengemeen-

schap

16QH 5 0,3 ja ja nee

ROC West-Brabant 25LX 24 1,3 nee nee -

Mollerlyceum 02FY 9 0,5 ja ja ja

AOC West-Brabant 21CY 11 0,5 ja ja -

Prisma College 19XV 18 0,6 ja nee nee

Kwadrant Scholengroep 21GZ 3 O,2 ja ja ja

Markiezaat College 02HI 14 2,3 nee nee -

(tabel 8) Bron OC&W

 3.7 De voortijdige schooluitval in het middelbaar beroepsonderwijs 
In het schooljaar 2013-2014 stond bijna de helft van de mbo’ers ingeschreven in een opleiding 

op niveau vier. Ruim een kwart volgde een opleiding op niveau drie en één op de vijf studenten 

leerde op niveau twee. Niveau één bevatte met drie procent veruit de kleinste populatie. 
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In dat schooljaar verlieten 707 studenten uit West-Brabant voortijdig het mbo. Dat is 67,14 

procent van de totale voortijdige uitval en 1,31 procent van de regionale deelnemerspopulatie 

in dat schooljaar. Bij het AOC West-Brabant en De Rooi Pannen bleef de uitval onder de 

gestelde prestatienormen per opleidingsniveau, maar ROC West-Brabant overschreed die 

normen bij de niveaus één en drie/vier. 

school nr. vsv’ers vsv % uitval onder onder 

de prestatienorm 

niveau 1

uitval onder onder 

de prestatienorm 

niveau 2

uitval onder onder 

de prestatienorm 

niveau 3/4

ROC West-Brabant 25 LX 636 6,5 nee ja nee

AOC West-Brabant 21CY 33 4,5 ja ja ja

De Rooi Pannen 25 LV 3821 3,3 ja ja ja

(tabel 9) Bron OC&W21

 3.8 De voortijdige schooluitval per gemeente
Vergelijken wij de voortijdige schooluitval in 2013-2014 binnen de achttien gemeenten van 

de RMC-regio met het landelijke uitvalpercentage (1,92 procent), dan blijkt dat in elf 

gemeenten procentueel gezien minder jongeren vsv’er werden dan in de rest van Nederland 

(= 61,1 procent).

gemeente deelnemers vsv’ers vsv % landelijk vsv %

Aalburg 1.257 19 1,51 1,92

Alphen-Chaam    831 5 0,60 1,92

Baarle-Nassau    393 5 1,27 1,92

Bergen op Zoom 5.258 125 2,38 1,92

Breda 12.888 297 2,30 1,92

Drimmelen 2.246 21 0,93 1,92

Etten-Leur 3.251 57 1,75 1,92

Geertruidenberg 1.655 25 1,51 1,92

Halderberge 2.286 49 2,14 1,92

Moerdijk 2.991 39 1,30 1,92

Oosterhout 4.439 91 2,05 1,92

Roosendaal 5.846 143 2,45 1,92

Rucphen 1.581 41 2,59 1,92

Steenbergen 1.889 38 2,01 1,92

Werkendam 2.333 34 1,46 1,92

Woensdrecht 1.612 25 1,55 1,92

Woudrichem 1.240 14 1,13 1,92

Zundert 1.818 25 1,38 1,92

(tabel 10) Bron OC&W

In zeven gemeenten waren het er meer (= 38,9 procent). Van deze gemeenten hebben er drie 

een inwoneraantal boven de 50.000 en een onderwijspopulatie groter dan 4.000 (Bergen op 

Zoom, Oosterhout en Roosendaal). De vierde stad Breda heeft zelfs een inwonertal van 

176.400 en 12.888 schoolgaande jongeren. Daarmee behoort Breda tot de 10 grootste 

steden van Nederland22. Jongeren uit grote en middelgrote steden worden vaker vsv’er dan 

inwoners van kleinere steden of dorpen23. 

21 Betreft deelnemers uit de eigen RMC-Regio 34.

22 CBS 2012.

23 Herweijer, L. ‘Gestruikeld voor de start’, de school verlaten zonder startkwalificatie. Sociaal Cultureel Planbureau. Den Haag 2008.
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4
De samenstelling van de vsv-populatie

Globalere beschrijvingen van het fenomeen voortijdig schoolverlaten gaan doorgaans uit van 

typologieën of verschijningsvormen van voortijdige uitval. Zo hanteren Eimers en Bekhuis de 

indeling in de klassieke risicoleerling versus de opstapper24 en gaat de MBO Raad uit van 

beïnvloedbare versus niet-beïnvloedbare uitval25. Daarnaast wijzen partijen in dit verband ook 

regelmatig op de rol van de school.

De praktijk leert echter dat er meestal sprake is van een samenspel van oorzaken die een link 

met de persoonlijke kenmerken van de deelnemer hebben. Zo kunnen geslacht, leeftijd, 

etniciteit, cognitieve prestaties, handicaps en stoornissen een rol spelen, maar zijn ook 

omgevingsfactoren als woongebied, gezin en leeftijdsgenoten hierop van invloed. Bovendien 

geldt: hoe meer risicofactoren, hoe groter de kans op voortijdige uitval. Overigens zijn die fac-

toren deels in demografische cijfers te vangen, waardoor wij de 1.053 vsv’ers uit West-Brabant 

min of meer een gezicht kunnen geven.

In de onderstaande paragrafen wordt dit voor iedere doelgroep in relatie tot kwetsbare 

situaties in de schoolloopbaan gedaan. Daarvoor is, indien mogelijk, gebruik gemaakt van de 

definitieve vsv-jaarcijfers over het schooljaar 2013-2014. Verschaften deze cijfers onvoldoende 

of geen informatie, dan is ook geput uit de ‘Benchmark MBO 2014’. Voor de analyse van 

jongeren in een kwetsbare positie is de meest recente RMC-factsheet van OCW gebruikt. 

Deze sheet is samengesteld op basis van de voorlopige vsv-jaarcijfers 2014-2015.

 4.1  Geslacht
In 2014 lag in Nederland het jaarresultaat26 bij vrouwelijke mbo-studenten 5,5 procentpunt 

hoger dan bij mannen27. Dit verschil neemt de laatste jaren geleidelijk toe. Ook in de 

vsv-populatie van West-Brabant zijn jongens en mannen met 63 procent ruim in de meerder-

heid. Bij sommige groepen jongeren in een kwetsbare positie ligt dat percentage voor onze 

regio zelfs nog wat hoger28. Dat is overigens geen nieuw fenomeen. Onderzoek van Traag en 

Van der Velden29 en het hier eerder genoemde rapport van het SCP uit 2008 geven al aan dat 

jongens een aanzienlijk groter risico op voortijdige uitval hebben dan meisjes. 

geslacht deelnemers vsv’ers vsv % landelijk vsv %

man 27.401 663 2,42% 2,35%

vrouw 26.413 390 1,48% 1,48%

(tabel 11) Bron OC&W

Het SCP wijt dit aan een verschil in de omgang met problemen: jongens vertonen daarbij 

meestal externaliserend (heeft de omgeving last van) en meisjes internaliserend gedrag (heeft 

de persoon zelf last van), waardoor jongens eerder in conflictsituaties verzeild raken.

24  Eimers, T. m.m.v. Bekhuis, H. ’Vroeg is nog niet voortijdig. Naar een nieuwe beleidstheorie voortijdig schoolverlaten’. Kenniscentrum 
Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt. Nijmegen 2006.

25 Jaarbericht 2006 MBO Raad. ‘Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in beweging’. 2006.

26  Jaarresultaat staat voor wat het mbo per jaar aan gediplomeerden realiseert. Het gaat daarbij om het totaal aantal gediplomeerden, 
zowel instellingsverlaters als gediplomeerden die in de eigen instelling verder gaan met een mbo-opleiding. In het jaarresultaat 
tellen alleen diploma’s mee die zijn behaald in het teljaar. Het jaarresultaat wordt uitgedrukt in het percentage gediplomeerden 
op het totaal aantal gediplomeerden plus het aantal ongediplomeerde instellingsverlaters.

27 Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2014. Sectorrapportage. MBO Raad. Juli 2015.

28  Mbo1-studenten (71%) en vso-leerlingen (69%). Bron: RMC-Factsheet RMC-Regio 34. Voorlopige cijfers schooljaar 2014-2015 
OCW. Maart 2016.

29  Traag, T. & Van der Velden, R.K.W. Early school-leaving in the Netherlands. The role of student-, family- and school factors for 
early school-leaving in lower secondary education. Research Centre for Education and the Labour Market. Maastricht 2008.
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Conclusie: in het schooljaar 2013-2014 is 63 procent van de vsv’ers van het 
mannelijk geslacht.

 4.2 Leeftijd
Ook de leeftijd speelt een rol. Daarbij geldt: hoe ouder de deelnemer, hoe groter de kans op 

voortijdige schooluitval. In zekere zin is dit een logisch verschijnsel, omdat de leeftijdsgrens 

van de leerplichtwet hierop van invloed is30. Dit blijkt ook uit de onderstaande regionale cijfers 

die aantonen dat de voortijdige schooluitval onder West-Brabantse jongeren vanaf 16 jaar 

groeit. Op die leeftijd ligt de vsv namelijk al 0,27 procentpunt hoger dan bij 15-jarigen (0,09 

procent). Onder 18-jarigen is het uitvalpercentage zelfs naar 5,87 procent van de totale 

populatie in die leeftijdscategorie gestegen.

leeftijd deelnemers vsv’ers vsv % landelijk vsv %

13 6.567     4 0,06 0,07

14 7.785     7 0,09 0,10

15 7.574     7 0,09 0,12

16 7.544   27 0,36 0,38

17 7.409   79 1,07 1,08

18 6.442 378 5,87 4,95

19 4.400 241 5,48 5,55

20 3.050 158 5,18 5,24

21 1.891 106 5,61 5,56

22 1.152    46 3,99 5,67

18 min 36.879 124 0,34 0,35

18 plus 16.935 929 5,49 5,29

(tabel 12) Bron OC&W

Tot slot moet hier nog worden opgemerkt dat in West-Brabant procentueel gezien meer 18-, 

19- en 21-jarigen voortijdig hun school verlaten dan in de rest van Nederland. Hoe dit komt, 

is nog niet verder onderzocht. Wel is evident dat het spanningsveld tussen leren en werken 

toeneemt naarmate de student ouder wordt. Gekoppeld aan een stijgende regionale 

arbeidsmarktvraag kan dit tot groenpluk onder oudere studenten leiden31.

Conclusie: 88 procent van de vsv’ers in het schooljaar 2013-2014 is achttien jaar 
of ouder.

 4.3 Etniciteit en generatie allochtoon
Dat etniciteit, of het gegeven dat men een eerste of tweede generatie allochtoon is, de kans 

op voortijdige schooluitval beïnvloedt, is niet eenduidig aan te tonen32. Wel correleert 

etniciteit vaak met de sociaaleconomische positie van een gezin: veel allochtone ouders 

hebben nog altijd een laag beroeps- en opleidingsniveau en beschikken over weinig cultureel 

kapitaal. Zo’n ongunstige startconditie kan, net als taalachterstand of cultuurverschillen 

tussen de schoolomgeving en het thuismilieu, bij het voortijdig schoolverlaten een rol spelen.

Gerelateerd aan de West-Brabantse deelnemerspopulatie (53.814) is 1,22 procent van de 

vsv’ers autochtoon en 0,73 procent allochtoon. De niet westerse allochtonen vormen met 

291 vsv’ers (0,54 procent van de totale populatie) onder de allochtonen de grootste groep.

30 Er is kwalificatieplicht tot 18 jaar.

31 ‘De belevingswereld van de voortijdig schoolverlaters’, een onderzoeksrapportage in opdracht van OCW. Oberon. Januari 2008.

32  De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelt in 2008 dat vsv géén allochtonenprobleem is en uitval geen verband 
houdt met etniciteit. Zie blz.12, ‘Geruisloos uit het onderwijs‘ ResearchNet. Februari 2010. Zie verder blz. 2 Holter, N. ‘Oorzaken 
voortijdig schoolverlaten’. Nederlands Jeugdinstituut. September 2008.
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etniciteit deelnemers vsv’ers vsv % landelijk vsv %

autochtoon 43.878 659   1,50   1,46

niet westerse allochtonen   6.500 291   4,48   3,71

westerse allochtonen   3.425   99   2,89   2,64

onbekend         11     4 36,36 30,40

(tabel 13) Bron OC&W

Wat daarbij opvalt, is dat procentueel meer allochtonen uit de tweede generatie het onder-

wijs voortijdig verlaten (0,53 procent van de totale populatie) dan jongeren uit de eerste 

generatie (0,20 procent van de totale populatie).

generatie deelnemers vsv’ers vsv % landelijk vsv %

autochtoon 43.878 659 1,50 1,46

1e generatie allochtoon 1.674 106 6,33 5,80

2e generatie allochtoon 8.251 284 3,44 2,90

herkomst onbekend 11 4 36,36 30,40

(tabel 14) Bron OC&W

Afgezet tegen de eigen etnische deelnemerspopulatie (zoals in de bovenstaande tabellen 

weergeven) ligt het uitvalpercentage in West-Brabant bij alle doelgroepen boven het landelijk 

gemiddelde. Hiervoor is geen aantoonbare reden aan te dragen.

Conclusie: in West-Brabant ligt het uitvalpercentage bij alle doelgroepen  
allochtonen boven het landelijk gemiddelde.

 4.4  Mbo-instroom afkomstig uit het voortgezet onderwijs33

 4.4.1 Gediplomeerde instroom in het mbo

De meeste deelnemers die in het schooljaar 2013-2014 in het mbo instroomden, bezochten 

het jaar daarvoor het vmbo. Dertig procent van deze groep had een vmbo-diploma theoretische 

leerweg op zak. Daarmee vormde deze doelgroep binnen het vmbo de grootste, en een nog 

altijd groeiende groep instromers in het mbo. 

Van de gediplomeerden uit de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg is in 2014 ruim de helft 

(54 procent) in een mbo-opleiding op niveau 2 terechtgekomen. Daarnaast was deze groep 

ook substantieel op niveau 3 (33 procent) vertegenwoordigd. 

Studenten met een vooropleiding vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg kozen vooral voor 

mbo-opleidingen op niveau 3 (42procent) en niveau 4 (45 procent), terwijl leerlingen uit de 

vmbo-gemengde leerweg, vmbo-theoretische leerweg en havisten/vwo’ers merendeels 

(minimaal 75 procent) een opleiding op niveau 4 volgden.

Conclusie: in het schooljaar 2013-2014 is de gediplomeerde mbo-instroom voor 
het grootste deel afkomstig uit het vmbo.

33  De in hoofdstuk 4.4. en 4.5. gebruikte data zijn afkomstig uit de Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2014.  
Sectorrapportage. MBO Raad. Juli 2015.
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 4.4.2 Mbo-instroom met een lwoo-achtergrond

Twintig procent van de in 2014 ingestroomde deelnemers heeft in het vmbo leerwegonder-

steunend onderwijs gevolgd34. In vergelijking met anderen kozen deze vo’ers vaker voor 

mbo-opleidingen op niveau 2 en minder vaak voor een opleiding op niveau 4. Wat de 

gekozen leerweg en opleidingssector aangaat was het onderscheid tussen lwoo’ers en 

niet-lwoo’ers overigens niet groot.

Conclusie: 20 procent van de in 2014 in het mbo ingestroomde vo’ers heeft een 
lwoo-achtergrond.

 4.4.3 Mbo-instroom uit het praktijkonderwijs

Ruim 10.000 mbo-studenten (0,74 procent van de totale populatie) kwamen in 2014 uit het 

praktijkonderwijs. Deze leerlingen kozen vooral voor opleidingen op de laagste mbo-niveaus 

(26 procent voor niveau 1 en 52 procent voor niveau 2).

Het aandeel leerlingen uit het praktijkonderwijs dat een hogere mbo-opleiding volgt, neemt 

trouwens de laatste jaren gestaag toe. In vergelijking met 2010 werd in 2014 vaker een 

opleiding op niveau 3 (+10 procent) en niveau 4 (+2 procent) gekozen en minder vaak op 

niveau 1 (-9 procent). 

Conclusie: in 2014 is 2 procent van de landelijke mbo-instroom uit het praktijk-
onderwijs afkomstig.

 4.4.4 Niet gediplomeerde instroom in het mbo

Tien procent van de instromers (7 procent uit vmbo en 3 procent uit havo/vwo) had in 2014 geen 

diploma voortgezet onderwijs. Deze groep koos in het mbo meestal voor een opleiding op niveau 

1 of 2. Sinds één augustus 2014 zijn de opleidingen op niveau 1 echter omgevormd tot entreeop-

leidingen en alleen nog maar toegankelijk voor leerlingen zonder een vo-diploma. Tegelijkertijd 

verdween op niveau 2 de drempelloze instroom, hoewel mbo-instellingen niet gediplomeerden 

via een toelatingsonderzoek wel in niveau-2 opleidingen of hoger mogen laten instromen.

 

Wat zijn de eerste zichtbare gevolgen van deze wijzigingen voor de instroom van gediplo-

meerden en niet gediplomeerden? Op basis van de nu beschikbare gegevens blijkt: 

•  dat de instroom van vo-gediplomeerden in de entreeopleidingen nog maar sporadisch 

voorkomt: slechts 124 deelnemers stroomden landelijk gediplomeerd in, zijnde 1,2 

procent van de totale instroom op niveau 1 (per 1 oktober 2014). Een jaar eerder bedroeg 

deze gediplomeerde instroom nog 4,9 procent. Concreet betekent dit dat een substanti-

ele groep gediplomeerde kwetsbare jongeren, die vroeger, vanwege de extra zorg en 

begeleiding, bewust voor een mbo-opleiding op niveau 1 koos, nu gedwongen in 

mbo-niveau 2 instroomt;

•  dat 3.667 niet gediplomeerde vmbo’ers per 01 oktober 2014 in een mbo-opleiding op 

niveau 2 of hoger instromen. Dit aantal komt overeen met 43 procent van de totale niet 

gediplomeerde instroom. Dit betekent een afname van de niet gediplomeerde instroom 

met 7 procentpunt ten opzichte van 2013;

•  dat 11,3 procent van de totale instroom op niveau 2 voor rekening van deelnemers 

zonder vo-diploma komt. In de komende jaren zal blijken in hoeverre het verdwijnen van 

de drempelloze instroom op niveau 2 tot grote veranderingen in de doorstroom van niet 

gediplomeerde vmbo’ers zal leiden, of tot een stijgende voortijdige uitstroom van deze 

doelgroep naar de arbeidsmarkt.

Conclusie: in 2014 is 10 procent van de mbo-instromers niet gediplomeerd.

34 Peildatum 01 oktober 2014.
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 4.4.5  Mbo-instroom met onbekende vooropleiding

Negen procent van alle instromers in het mbo behoorde in 2014 tot de categorie ‘vooroplei-

ding onbekend’. De overgrote meerderheid van deze doelgroep is 23 jaar of ouder en kiest 

overwegend voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)35. Van origine zijn 

het grotendeels werkenden, werkzoekenden, herintreders en/of zij-instromers. Ze bezoeken 

vaker een opleiding op niveau 1, 2 of 3 en stromen minder vaak op niveau 4 in. Dit doet 

vermoeden dat het oorspronkelijke vooropleidingsniveau bij deze studenten gemiddeld lager 

heeft gelegen dan bij de overige mbo-instromers. Wij vinden in deze doelgroep naar 

verhouding meer allochtonen en bewoners van een apc-gebied. 

Conclusie: bij 9 procent van de mbo-instromers is de vooropleiding onbekend. 

 4.5 Mbo-doorstroom gemeten aan het jaarresultaat

 4.5.1 Mbo-doorstroom van gediplomeerden

Het succes van studenten in het mbo verschilt naar vooropleidingsniveau. Bij mbo’ers met een 

diploma vmbo-G, vmbo-T of havo/vwo is het jaarresultaat 2014 met een score tussen de 76 

en 81 procent gemiddeld het hoogst. De scores van de andere vooropleidingscategorieën 

liggen tussen deze beide uitersten.

 

Conclusie: gediplomeerde vmbo’ers met een diploma vmbo-G of -T en gediplo-
meerden afkomstig uit havo/vwo waren in 2014 in het mbo het succesvolst.

 4.5.2 Mbo-doorstroom van lwoo’ers

Vmbo’ers uit de basisberoepsgerichte leerweg met een lwoo-indicatie waren in 2014 in het 

mbo minder succesvol dan andere vo’ers met een lwoo-indicatie. Bovendien scoorden de 

overige vo-leerlingen met een lwoo-indicatie in het mbo over het algemeen hoger dan 

leerlingen die in het vo geen lwoo-indicatie hadden. 

Conclusie: vmbo’ers uit de bb met een lwoo-indicatie waren in 2014 minder 
succesvol dan andere vo’ers met een lwoo-indicatie.

 4.5.3 Mbo-doorstroom van praktijkschoolleerlingen

Bij leerlingen afkomstig uit het praktijkonderwijs lag het jaarresultaat met 72,9 procent een 

fractie onder het mbo-gemiddelde. Zij vormen de enige vooropleidingscategorie waarvan het 

jaarresultaat in 2014 niet is gestegen. 

Conclusie: het studiesucces van pro-leerlingen lag in 2014 iets onder het mbo-
gemiddelde.

 4.5.4  Mbo-doorstroom niet gediplomeerden en studenten met onbekende vooropleiding 

in het vo 

Bij mbo-instromers zonder een vmbo-diploma ligt het jaarresultaat duidelijk lager dan het 

gemiddelde. In 2014 was de score voor deze groep 62,6 procent. 

Mbo’ers van wie de vo-vooropleiding niet bekend is, scoorden iets hoger dan gemiddeld. Dat 

resultaat is overigens in lijn met eerdere uitkomsten van oudere studenten en van bbl-deelne-

mers. Beide groepen scoren doorgaans hoger en zijn in deze categorie, zoals hierboven al 

vermeld, sterk oververtegenwoordigd. 

35 Is geen doelgroep voor de vsv-aanpak, wel voor toeleiding naar de arbeidsmarkt.
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Uitgaande van het jaarresultaat 2014 verloopt de doorstroom binnen het mbo voor de 

genoemde doelgroepen in de eigen RMC-regio succesvoller dan in de rest van Nederland36. 

Conclusie: niet gediplomeerden uit het vmbo hadden in 2014 minder succes in 
het mbo.

 
 4.6 Niet gediplomeerde uitstroom 

 4.6.1 Uit het voortgezet onderwijs

In de onderstaande tabel is voor de onder- en bovenbouw van het vo (gespecificeerd naar 

onderwijscategorie en leerjaar) het aantal studenten weergegeven dat in West-Brabant in het 

schooljaar 2013-2014 zonder diploma het vo heeft verlaten.

Voortgezet onderwijs leerweg leerjaar deelnemers vsv’ers vsv % landelijk vsv % vsv% prestatienorm

onderbouw vo brug 1-2 14.199 13 0,09 0,15 1,00

brug 3 97 0 0,00 0,16 1,00

havo 3 1.934 0 0,00 0,10 1,00

lwoo 1-2  2.139 8 0,37 0,42 1,00

vwo 3 1.709 1 0,06 0,07 1,00

subtotaal 20.078 22 0,11 0,17 1,00

bovenbouw vmbo lwoo 3-4 1.747 31 1,77 1,73 4,00

vavo-vmbo 20 5 25,00 20,11 4,00

vm2 39 1 2,56 2,41 4,00

vmbo 3-4 6.641 80 1,20 0,95 4,00

subtotaal 8.447 117 1,39 1,23 4,00

bovenbouw havo/vwo havo 4-5 4.811 17 0,35 0,44 0,50

vavo-havo 96 5 5,21 3,73 0,50

vavo-vwo 47 1 2,13 1,48 0,50

vwo 4-6 4.665 7 0,15 0,20 0,50

subtotaal 9.619 30 0,31 0,38 0,50

totaal 38.144 169 0,44 0,46

(tabel 15) Bron OC&W

Uit deze tabel blijkt dat de vsv in de onderbouw bij alle categorieën onder het landelijke 

uitvalpercentage blijft, terwijl voor de vmbo-bovenbouw juist het omgekeerde geldt. In het 

havo/vwo ligt de uitval in de bovenbouw in twee van de drie categorieën boven het landelijk 

percentage en boven de prestatienorm.

Conclusie: de uitstroom zonder diploma ligt in het schooljaar 2013-2014 in de 
bovenbouw vmbo en in de bovenbouw havo/vwo hoger dan het landelijk vsv-
percentage. In de overige categorieën ligt de uitval lager. Alleen in de boven-
bouw havo/vwo wordt de prestatienorm overschreden.

 4.6.2 Uit het middelbaar beroepsonderwijs

Wat de leerweg betreft, volgden de meeste mbo’ers (76 procent) in onze regio in het 

schooljaar 2013-2014 een opleiding in de bol-voltijd. Toch is de vsv in de bbl groter (6,34 

procent van de totale bbl-populatie tegen 5,49 procent van de totale bol-populatie). Verder 

36  Zie topsheets studiesucces per mbo-school. Benchmark middelbaar beroepsonderwijs 2014. Sectorrapportage. MBO Raad. 
Juli 2015.
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ligt de uitval bij zes opleidingscategorieën procentueel boven het landelijk vsv-percentage 

(vier in de bol en twee in de bbl) en worden bij twee niveaus de landelijke prestatienormen 

overschreden (in de bol en bbl bij niveau één en in de bol bij niveau drie). 

mbo-onderwijs leerweg niveau deelnemers vsv’ers vsv % landelijk vsv % vsv %prestatienorm

mbo-niveau 1 bbl 1 47 13 27,66 37,17 27,50

bol 1 426 138 32,39 31,39 27,50

subtotaal 473 151 31,92 32,18 27,50

mbo-niveau 2 bbl 2 1.205 124 10,29 9,78 11,50

bol 2 2.024 218 10,77 9,37 11,50

subtotaal 3.229 342 10,59 9,49 11,50

mbo-niveau 3/4 bbl 3 1.205 32 2,66 3,00 3,50

bbl 4 398 12 3,02 2,83 3,50

bol 3 2.605 121 4,64 3,51 3,50

bol 4 7.760 226 2,91 2,77 3,50

subtotaal 11.968 391 3,27 2,97 3.50

totaal 15.670 884 5,64 5,21

(tabel 16) Bron OC&W

Conclusie: de uitstroom zonder diploma ligt in het schooljaar 2013-2014 in het 
mbo bij zes opleidingscategorieën hoger dan het landelijke vsv-percentage en 
bij twee hoger dan de geldende prestatienorm.

Samenvattend kan gesteld worden dat in het vo in absolute aantallen de uitval in de 

bovenbouw vmbo (117 vsv’ers) het grootst is. In het mbo geldt dit voor de uitval op niveau 

twee (342 vsv’ers). Daarnaast springt vooral de grote uitval op niveau drie/vier (391 vsv’ers) in 

het oog. Die uitval, die 37 procent van de totale vsv-populatie in de regio omvat, maakt 

duidelijk dat er de komende jaren, naast specifieke aandacht voor jongeren in een kwetsbare 

positie, ook blijvende focus op de traditionele vsv-doelgroepen nodig zal zijn.

Conclusie: de uitval is in de bovenbouw van het vmbo, op mbo-niveau 2 en op 
mbo niveau 3&4 het grootst. 

 4.7 De uitval in het eerste leerjaar van het mbo
In het mbo vindt de voortijdige uitval voor een deel al tijdens het eerste studiejaar plaats. Dit, 

ofschoon het gros van de studenten op een niveau instroomt dat goed bij het behaalde 

vo-diploma aansluit (zie ook hierboven). Uit de mbo-benchmark 2014 blijkt dat, gemeten aan 

het ‘succes eerstejaars’37, in de periode 2011 t/m 2014 in Nederland respectievelijk 80,6, 

80,8, 82,9 en 83,8 procent van het ingestroomde cohort in het eerste studiejaar succesvol 

was. Dit betekent dat de voortijdige uitval in het eerste studiejaar sinds 2011 met 3,2 

procentpunt is afgenomen. 

Toch is 16,2 procent uitval in 2014 nog altijd substantieel38. Vooral onder studenten op niveau 1, 

niet gediplomeerden op niveau 2 t/m 4, instromers uit het praktijkonderwijs, mannen, oudere 

studenten, niet westerse en westerse allochtonen en bewoners uit apc-gebieden ligt de uitval 

boven het landelijk gemiddelde. Het verschil in studiesucces met de andere categorieën 

instromers bedraagt voor deze doelgroepen minimaal 3 procent. 

37  Het ‘succes eerstejaars’ wordt berekend op basis van het aantal studenten uit een cohort dat na één jaar nog in opleiding is, met 
een diploma is uitgestroomd, of zonder diploma is uitgevallen.

38  De voortijdige afhakers kunnen overigens zijn ingestroomd in een andere mbo-instelling. In 2014 betrof dit ongeveer 5% van de 
instromers 2013.
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Conclusie: jongeren in een kwetsbare positie hebben meer kans op voortijdige 
uitval in het eerste leerjaar van het mbo (dit zijn o.a. studenten op niveau 1 en 2, 
niet gediplomeerden, praktijkschoolleerlingen, vso-leerlingen en allochtonen).

 4.8 Jongeren in een kwetsbare positie
Studenten afkomstig uit een aantal van de hierboven al genoemde doelgroepen worden door 

de minister van OC&W ook wel als ‘jongeren in een kwetsbare positie’ aangeduid39. In haar 

Kamerbrief van 12 december 2014 noemt zij deze jongeren voor het eerst en omschrijft hen 

als deelnemers tot 23 jaar die vanuit bepaalde onderwijsposities het onderwijs hebben 

verlaten, of naar mbo-opleidingen op niveau 1 of 2 zijn doorgestroomd40. In het bijzonder 

doelt de minister hier op jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs, het vso (met profiel 

arbeidsmarkt & vervolgonderwijs), uit de vmbo-basisberoepsgerichte leerweg en uit de 

entreeopleidingen41. 

In het schooljaar 2014-2015 gaat het landelijk om iets meer dan 42.000 jongeren en in West-

Brabant betreft het 1.635 deelnemers. Dat is 83 procent van de door- en uitstroom in de 

genoemde onderwijscategorieën (zie onderstaande tabel)42. Daarmee bevinden zich in West-

Brabant procentueel iets meer jongeren in een kwetsbare positie dan landelijk (79 procent). 

De doorstroom naar een entreeopleiding of naar opleidingen op mbo-niveau 2 wordt voor 

deze doelgroepen als een risicovolle stap beschouwd, omdat de kans op voortijdige uitval 

daarbij reëel aanwezig is en deze jongeren in zo’n geval minder mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt hebben. Dit, omdat de startkwalificatie ontbreekt. Jongeren die de arbeidsmarkt 

zonder zo’n startkwalificatie betreden, hebben een aantoonbaar slechter toekomstperspectief 

dan jongeren die dezelfde stap in het bezit van een startkwalificatie maken. 

onderwijs deelnemers 

2014-2015

door- en uitstroom 

2014-2015

mbo 1 mbo 2 uitstroom totaal kwetsbare 

positie

kwetsbare 

positie %

mbo 1 458 458 97 163 181 441 96%

pro 947 220 49 55 102 206 94%

vmbo bbl 2.670 988 53 652 70 775 78%

vso-arbeidsmarkt 347 92 21 4 60 85 92%

vso-vervolg-onderwijs 667 207 45 43 40 128 62%

totaal 5.089 1.965 265 917 453 1.635 83%

(tabel 17) Bron OC&W

Bij jongeren in een kwetsbare positie gaat het om gediplomeerden en niet gediplomeerden. 

De onderstaande tabel geeft daarom de verhouding tussen deze twee categorieën weer. 

Daaruit blijkt dat van de kwetsbare jongeren die een opleiding op mbo-niveau 1 volgden er 

144 bij de start van het schooljaar 2015-2016 gediplomeerd naar een opleiding op niveau 2 

gingen (88 procent van de doorstroom) en 19 ongediplomeerd (12 procent). 

Vanuit het praktijkonderwijs werden 46 leerlingen met een diploma toegelaten (84 procent 

van de doorstroom) en 9 zonder een diploma (16 procent).

39 Hier verder ook aangeduid met de afkorting JKP.

40 Kamerbrief ‘Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie’ Ministerie van OCW. Den Haag. December 2014.

41  Daarnaast kunnen ook studenten op niveau 2 in een kwetsbare positie belanden wanneer zij hun opleiding niet met een diploma 
(startkwalificatie) afronden.

42  RMC-Factsheet RMC-Regio 34. Voorlopige cijfers schooljaar 2014-2015. OCW. Maart 2016. Voor het schooljaar 2013-2014 
ontbreken dergelijke gegevens in deze vorm.
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Kwetsbare door- en uitstroom 2015-2016 in de regio

onderwijs mbo 1 mbo 1 % mbo 2 mbo 2 % uitstroom uitstroom % totaal totaal %

mbo 1* 1 1 144 88% 76 42% 221 50%

pro 46 84% 29 28% 75 36%

vmbo bbl** 647 99% 45 64% 692 89%

*= mbo1- diploma    **= vmbo-diploma/voor het vso zijn geen gegevens beschikbaar

(Tabel 18) Bron OC&W

Tegelijkertijd begonnen ook 647 leerlingen met een vmbo-diploma basisberoepsgerichte 

leerweg aan een mbo-opleiding op niveau 2 (99 procent van de doorstroom) en vijf zonder 

een diploma (1 procent). 

Concreet betekent dit dat in onze regio in het schooljaar 2015-2016 maar 33 kwetsbare 

jongeren zonder diploma in het mbo zijn ingestroomd (4 procent van de totale populatie). 

Omdat ongediplomeerde leerlingen formeel niet meer in mbo-opleidingen op niveau 2 

geplaatst mogen worden, waren deze jongeren pas toelaatbaar na een aanvullend onderzoek 

door de mbo-instelling. 

Conclusie: jongeren afkomstig uit pro/vso, uit vmbo bb, uit de entreeopleidingen 
en uit mbo-opleidingen op niveau 2 worden tot de doelgroep ‘jongeren in een 
kwetsbare positie’ gerekend. In West-Brabant is deze doelgroep iets groter dan 
in de rest van Nederland.

 4.9 Oud vsv’ers
Onderstaande tabel biedt inzicht in de geregistreerde inkomstenbron van vsv’ers die eerder 

dan in het schooljaar 2015-2016 met hun opleiding stopten. Deze jongeren verlieten het 

onderwijs zonder startkwalificatie en worden met de term ‘oud vsv’ers’ aangeduid. 

Momenteel staan in West-Brabant in totaal 4.883 jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot 23 

jaar als zodanig geregistreerd, maar 71 procent van deze doelgroep is 20 tot 22 jaar oud. Op 

het peilmoment voor het samenstellen van de onderstaande tabel (mrt. 2016) heeft 43 

procent van deze oud vsv’ers na het schoolverlaten nog nooit enige inkomsten gegenereerd, 

of zijn er op het meetmoment voor hen geen inkomensgegevens uit werk bekend. Acht 

procent van de oud vsv’ers heeft slechts een klein baantje met een inkomen dat lager ligt dan 

€ 300 euro per maand. 

Concreet betekent dit alles dat ruim de helft van de oud vsv’ers (51 procent) geen of slechts 

heel weinig inkomsten heeft43. Naast deze jongeren zonder inkomen of met slechts geringe 

inkomsten heeft 34 procent een inkomen dat hoger ligt dan € 300 euro per maand en 

ontvangt 16 procent een kleine uitkering. In totaliteit maken deze cijfers zichtbaar dat slechts 

31 procent van de oud vsv’ers in West-Brabant voldoende inkomsten genereert om in het 

eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

43  Overigens worden tot deze doelgroep ook de buitenlandse studenten zonder bekend opleidingsniveau gerekend en een relatief 
groot contingent arbeidsmigranten dat vooral naar Nederland is gekomen om te werken en dus vooralsnog niet in het volgen van 
een opleiding is geïnteresseerd.
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(tabel 19) Bron RMC-Regio 34

Conclusie: slechts 31 procent van de oud vsv’ers in West-Brabant kan in het eigen 
levensonderhoud voorzien. Voor 69 procent dreigt maatschappelijke uitval.

 4.10 Recapitulerend
De onderstaande tabellen over de vsv in West-Brabant in het schooljaar 2014-2015 maken 

tot slot nog eens recapitulerend aanschouwelijk wat in dit hoofdstuk over het studiesucces 

van de diverse doelgroepen is vermeld en in de conclusies is samengevat44. 

In absolute aantallen zijn van de 983 nieuwe vsv’ers in de regio er 176 uit het vo afkomstig 

en 807 uit het mbo45. Daarbij onderscheidt zich de uitval in de vmbo-bovenbouw (11,50 

procent) in negatieve zin zeer sterk van die in alle andere vo-categorieën. Voor het mbo 

springt vooral de uitval op niveau 2 (28,28 procent) en niveau 4 (27,26 procent) in het oog, 

terwijl de vsv op niveau 1 en 3 getalsmatig ongeveer van dezelfde omvang is als de totale 

uitval in de vmbo-bovenbouw.

UItval naar onderwijs soort

 

(tabel 20) Bron RMC-Regio 34

44 Informatie op basis van de voorlopige jaarcijfers 2014-2015. Bron RMC-Regio 34.

45 Het schooljaar 2013-2014 telde in totaal 1.053 vsv’ers: 169 in het vo en 884 in het mbo.
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 UItval naar leeftijd

(tabel 21) Bron RMC-Regio 34

Het spreekt daarom voor zich dat nieuw regionaal vsv-beleid alleen dan succesvol kan zijn 

wanneer het met voorrang focust op het reduceren van het voortijdig schoolverlaten in de 

bovenbouw van het vmbo en in alle opleidingscategorieën van het mbo. Bovendien dienen 

de maatregelen gericht te zijn op die leeftijdscategorieën waar de voortijdige schooluitval in 

hoofdzaak plaatsvindt, te weten op 17- en 18-jarigen en 18-plussers.
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5
De regionale vsv-aanpak gedurende 
het Tweede Convenant VSV en het 
verlengingsjaar (periode 2012-2016)

 5.1  De resultaten in West-Brabant
Op basis van de behaalde resultaten, de jaarverslagen van de projecten, de periodieke 

evaluaties door de regionale Regiegroep VSV46 en de in opdracht van OC&W uitgevoerde 

landelijke monitoring en evaluatie47, mag hier geconcludeerd worden dat de vsv-aanpak in 

West-Brabant redelijk succesvol is geweest en dat het merendeel van de gesubsidieerde 

projecten in de periode 2012-2015 naar tevredenheid is uitgevoerd.

 

Het cijfermatig resultaat van die aanpak: een structurele vermindering van de regionale 

voortijdige schooluitval met 679 deelnemers in het jaar 201548, kan echter niet expliciet 

worden toegeschreven aan bepaalde maatregelen of specifieke projecten, maar is eerder het 

gevolg van invloedrijke maatschappelijke omstandigheden en een niet nader te definiëren mix 

van de ontplooide initiatieven.

 

Daarbij mag niet onvermeld blijven dat de kwantitatieve analyses van Panteia uitwijzen dat de 

vsv-verschillen tussen de regio’s, of tussen de mbo-instellingen in Nederland, deels aan de 

invloed van populatiekenmerken of arbeidsmarktfactoren dienen te worden toegeschreven. 

Hierdoor is het voor sommige regio’s en onderwijsinstellingen in Nederland in de praktijk 

makkelijker om een vsv-reductie te realiseren dan voor andere49.

Verder is de voor een succesvolle aanpak zo noodzakelijke mentaliteitsverandering vooral 

bewerkstelligd door de jarenlange intensieve samenwerking tussen onderwijs en gemeenten en 

de regelmatige vsv-publicaties van OC&W. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat er stilaan een 

gedeeld gevoel van urgentie en van gezamenlijke regionale verantwoordelijkheid is ontstaan50.

Maar in weerwil van dit alles moet hier toch ook vermeld worden dat tijdens de tweede 

convenantperiode in West-Brabant activiteiten zijn ontplooid, die – ook al is dat wetenschap-

pelijk niet direct te onderbouwen - in de perceptie van leerlingen/studenten, docenten, 

begeleiders en ouders een grote meerwaarde hebben gehad en die zelfs in menig geval het 

verschil tussen studiesucces en voortijdig afhaken hebben uitgemaakt.

In dit verband moeten zeker de activiteiten rondom loopbaanoriëntatie en keuzeprocessen in 

vo en mbo, de opvang van overbelaste jongeren in de regionale plusvoorzieningen van vo en 

mbo en de transfercoaching tijdens de transitie van vo naar mbo genoemd worden. Wat 

overigens niet impliceert dat de andere regionale maatregelen van minder toegevoegde 

waarde zouden zijn geweest51. 

46  Zie voor een beschrijving van de Regionale Regiegroep VSV hfst, 5.5 van deze notitie op blz. 30.

47 Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015. Overkoepelende samenvatting. Panteia en SEOR. Zoetermeer, juli 2015.

48 Dit betekent een reductie van 41% sinds de start van het tweede convenant in 2012.

49  Blz. 13 en 14. ‘Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015’. Overkoepelende samenvatting. Panteia en SEOR. Zoetermeer, juli 
2015.

50  Blz. 12 e.v. ‘Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012-2015’. Overkoepelende samenvatting. Panteia en SEOR. Zoetermeer, juli 
2015.

51  Zie in dit verband o.a. de ‘Rapportage Plusloket 2015’. SS&B ROC West-Brabant. Januari 2016. Zie verder ‘Hoe effectief is de 
Transfercoach? Opbrengsten en ervaringen’. Oberon Onderzoek en Advies. Utrecht, mei 2015.



34REGIONAAL PROGRAMMA  Iedereen op z’n plek in West-Brabant

 5.2 De uitgangssituatie voor de periode 2012-2015
In 2012, na afloop van de eerste convenantperiode, heeft West-Brabant op basis van de toen 

uitgevoerde regioanalyse voor vier brede beleidsbepalende thema’s gekozen52:

• zorgstructuur;

• doorlopende (zorg) lijnen;

• opvang;

• professionalisering.

In relatie met deze thema’s zijn specifieke doelgroepen en/of aandachtsgebieden benoemd. 

De voorgestelde regionale maatregelen moesten hierop gericht zijn om voor subsidiering in 

aanmerking te kunnen komen:

1. de overgang van vmbo naar mbo;

2. doorlopende coachingslijnen;

3. studie- en loopbaanoriëntatie;

4. professionalisering van mbo-docenten en leerplichtambtenaren;

5. het terugdringen van de voortijdige uitval op niveau 3 en 4 van het mbo;

6. het terugdringen van de voortijdige uitval onder 18-plussers;

7. het terugdringen van de voortijdige uitval onder afstromers uit havo 4 en vavo-studenten;

8. de opvang van plusleerlingen.

Vervolgens heeft de Regionale Regiegroep VSV voor de periode 2012-2016 subsidie toege-

kend aan de volgende maatregelen:

A  Loopbaanoriëntatie en keuzeprocessen in vo en mbo: 

 • Breda, vmbo on stage (gericht op vo);

 • loopbaanoriëntatie en keuzeprocessen in het mbo;

B Coaching in vo en mbo (regionaal coachingshuis):

 • school is cool (gericht op vo);

 •  de tranfercoach (gericht op de overgang van vo naar mbo en het eerste verblijfsjaar in 

het mbo);

 • community coaching (gericht op het mbo).

C Verzuim- en uitvalpreventie:

 • M@zl (gericht op het mbo);

 • vsv begint bij verzuim (gericht op verzuim 18-plus in het mbo);

 • opvang in het mbo van afstromers uit havo 4 en vavo;

 • pre-bachelorklas (gericht op instroom in horeca-opleidingen in het mbo);

 • in beeld na het vo (gericht op monitoring studiesucces vo-leerlingen);

 • regionale implementatie overstapmodule en DDD van Intergrip (in 2016 gestart).

D Regionale opvang overbelaste jongeren:

 • de observatieklas/plusvoorziening vo Breda e.o.;

 • plusvoorziening vo Roosendaal;

 • plusvoorziening vo Bergen op Zoom;

 • plusvoorziening mbo;

 • regionaal plusloket voor vo en mbo;

 • indicering plusleerlingen mbo;

 • ASFA Plus-trainingen voor overbelaste jongeren in vo en mbo.

E Professionalisering:

 •  scholing voor mbo-docenten en leerplichtambtenaren in coachings- en signalerings-

vaardigheden.

52 Blz. 22, ‘RMC-Regio 34, Voortijdig Schoolverlaten. Analyseren voor de toekomst’. Etten-Leur, mei 2012.
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 5.3 Het verlengingsjaar 2016
In de aanloop naar 2016 is er landelijk en regionaal voor gekozen om het bestaande beleid in 

dat jaar grotendeels ongewijzigd te laten. Tijdens de projectevaluatie door de Regiegroep VSV 

bleek echter dat enkele projecten om uiteenlopende redenen hun activiteiten na 2015 niet 

meer wensten voort te zetten. Het betreft hier:

• in beeld na het vo (is geïmplementeerd en daarom is de subsidiëring beëindigd); 

•  de pre-bachelorklas en ‘Opvang havo 4/vavo’ (de projecten anticipeerden op een 

vsv-problematiek die zich in de praktijk in de regio slechts in beperkte mate bleek voor te 

doen)53;

• scholing mbo-docenten en leerplichtambtenaren (de doelen waren gerealiseerd).

 5.4 Speciale activiteiten voor jongeren in een kwetsbare positie
Tegelijkertijd gaf de minister in haar brief van maart 2015 regio’s de ruimte om, vooruitlopend 

op de nieuwe aanpak, al in 2016 met maatregelen te starten die de positie van kwetsbare 

jongeren zouden verbeteren. Bijgevolg zijn in juni en december 2015 in West-Brabant twee 

brede werkconferenties georganiseerd, waar onderwijs, gemeenten en werkgeversorganisa-

ties over een passende aanpak van gedachten hebben gewisseld. 

Met deze conferenties wilde de regio onder andere drie al lopende initiatieven meer met 

elkaar in samenhang brengen. Het betreft hier maatregelen vanuit gemeenten, onderwijs en 

arbeidsmarktorganisaties die voortkwamen uit:

• de notitie ‘West-Brabant leert en werkt’ (regionaal vastgesteld door het rpA)54;

• het vsv-project ‘Talenten zonder papieren’ (het regionale vo en mbo);

•  het actieplan ‘Jeugdwerkloosheid@West-Brabant’ (de 18 West-Brabantse gemeenten, het 

UWV, het onderwijs, de kenniscentra, de werkgevers- en werknemersorganisaties, de 

provincie Noord-Brabant en overige stakeholders in de regio West-Brabant)55.

Samenvattend resulteerden de conferenties in de regionale ambitie om:

•  het voortijdig schoolverlaten en de jeugdwerkeloosheid in de regio actief te bestrijden en 

terug te dringen;

• de maatschappelijke participatie van de jongeren in een kwetsbare positie te bevorderen;

• te komen tot een regionale aanpak voor de arbeidstoeleiding van deze jongeren.

Om die doelstellingen te kunnen realiseren, werden voor de nabije toekomst vijf actielijnen 

uitgezet:

1. komen tot een regionale aanpak en regierol;

2. in beeld brengen wat er in West-Brabant voor deze jongeren al wordt gedaan;

3.  onderzoeken op welke wijze bestaande en toekomstige regionale initiatieven uit reguliere 

middelen en/of derde geldstromen bekostigd kunnen worden;

4.  zoeken naar een effectieve aansluiting van het vo op de entreeopleidingen en mbo- 

opleidingen op niveau 2;

5.  komen tot een regionaal meldpunt/loket ten behoeve van een integrale aanpak voor deze 

jongeren.

Het door de Regionale Regiegroep VSV gesubsidieerde project ‘Talenten zonder papieren’ 

richt zich in het huidige schooljaar 2015-2016 al op het realiseren van actielijn vier. Men doet 

dit door te werken aan het faciliteren van:

• de instroom van vso- en praktijkschoolleerlingen in de entreeopleidingen;

53 De pre-bachelorklas is met reguliere middelen voortgezet en het andere project is beëindigd.

54  West-Brabant leert en werkt! Versterken van kansen voor (kwetsbare) jongeren pro, vso, vmbo en mbo 1&2. RpA en Regio West-
Brabant. Breda, januari 2016.

55  Jeugdwerkloosheid @ West-Brabant’. Actieplan voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant 2013-2014. RpA. 
Breda, 10 juni 2013.
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•  de gediplomeerde en niet gediplomeerde uitstroom uit de entreeopleidingen naar de 

arbeidsmarkt;

•  de gediplomeerde en niet gediplomeerde instroom vanuit het vmbo (vooral vanuit de bbl) 

in mbo-opleidingen op niveau 2;

• de niet gediplomeerde uitstroom uit mbo-niveau 2 naar de arbeidsmarkt.

(tabel 22) Bron ROC-West-Brabant

Met deze activiteiten proberen de projectverantwoordelijken uit het vo en mbo, in samenwer-

king met andere regionale partners, te voorkomen dat jongeren in een kwetsbare positie op 

kritieke momenten in hun schoolloopbaan niet goed naar een andere vorm van onderwijs, 

naar de arbeidsmarkt of naar passende zorg worden begeleid. Daarmee dragen deze 

initiatieven bij aan het creëren van een sluitend regionaal vangnet.

 5.5 De regionale samenwerking in de periode 2008-2016
Om de regionale aanpak vorm te kunnen geven, hebben OC&W, de RMC-contactgemeente 

Breda, de contactschool ROC West-Brabant en de bestuurders van de overige vo- en 

mbo-onderwijsinstellingen in de periode 2008 tot 2015 twee ‘Convenanten Voortijdig 

Schoolverlaten’ gesloten. 

Daarnaast zijn de RMC-contactgemeente Breda (mede namens de 18 West-Brabantse 

gemeenten), de bestuurders van de twee regionale opleidingscentra voor mbo-onderwijs en 

de onderwijsbestuurders vo - via hun gemandateerde vertegenwoordigers in de Regionale 

Regiegroep VSV - op grond van artikel 8 van de regeling ‘Regionale Aanpak Voortijdig 

Schoolverlaten’, twee samenwerkingsovereenkomsten aangegaan met als doel het vsv- 

programma voor West-Brabant samen te ontwikkelen en uit te voeren. 

Als gevolg hiervan is in 2008 ook een Regionale Regiegroep VSV opgericht, waarin gemanda-

teerde vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners zitting hadden. Inhoudelijk is 

sindsdien de vergaderagenda voor dit tweemaandelijks overleg bepaald door kwesties 

rondom de voorbereiding, implementatie, voortgang, monitoring en evaluatie van de 

maatregelen uit de opeenvolgende regionale programma’s. 



37REGIONAAL PROGRAMMA  Iedereen op z’n plek in West-Brabant

Bovendien zijn daadkracht, beleidsmatige samenhang en consistentie sinds 2008 geborgd 

doordat de regio in de aanpak een centrale rol reserveerde voor een regionaal Projectleider 

VSV (namens het onderwijs) en de RMC-coördinator (namens de gemeenten). Beide functio-

narissen maken deel uit van de Regionale Regiegroep VSV. 

Binnen de huidige aanpak is de regionaal projectleider verantwoordelijk voor de dagelijkse 

gang van zaken. Concreet betekent dit:

•  het onderhouden van regelmatig contact met de projectleiders van de afzonderlijke 

projecten;

•  het bijwonen van vergaderingen van de aan de projecten gerelateerde beleidsgroepen of 

stuurgroepen;

• het afhandelen van administratieve zaken;

•  het bewaken van de subsidieverstrekking en -besteding t.b.v. de (jaarlijkse) verantwoor-

ding richting regiegroep, accountant en DUO;

•  het monitoren en evalueren van de afzonderlijke maatregelen en het rapporteren hierover 

aan de regiegroep;

• het maken van (regio) analyses;

•  het voeren van tripartite-overleg met de accountmanager van OC&W en de RMC-coördinator;

• het onderhouden van contacten met de instellingen/scholen uit vo en mbo;

• het onderhouden van contacten met gemeenten en met de RMC-klankbordgroep;

• het onderhouden van contacten met landelijke stakeholders;

• het bijwonen van manifestaties en congressen rondom vsv;

•  het informeren van de (regionale) publieke opinie over het vsv-beleid en -programma in 

West-Brabant;

Veel van deze activiteiten voert hij/zij samen of in samenspraak met de RMC-coördinator uit, 

omdat die functionaris beleidsmatig de schakel tussen de Regiegroep, de RMC-klankbord-

groep en het Regionaal Bureau Leerplicht vormt. Anderzijds onderhoudt de RMC-coördinator, 

door zijn/haar positionering binnen de contactgemeente, een directe relatie met het onderwijs-, 

jeugd-, zorg- en arbeidsmarktdomein.

Juist doordat West-Brabant voor een kleinschalige organisatiestructuur met een centrale rol 

voor de Regionale Regiegroep VSV, de regionaal Projectleider VSV en de RMC-coördinator 

heeft gekozen, kon in de afgelopen acht jaar op een efficiënte en effectieve wijze inhoud en 

sturing aan de vsv-aanpak worden gegeven. De gekozen werkwijze heeft dan ook zeker 

bijgedragen aan de resultaten tot nu toe.
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6
De regionale vsv-aanpak  
in de periode 2016-2020

Na een overzicht van alle direct of indirect bij het jeugdbeleid en de vsv-aanpak betrokken 

partners en een beknopte schets van de belangrijkste recente ontwikkelingen in West-Brabant 

(hfst. 2), zijn in dit regionaal programma de regionale vsv-problematiek (hfst. 3), de betrokken 

doelgroepen (hfst, 4), de aanpak tijdens het Tweede Convenant VSV en de regionale samen-

werking besproken (hfst, 5). De zo opgedane kennis is in het onderstaande hoofdstuk vervolgens 

vertaald naar concrete besluiten en maatregelen voor de nieuwe regionale vsv-aanpak 2.056.

 6.1 Het vertrekpunt
Die aanpak kan voortbouwen op een steeds beter uitgekristalliseerde landelijke en regionale 

organisatie met voor alle betrokkenen duidelijke rollen, taken en verantwoordelijkheden. In 

die organisatiestructuur zijn de bekende samenwerkingspartners OCW, RMC, gemeenten en 

onderwijs vertegenwoordigd, maar wordt vanaf nu ook een plaats ingeruimd voor de 

samenwerking met nieuwe partners afkomstig uit vso/pro, uit de arbeidsmarkt, het jeugd- & 

jongerenbeleid en uit de sectoren zorg en veiligheid. Daardoor wordt het mogelijk om straks 

desgewenst dwarsverbanden met deze sectoren te leggen en zo bijvoorbeeld tot een sluitend 

regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie te komen. 

 6.2 Voortzetting van de regionale samenwerking
De onderwijsinstellingen en gemeenten in West-Brabant zetten de bestaande samenwerking 

tot en met 31 december 2020 voort. Om dit te bekrachtigen en tevens om te onderschrijven 

dat men met de hier geformuleerde nieuwe aanpak 2017-2020 instemt, ondertekenen de 

RMC-contactgemeente Breda (mede namens de achttien West-Brabantse gemeenten) en de 

bestuurders van alle betrokken onderwijsinstellingen in West-Brabant het regionaal programma 

dat naar DUO zal worden gezonden57. 

Daarnaast tekenen de RMC-contactgemeente Breda (mede namens de 18 West-Brabantse 

gemeenten), de bestuurders van de 2 regionale opleidingscentra voor mbo-onderwijs en de 

vo-onderwijsbestuurders een nieuwe regionale samenwerkingsovereenkomst waarin de 

gemaakte afspraken voor de periode 2017-2020 zijn opgenomen. 

 6.3 De vsv-organisatie in West-Brabant

 6.3.1 Bestuurlijke regie en bestuurlijke overleggen

Bestuurlijk voert de wethouder onderwijs van de RMC-contactgemeente Breda de regie over 

de nieuwe vsv-aanpak. Om de betrokkenheid bij de aanpak regionaal ook in een breder 

bestuurlijk verband te borgen, vindt minimaal één keer per jaar bestuurlijk overleg tussen de 

samenwerkingspartners plaats. Het regionale onderwijs wordt in dit beraad vertegenwoordigd 

door een bestuurder van de contactschool ROC West-Brabant en de gemeenten door de 

wethouder onderwijs van de RMC-contactgemeente Breda. Desgewenst kan dit bestuurlijk 

overleg ook worden gebruikt om, zoals in de brief van de minister is bepaald, periodiek over 

de stand van zaken rondom het sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare 

positie van gedachten te wisselen58.

56  De Minister van OC&W gebruikt in haar brief aan de Tweede Kamer ‘Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig 
vervolg’ de term ‘vsv-aanpak 2.0’. Zie hiervoor blz. 9 van die brief. Ministerie van OC&W. 15 februari 2016. In deze notitie wordt 
in dit verband verder over ‘de nieuwe vsv-aanpak’ gesproken.

57  Alleen vo- en mbo-onderwijsinstellingen die het regionale programma 2016-2020 ondertekenen, komen in aanmerking voor de 
individuele prestatiebekostiging.

58  Blz. 9, aandachtspunt 5. ‘Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig vervolg’. Brief Minister van OCW aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer. Ministerie van OC&W. 15 februari 2016.
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Ten slotte heeft de contactgemeente Breda de verplichting om minimaal één keer per jaar een 

bestuurlijk overleg tussen de RMC-contactgemeente, de centrumgemeente van de arbeids-

marktregio, de contactschool en de bestuurders van de samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs te organiseren, teneinde bestuurlijk afspraken te maken over de overdracht van 

jongeren, en over wie op welk moment voor welke taak verantwoordelijk is. De wethouder 

van de contactgemeente bepaalt hoe dit bestuurlijk overleg wordt ingericht59.

 6.3.2 De operationele uitvoering

Op uitvoerend niveau wordt de overlegstructuur met een Regionale Regiegroep VSV in de 

nieuwe aanpak voortgezet. De regiegroep wordt voorgezeten door de wethouder onderwijs 

van de RMC-contactgemeente Breda en bestaat verder uit de RMC-coördinator, de Regionaal 

Projectleider VSV en gemandateerde vertegenwoordigers van de overige partijen die de 

samenwerkingsovereenkomst 2016-2020 hebben ondertekend60. De regiegroep vergadert 

tweemaandelijks.

Tijdens deze vergaderingen kan de regiegroep, wanneer de vsv-aanpak dit vereist, vertegen-

woordigers uit andere sectoren aan tafel uitnodigen. Zoals hier al eerder gesteld, schept dit 

de mogelijkheid om voor aanpalende onderwerpen, zoals de aanpak thuiszitters of het 

bestrijden van jeugdwerkloosheid, beleidsmatig met die terreinen een verbinding te leggen.

 6.3.3 De regionaal projectleider VSV

Op operationeel niveau wordt ook de functie van Regionaal Projectleider VSV gehandhaafd. 

Samen met de RMC-coördinator blijft hij/zij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van 

zaken en voor de in hfst, 6 omschreven taken.

 6.4 De algemene uitgangspunten voor de nieuwe vsv-aanpak
In de nieuwe aanpak mogen geen maatregelen meer worden opgenomen die slechts op één 

individuele school in de regio effect sorteren61. Ze moeten in hun uitwerking altijd een zekere 

regionale impact hebben. Bovendien moeten RMC en de onderwijsinstellingen na ruim negen 

jaar vsv-beleid hun basis op orde hebben. 

 6.4.1 De basis op orde in het onderwijs

Voor het onderwijs betekent dit dat maatregelen gericht op het verbeteren van het primair 

proces niet meer zijn toegestaan. De minister bedoelt hiermee specifiek maatregelen rondom 

verzuimregistratie, verzuimbeleid en uitvalregistratie (regionale projecten in 2016: ’M@zl in 

het mbo’, ‘VSV begint bij verzuim’ en de activiteiten van de Regionaal Poortwachter VSV); 

programma’s voor loopbaanoriëntatie en studiekeuzebegeleiding (regionale projecten in 

2016: ‘Breda on Stage’ en ‘Loopbaanoriëntatie en keuzeprocessen in het mbo’) en maatregelen 

gericht op het professionaliseren van onderwijspersoneel.

 6.4.2 De basis op orde bij RMC

De RMC-functie omvat drie basistaken waarvoor geen maatregelen meer mogen worden 

bestemd:

1.  registratie: de regio dient nu te beschikken over een sluitend systeem voor melding en 

registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen 

startkwalificatie hebben behaald;

2.  trajectbegeleiding: RMC benadert en draagt zorg voor jongeren die zijn uitgevallen.  

59  Blz. 9, aandachtspunt 6. ‘Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig vervolg’. Brief Minister van OCW aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer, Ministerie van OC&W. 15 februari 2016.

60  Wanneer het juridisch noodzakelijk blijkt dat ook vso en pro de samenwerkingsovereenkomst tekenen, moet worden bezien of 
deze partijen dan niet ook in de regiegroep vertegenwoordigd dienen te zijn.

61  Tenzij het een maatregel betreft voor een instelling met vestigingen in de hele regio, zodat er sprake is van een regionale maatre-
gel.
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De begeleiding is gericht op het terugleiden van deze jongeren naar onderwijs, naar 

werk, of naar passende zorg of dagbesteding;

3.  regie voeren: RMC coördineert en initieert de samenwerking tussen alle belangrijke 

partijen die bij deze jongeren betrokken zijn en onderhoudt hiertoe een regionaal 

netwerk.

 6.5 De looptijd van de nieuwe vsv-aanpak
Het regionaal programma kent een looptijd van vier jaar en start met ingang van het 

schooljaar 2016-2017. Vervolgens heeft het betrekking op de schooljaren 2017-2018, 

2018-2019 en 2019-2020. De aanpak met nieuwe maatregelen wordt in 2016 in principe 

voor de gehele looptijd vastgesteld.

Om te kunnen beoordelen of de aanpak ook daadwerkelijk een effectieve bijdrage aan het 

realiseren van de regionale doelstelling levert, zal de regiegroep de maatregelen in het 

schooljaar 2017-2018 evalueren. Mocht uit die evaluatie blijken dat aanpassingen (inhoudelijk 

en/of budgettair) noodzakelijk zijn dan zullen die op dat moment in overleg met OC&W/DUO 

worden doorgevoerd.

 6.6 Het beschikbare budget
Voor het uitvoeren van de nieuwe vsv-aanpak ontvangt West-Brabant een regiobudget dat 

bestaat uit twee componenten:

•  Een part dat via de RMC-contactgemeente Breda naar de regio komt. Dit deel bedraagt in 

2017 en 2018 per jaar € 791.123 en in 2019 en 2020 per jaar € 742.747;

•  Een part dat via de contactschool naar de regio komt. Dit deel bedraagt gedurende de 

gehele looptijd van de aanpak per jaar € 710.197.

Hierdoor is in de 2017 en 2018 jaarlijks € 1.501.320 beschikbaar en in 2019 en 2020 per jaar 

€ 1.452.944. Ten hoogste tien procent van deze beschikbare jaarbedragen, met een maximum 

van € 150.000 per jaar, mogen de partners jaarlijks samen voor beheerskosten aanwenden 

mits daarvoor, conform de subsidieregels, onderbouwing aanwezig is.

De contactschool en de RMC-contactgemeente bepalen samen, op basis van gelijkwaardig-

heid, hoe de delen van het regiobudget worden ingezet. De één kan dus niet zonder 

afstemming met de ander bepalen, hoe het deel waarvoor hij kassier is, wordt besteed62.

Naast het algemene regiobudget ontvangt RMC voor het uitvoeren van reguliere RMC-taken 

ook ‘de specifieke uitkering RMC’ en krijgt het onderwijs vsv-prestatiemiddelen. Deze 

prestatiemiddelen bestaan jaarlijks uit een vaste voet en een resultaatafhankelijk deel dat de 

onderwijsinstellingen slechts dan ontvangen wanneer zij de jaarlijkse procentuele uitvalnormen 

niet overschrijden63. Overigens ontvangen alleen de onderwijsinstellingen die dit programma 

ondertekenen ook voor de periode 2016-2020 prestatiemiddelen64.

 

 6.7 De landelijke vsv-doelstelling
De minister van OC&W heeft in haar brief van 15 februari 2016 voor de komende samen-

werkingsperiode een nieuwe, nog scherpere doelstelling geformuleerd. Conform dat 

oogmerk mogen er in 2021 jaarlijks nog maar maximaal 20.000 nieuwe vsv’ers zijn (gemeten 

62  Blz.5. ‘Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig vervolg’. Brief Minister van OCW aan de voorzitter van de 
Tweede Kamer. Ministerie van OC&W. 15 februari 2016.

63  Zie voor een uitvoerige beschrijving van de vo- en mbo-normen en de daarmee verbonden prestatiegelden blz. 14, bijlage 2. 
‘Systematiek financiële waardering vsv-resultaten’. ‘Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig vervolg’.  
Brief Minister van OCW aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ministerie van OC&W. 15 februari 2016.

64  Onderwijsinstellingen, die in meerdere regio’s actief zijn, hoeven het regionale programma formeel slechts in één regio te onder-
tekenen.
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over het schooljaar 2019-2020)65. Dit betekent dat de voortijdige uitval in Nederland 

gedurende de komende vier schooljaren structureel met nog eens 4.451 vsv’ers omlaag 

moet66.

 6.8 De regionale vsv-doelstelling
Wil West-Brabant hieraan een effectieve bijdrage kunnen leveren, en bijgevolg ook de uitval 

in de eigen regio verder terugdringen, dan zullen de regionale onderwijsinstellingen hun 

uitval tot 2020 minimaal onder de nieuwe prestatienormen voor het vo en mbo moeten 

houden67. Daarmee is dit streven voor RMC en de onderwijsinstellingen ook automatisch de 

jaarlijks te realiseren regionale doelstelling.

Bovendien hebben de partners de ambitie om met hun nieuwe aanpak in de periode 

2017-2020 een effectieve bijdrage te leveren aan de bredere regionale doelstelling dat alle 

West-Brabantse jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar leren, werken of - indien nodig - 

passende zorg ontvangen68. 

 6.8.1 De vsv-prestatienormen als jaarlijkse regionale doelstelling

De prestatienormen voor de schooljaren 2016-2017 en 2017-2018 zijn al bekend. In de 

onderstaande tabel staan ze ter illustratie naast de uitvalcijfers en prestatienormen voor het 

schooljaar 2014-2015.

Doelgroep % vsv 

in 2014-2015

% prestatienorm 

2014-2015

% prestatienorm 

2016-2017

% prestatienorm 

2017-2018

Onderbouw vo 0,1 1,0 0,75 0,5

Bovenbouw vmbo 1,3 4,0 3,0 2,0

Bovenbouw havo/vwo 0,3 0,5 0,5 0,5

Mbo niveau 1 32,7 22,50 27,50 27,50

Mbo niveau 2 9,9 10,00 9,50 9,40

Mbo niveau 3 3,75 2,75 3,60 3,50

Mbo niveau 4 2,75 2,75

(tabel 23) Bron OC&W

Uit een vergelijking tussen de uitvalcijfers voor 2014-2015 en de prestatienormen voor dat jaar 

blijkt dat de uitval in het vo bij alle niveaus lager ligt dan de prestatienorm, terwijl bij niveau1 en 

niveau 3&4 van het mbo de normen voor dat schooljaar al worden overschreden. 

Bovendien blijkt uit een vergelijking tussen de uitvalcijfers 2014-2015 en de scherpere vo-

prestatie normen voor 2016-2017 en 2017-2018 dat die normen met de uitval in 2014-2015 

ook niet worden overschreden, terwijl daar op mbo niveau 1 en 2 dan wel sprake van is69. 

Deze uitkomst bevestigt in feite het beeld uit hoofdstuk drie en vier en daarmee verbonden 

conclusie dat de regionale doelstelling alleen dan kan worden gerealiseerd wanneer de vsv in 

het mbo substantieel wordt teruggedrongen.

65  Blz. 2. ‘Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig vervolg’. Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Minis-
terie van OC&W. Den Haag, 15 februari 2016.

66 Op basis van de voorlopige jaarcijfers over het schooljaar 2014-2015 en gemeten vanaf het schooljaar 2015-2016.

67  Naast de prestatienormen kent het vo streefnormen die lager liggen dan de prestatienormen. Deze streefpercentages reflecteren 
de uitvalpercentaces waar elke vo-instelling onder zou moeten blijven om tot maximaal 20.000 vsv’ers in 2020 te komen. Ze 
dienen vooral als stuurinstrument en zijn hier daarom niet vermeld.

68  Zie m.b.t. het versterken van kansen voor (kwetsbare) jongeren uit pro, vso, vmbo en mbo 1&2. ook ‘West-Brabant leert en 
werkt’. RpA en Regio West-Brabant. Breda, januari 2016.

69  Over de afzonderlijke resultaten voor de niveaus 3 en 4 kan hier nog niets gezegd worden, omdat deze niveaus pas vanaf het 
schooljaar 2016-2017 voor de prestatienorm van elkaar worden gescheiden.
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 6.8.2 De meetbaarheid van de aanpak

In de praktijk zijn de vsv-prestatienormen ook objectieve indicatoren, omdat zij - gerelateerd 

aan de afzonderlijke onderwijsinstellingen, doelgroepen en opleidingscategorieën - de 

effectiviteit van het beleid cijfermatig zichtbaar maken. DUO levert hiervoor maandelijks en 

jaarlijks uitvalrapportages op instellings- en regioniveau. Zodoende beschikt de regiegroep 

continue over actuele sturingsinformatie om beleidsmatige beslissingen te kunnen nemen.

 6.9 Uitgangspunten en voorwaarden
Met de nu geformuleerde regionale doelstelling hebben de partners een ambitieus streven 

verwoord dat zij de komende jaren samen willen gaan realiseren. Zo’n coöperatie is echter 

alleen dan succesvol wanneer alle partners de volgende algemene principes voor die 

samenwerking onderschrijven:

•  de maatregelen en middelen worden zo ingezet dat zij bij het terugdringen van de 

voortijdige uitval het grootste effect sorteren;

•  iedere partner kent binnen de samenwerking en nieuwe aanpak zijn taak, rol en 

verantwoordelijkheden;

• op bestuurlijk en operationeel niveau vindt regelmatig afstemming plaats.

Bovendien veronderstelt een geslaagde aanpak dat aan een aantal uitgangspunten wordt 

voldaan. Zij resulteren uit de analyse zelf en uit de door OC&W gestelde kaders, maar vormen 

ook deels de opbrengst van de twee regionale werkconferenties over jongeren in een 

kwetsbare positie. Het gaat daarbij om de volgende condities:

• RMC voert in West-Brabant de regie over de nieuwe aanpak;

•  RMC voert ook de regie over de toeleiding van vsv’ers naar andere vormen van onderwijs 

of naar de gemeenten in de regio (t.b.v. toeleiding naar de arbeidsmarkt, naar zorg of 

naar dagbesteding);

• de partners hebben samen in West-Brabant iedere jongere tussen 12 en 23 jaar in beeld;

•  voor jongeren op wie de leerplicht van toepassing is, zijn in beginsel onderwijs en 

leerplicht verantwoordelijk;

•  RMC is in eerste instantie verantwoordelijk voor niet kwalificatieplichtige jongeren van 16 

en 17 jaar uit pro en vso en voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie;

•  binnen de nieuwe aanpak bieden de partners iedere vo-leerling of mbo-student en iedere 

nieuwe of oude vsv’er een passend onderwijs-, arbeids- of zorgperspectief;

•  om een goede overgang van vso/pro naar mbo te garanderen zijn in West-Brabant 

samenwerkingsafspraken tussen de betrokken partners gemaakt. Die afspraken zijn in 

een protocol vastgelegd;

• in West-Brabant is steeds meer sprake van doorlopende leer-, zorg- en loopbaanlijnen;

• bij onderwijsinstellingen komen flexibele instroommogelijkheden steeds meer voor;

•  bij de overgang van het vmbo naar de entreeopleidingen of andere mbo-opleidingen is 

altijd sprake van warme overdracht en is de begeleiding van leerlingen in een kwetsbare 

positie geborgd;

•  er bestaat in de regio een sluitend vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie die 

overstappen van onderwijs naar RMC of vise versa; van RMC naar de arbeidsmarkt of van 

RMC naar passende zorg of dagbesteding;

•  de Regionale Regiegroep VSV legt - daar waar nodig en mogelijk - verbindingen met de 

aanpak jeugdwerkloosheid of andere initiatieven rondom het creëren van een sluitende 

regionale aanpak;

•  vo’ers en mbo’ers die buiten de reguliere onderwijssetting moeten worden opgevangen, 

kunnen van passende (sub)-regionale opvangvoorzieningen gebruik maken die maat-

werkprogramma’s verzorgen.
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6.10  Speerpunten in de nieuwe aanpak
Op basis van de in de hoofstukken drie en vier uitgevoerde analyse en de voor de periode 

2016-2020 geformuleerde regionale doelstelling, dient de nieuwe aanpak zich bij voorkeur 

op de volgende opleidingscategorieën, doelgroepen en leerloopbaansituaties te richten:

 6.10.1 Opleidingscategorieën met grote voortijdige schooluitval:

1. de bovenbouw van het vmbo

deelnemers: 

8.447

vsv’ers: 

117

vsv-percentage:

1,39

prestatienorm: 

gehaald

verwachting: 

toenemende vsv

2. de entreeopleidingen

deelnemers: 

473

vsv’ers: 

151

vsv-percentage:

31,92

prestatienorm: 

niet gehaald

verwachting: toenemende vsv

3. de mbo-opleidingen op niveau 2

deelnemers: 

3.229

vsv’ers: 

342

vsv-percentage:

10,59

prestatienorm: 

gehaald

verwachting: toenemende vsv

4. De mbo-opleidingen op niveau 3 en 4

deelnemers: 

11.968

vsv’ers: 

391

vsv-percentage:

3,26

prestatienorm: 

gehaald

verwachting: 

uitval hoger dan steeds scherpere norm
70  71

 6.10.2 Doelgroepen en leerloopbaansituaties

Binnen deze opleidingscategorieën volgen uiteenlopende doelgroepen met een verhoogde 

kans op voortijdige schooluitval onderwijs. In hoofdstuk vier zijn ze naar geslacht, leeftijd, 

etniciteit en hun studiesucces tijdens de verschillende leerloopbaanstadia besproken. 

Aanvullend dient daarover nog te worden opgemerkt dat jongeren door hun achtergrond 

vaak tot meerdere doelgroepen kunnen behoren (een 18-plusser kan ook een overbelaste 

jongere zijn, enz.). Bovendien verenigt de minister een aantal van deze doelgroepen onder de 

noemer ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Daar waar het hieronder over deze jongeren 

gaat, staat dat bij de doelgroep met de afkorting ‘JKP’ nog eens extra vermeld.

Verder bevat de onderstaande opsomming ook doelgroepen die geen onderwijs meer volgen, 

of die vanuit een onderwijssituatie gaan uitstromen naar de arbeidsmarkt, naar zorg of naar 

zinvolle dagbesteding. Ondanks het feit dat deze doelgroepen niet onder de vsv-aanpak 

vallen, worden zij hier wel genoemd72. RMC is er namelijk verantwoordelijk voor. De minister 

onderstreept dit in de nieuwe aanpak nog eens omdat voor deze jongeren maatschappelijke 

uitval dreigt. 

Op basis van de regioanalyse is de kans op vsv of maatschappelijke uitval het grootst voor de 

onderstaande doelgroepen in de volgende leerloopbaansituaties: 

A Voor leerlingen/studenten zonder bijkomende problematiek: 

 • in de bovenbouw vo;

 • in de entreeopleidingen;

 • in mbo-opleidingen op niveau 2;

 • in mbo-opleidingen op niveau 3 en 4;

 •  bij 18-plussers (hier als containerbegrip opgevoerd voor studenten in opleidingen op 

mbo niveau 2,3 en 4 die om uiteenlopende redenen op achttienjarige leeftijd of kort 

daarna met hun opleiding stoppen).

70 Cijfers op basis van de definitieve jaarcijfers schooljaar 2013-2014. Bron OC&W.

71  Hoewel de regio als geheel de prestatienorm voor mbo niveau 3&4 in het schooljaar 2013-2014 nog niet overschrijdt, ligt de 
uitval bij ROC West-Brabant voor deze normcategorie dan wel al hoger. Ook op basis van de voorlopige vsv-jaarcijfers 2014-2015 
zal ROC West-Brabant de gestelde prestatienorm gaan overschrijden.

72 Onder de nieuwe aanpak vallen enkel deelnemers die nog in een vo- of mbo-instelling bekostigd staan ingeschreven.
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B  Voor leerlingen/studenten die zich in meer of mindere mate in een kwetsbare 

positie bevinden. Dit geldt voor:

 •  gediplomeerde jongeren uit het pro en vso (uitstroomprofiel vervolgonderwijs) die 

instromen in het mbo (JKP);

 •  jongeren die de overstap maken van vmbo-bb en vmbo-leerwerktrajecten naar de 

entreeopleidingen of mbo-opleidingen op niveau 2 (JKP);

 •  jongeren uit vmbo-bb met een lwoo-achtergrond die in de regel instromen in 

mbo-opleidingen op niveau 2 (JKP);

 •  jongeren die vanuit de internationale schakelklas (isk) doorstromen naar het mbo 

(JKP);

 • niet gediplomeerde jongeren die instromen in mbo-opleidingen op niveau 2, 3 of 4 (JKP);

 •  vo’ers en mbo’ers met persoonlijkheidsproblematiek en overbelaste jongeren uit het 

vo en mbo die door omstandigheden niet in een reguliere onderwijssetting kunnen 

blijven en tijdelijk opvang en extra zorg nodig hebben (JKP);

C Voor jongeren die maatschappelijk dreigen uit te vallen. Dit geldt voor:

 •  jongeren uit pro en vso van 16- en 17 jaar (uitstroomprofiel dagbesteding of 

arbeidsmarktgericht), die niet kwalificatieplichtig zijn en uitstromen uit het onderwijs 

(JKP);

 • Jongeren afkomstig uit pro en vso zonder werk (JKP);

 •  Nieuwe vsv’ers: jongeren die gedurende het lopende schooljaar zonder startkwalifica-

tie het vo of mbo verlaten (JKP);

 •  Oud vsv’ers: jongeren die voorafgaand aan het lopende schooljaar zijn uitgevallen en 

niet of nauwelijks in hun eigen onderhoud kunnen voorzien (JKP).
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 6.11 Relevante beleidsterreinen en maatregelen in de nieuwe aanpak
Op basis van de OC&W-beleidskaders, de onderscheiden doelgroepen en opleidings-

categorieën met een hoge vsv en de geïdentificeerde kritieke leerloopbaansituaties zijn de 

onderstaande beleidsspeerpunten/thema’s voor het verminderen van de vsv in West-Brabant 

relevant. Bijgevolg dienen in de nieuwe aanpak interventies bij voorkeur op deze beleids 

terreinen plaats te vinden. Hieronder zijn alle genoemde elementen resumerend in twee 

schema’s samengebracht en daar waar nodig van passende maatregelen voorzien. Het eerste 

schema heeft betrekking op de verantwoordelijkheden van RMC en het tweede op die van 

het regionale onderwijs.

Door RMC

Speerpunt regionale aanpak Doelgroep: Noodzakelijke Activiteit Maatregel nodig in nieuwe aanpak Wie Toelichting Financiering p.j. uit:

iedere jongere is in beeld alle jongeren tussen 12 en 23 jaar administratieve processen RBL en RMC zijn op orde nee 

opm. OCW gaat cijfers leveren over: 

• JKP;

•  entreeleerlingen die na hun opleiding werk vinden;

•  niet gediplomeerde uitstroom uit vmbo/havo en vwo naar mbo, incl. 

het studiesucces in het vervolgonderwijs

RMC & RBL valt onder de basis op orde specifieke uitkering RMC

bestrijden verzuim en voorkomen vsv alle vo’ers en mbo’ers maatregelen gericht op het bestrijden van schoolverzuim 

en het voorkomen van uitval zonder startkwalificatie

Indien mogelijk bestaande maatregelen borgen. Het betreft:  

• vsv begint met verzuim

RMC & RBL valt onder de basis op orde specifieke uitkering RMC

goede aansluiting tussen RMC en onderwijs  

(sluitend regionaal vangnet)

alle vo’ers en mbo’ers in een kwetsbare positie 

die vanwege persoonlijke problematiek moeilijk 

binnen het onderwijs, de zorg of op de 

arbeidsmarkt in de regio plaatsbaar zijn (JKP)

regionaal opererende ombudsman/vrouw met netwerk 

binnen onderwijs/zorg/arbeidsmarkt legt op casusniveau 

verbindingen en coördineert de te nemen maatregelen om 

voor iedere JKP in de regio een passend aanbod te 

realiseren

Maatregel 1: aanstellen ombudsman/vrouw met eigen budget om 

financiële studieproblematiek op te lossen. De functionaris initieert 

regionaal individuele maatwerktrajecten t.b.v. moeilijk plaatsbare JKP 

of jongeren die dreigen uit te vallen omdat zij hun studiekosten niet 

kunnen betalen 

opm. sluit aan bij het pas gesloten thuiszitterspact

RMC i.s.m. onderwijs, 

zorg, arbeids-markt-

partijen en de St. Leergeld 

Het beschikbare budget voor financiële studieproblematiek wordt 

enkel ingezet i.s.m. de St. Leergeld 

opm. na schooljaar 2016-2017 volgt evaluatie van de kwantitatieve 

en kwalitatieve resultaten die met de inzet van de ombudsman/vrouw 

en het financieel budget zijn bereikt

Regiomiddelen € 35.000 

t.b.v. werkzaam-heden 

ombudsman/vrouw. 

Regiomiddelen € 25.000 

als budget voor het 

oplossen van financiële 

problematiek

goede aansluiting RMC- arbeidsmarkt/zorg  

(sluitend regionaal vangnet)

nieuwe vsv’ers monitoren & toeleiden naar werk/zorg of dagbesteding 

m.b.v. gemeenten/UWV/Werk & Inkomen/zorg

nee RMC taak RMC-coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting RMC-onderwijs/arbeidsmarkt/zorg 

(sluitend regionaal vangnet)

oud vsv’ers (JKP) monitoren & terugleiden naar onderwijs of toeleiden naar 

werk/zorg of dagbesteding m.b.v. regionale onderwijspart-

ners/ gemeenten/UWV/ Werk & Inkomen/zorg

nee RMC taak RMC-coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (sluitend 

regionaal vangnet)

uitstromers uit pro/vso van 16 en 17 jaar met 

uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarkt-

gericht (JKP)

monitoren & toeleiden naar werk/zorg/ dagbesteding 

m.b.v. gemeenten/UWV/Werk & Inkomen zorg

nee RMC taak RMC-coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting RMC-arbeidsmarkt (sluitend regionaal 

vangnet)

jongeren uit pro/vso zonder werk (JKP) monitoren & toeleiden naar werk/zorg of dagbesteding 

m.b.v. gemeenten/UWV/Werk & Inkomen/zorg

nee RMC taak RMC- coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting onderwijs/RMC-arbeidsmarkt (sluitend 

regionaal vangnet)

• aankomende vsv’ers; 

•  uitstromers vso/pro met uitstroomprofiel 

arbeidsmarkt (JKP);

• uitstromers vo (JKP); 

• (on)gediplomeerde uitstromers entree (JKP); 

• uitstromers mbo niveau 2 (JKP)

optimaliseren arbeidstoeleiding vanuit het onderwijs Maatregel 2: opzetten en uitvoeren trajecten gericht op 

arbeidsmarktvoorbereiding. Dit zijn trajecten die vo’ers en mbo’ers 

beter faciliteren voor de overgang naar de arbeidsmarkt

RMC & mbo of derden Regiomiddelen € 140.000

goede aansluiting RMC-onderwijs (sluitend regionaal 

vangnet)

• oud-vsv’ers; 

• uitstromers 18-plus;

het terugleiden van uitgevallen deelnemers naar het 

onderwijs, waarbij de activiteiten zijn gericht op het 

minimaal behalen van een startkwalificatie. Is dit niet 

mogelijk dan richten de activiteiten zich op het faciliteren 

van succesvolle toeleiding naar werk

Maatregel 3: maatwerktraject gericht op scholing voor jongere 

thuiszitters tussen 18 en 23 jaar (jongeren buiten beeld) zonder 

startkwalificatie. De scholing wordt aangeboden op entree-niveau. Na 

het doorlopen van de opleiding worden de deelnemers begeleid naar 

een vervolgopleiding op mbo niveau 2 (startkwalificatie) of naar werk. 

Het traject start met twee groepen (één in Breda en één in Bergen op 

Zoom) In totaal worden jaarlijks 30 studenten opgeleid. 

opm. project sluit aan bij de plannen van minister Asscher om jongeren 

‘buiten beeld’ terug naar school of werk te begeleiden 

RMC en mbo jongeren worden door RMC geselecteerd voor dit maatwerktraject met 

flexibele in- en uitstroommogelijkheden. Het traject wordt vanuit een 

integrale ketenaanpak aangeboden. De jongeren worden bij het roc 

als deelnemers ingeschreven en het roc ontvangt reguliere 

bekostiging. De regiomiddelen worden voor de extra begeleiding en 

nazorg ingezet (e.e.a. met gespecificeerde begroting onderbouwd)

Regiomiddelen € 60.000

bestrijden verzuim alle vo’ers en mbo’ers maatregelen rondom verzuimregistratie, verzuimbeleid en 

uitvalregistratie 

Indien mogelijk bestaande maatregelen borgen Het betreft:  

• M@zl in het vo en mbo 

• inzet regionale poortwachter

vo & mbo valt onder de basis op orde regulier onderwijsbudget
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 6.11 Relevante beleidsterreinen en maatregelen in de nieuwe aanpak
Op basis van de OC&W-beleidskaders, de onderscheiden doelgroepen en opleidings-

categorieën met een hoge vsv en de geïdentificeerde kritieke leerloopbaansituaties zijn de 

onderstaande beleidsspeerpunten/thema’s voor het verminderen van de vsv in West-Brabant 

relevant. Bijgevolg dienen in de nieuwe aanpak interventies bij voorkeur op deze beleids 

terreinen plaats te vinden. Hieronder zijn alle genoemde elementen resumerend in twee 

schema’s samengebracht en daar waar nodig van passende maatregelen voorzien. Het eerste 

schema heeft betrekking op de verantwoordelijkheden van RMC en het tweede op die van 

het regionale onderwijs.

Door RMC

Speerpunt regionale aanpak Doelgroep: Noodzakelijke Activiteit Maatregel nodig in nieuwe aanpak Wie Toelichting Financiering p.j. uit:

iedere jongere is in beeld alle jongeren tussen 12 en 23 jaar administratieve processen RBL en RMC zijn op orde nee 

opm. OCW gaat cijfers leveren over: 

• JKP;

•  entreeleerlingen die na hun opleiding werk vinden;

•  niet gediplomeerde uitstroom uit vmbo/havo en vwo naar mbo, incl. 

het studiesucces in het vervolgonderwijs

RMC & RBL valt onder de basis op orde specifieke uitkering RMC

bestrijden verzuim en voorkomen vsv alle vo’ers en mbo’ers maatregelen gericht op het bestrijden van schoolverzuim 

en het voorkomen van uitval zonder startkwalificatie

Indien mogelijk bestaande maatregelen borgen. Het betreft:  

• vsv begint met verzuim

RMC & RBL valt onder de basis op orde specifieke uitkering RMC

goede aansluiting tussen RMC en onderwijs  

(sluitend regionaal vangnet)

alle vo’ers en mbo’ers in een kwetsbare positie 

die vanwege persoonlijke problematiek moeilijk 

binnen het onderwijs, de zorg of op de 

arbeidsmarkt in de regio plaatsbaar zijn (JKP)

regionaal opererende ombudsman/vrouw met netwerk 

binnen onderwijs/zorg/arbeidsmarkt legt op casusniveau 

verbindingen en coördineert de te nemen maatregelen om 

voor iedere JKP in de regio een passend aanbod te 

realiseren

Maatregel 1: aanstellen ombudsman/vrouw met eigen budget om 

financiële studieproblematiek op te lossen. De functionaris initieert 

regionaal individuele maatwerktrajecten t.b.v. moeilijk plaatsbare JKP 

of jongeren die dreigen uit te vallen omdat zij hun studiekosten niet 

kunnen betalen 

opm. sluit aan bij het pas gesloten thuiszitterspact

RMC i.s.m. onderwijs, 

zorg, arbeids-markt-

partijen en de St. Leergeld 

Het beschikbare budget voor financiële studieproblematiek wordt 

enkel ingezet i.s.m. de St. Leergeld 

opm. na schooljaar 2016-2017 volgt evaluatie van de kwantitatieve 

en kwalitatieve resultaten die met de inzet van de ombudsman/vrouw 

en het financieel budget zijn bereikt

Regiomiddelen € 35.000 

t.b.v. werkzaam-heden 

ombudsman/vrouw. 

Regiomiddelen € 25.000 

als budget voor het 

oplossen van financiële 

problematiek

goede aansluiting RMC- arbeidsmarkt/zorg  

(sluitend regionaal vangnet)

nieuwe vsv’ers monitoren & toeleiden naar werk/zorg of dagbesteding 

m.b.v. gemeenten/UWV/Werk & Inkomen/zorg

nee RMC taak RMC-coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting RMC-onderwijs/arbeidsmarkt/zorg 

(sluitend regionaal vangnet)

oud vsv’ers (JKP) monitoren & terugleiden naar onderwijs of toeleiden naar 

werk/zorg of dagbesteding m.b.v. regionale onderwijspart-

ners/ gemeenten/UWV/ Werk & Inkomen/zorg

nee RMC taak RMC-coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (sluitend 

regionaal vangnet)

uitstromers uit pro/vso van 16 en 17 jaar met 

uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarkt-

gericht (JKP)

monitoren & toeleiden naar werk/zorg/ dagbesteding 

m.b.v. gemeenten/UWV/Werk & Inkomen zorg

nee RMC taak RMC-coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting RMC-arbeidsmarkt (sluitend regionaal 

vangnet)

jongeren uit pro/vso zonder werk (JKP) monitoren & toeleiden naar werk/zorg of dagbesteding 

m.b.v. gemeenten/UWV/Werk & Inkomen/zorg

nee RMC taak RMC- coördinator specifieke uitkering RMC

goede aansluiting onderwijs/RMC-arbeidsmarkt (sluitend 

regionaal vangnet)

• aankomende vsv’ers; 

•  uitstromers vso/pro met uitstroomprofiel 

arbeidsmarkt (JKP);

• uitstromers vo (JKP); 

• (on)gediplomeerde uitstromers entree (JKP); 

• uitstromers mbo niveau 2 (JKP)

optimaliseren arbeidstoeleiding vanuit het onderwijs Maatregel 2: opzetten en uitvoeren trajecten gericht op 

arbeidsmarktvoorbereiding. Dit zijn trajecten die vo’ers en mbo’ers 

beter faciliteren voor de overgang naar de arbeidsmarkt

RMC & mbo of derden Regiomiddelen € 140.000

goede aansluiting RMC-onderwijs (sluitend regionaal 

vangnet)

• oud-vsv’ers; 

• uitstromers 18-plus;

het terugleiden van uitgevallen deelnemers naar het 

onderwijs, waarbij de activiteiten zijn gericht op het 

minimaal behalen van een startkwalificatie. Is dit niet 

mogelijk dan richten de activiteiten zich op het faciliteren 

van succesvolle toeleiding naar werk

Maatregel 3: maatwerktraject gericht op scholing voor jongere 

thuiszitters tussen 18 en 23 jaar (jongeren buiten beeld) zonder 

startkwalificatie. De scholing wordt aangeboden op entree-niveau. Na 

het doorlopen van de opleiding worden de deelnemers begeleid naar 

een vervolgopleiding op mbo niveau 2 (startkwalificatie) of naar werk. 

Het traject start met twee groepen (één in Breda en één in Bergen op 

Zoom) In totaal worden jaarlijks 30 studenten opgeleid. 

opm. project sluit aan bij de plannen van minister Asscher om jongeren 

‘buiten beeld’ terug naar school of werk te begeleiden 

RMC en mbo jongeren worden door RMC geselecteerd voor dit maatwerktraject met 

flexibele in- en uitstroommogelijkheden. Het traject wordt vanuit een 

integrale ketenaanpak aangeboden. De jongeren worden bij het roc 

als deelnemers ingeschreven en het roc ontvangt reguliere 

bekostiging. De regiomiddelen worden voor de extra begeleiding en 

nazorg ingezet (e.e.a. met gespecificeerde begroting onderbouwd)

Regiomiddelen € 60.000

bestrijden verzuim alle vo’ers en mbo’ers maatregelen rondom verzuimregistratie, verzuimbeleid en 

uitvalregistratie 

Indien mogelijk bestaande maatregelen borgen Het betreft:  

• M@zl in het vo en mbo 

• inzet regionale poortwachter

vo & mbo valt onder de basis op orde regulier onderwijsbudget
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Door RMC

Speerpunt regionale aanpak Doelgroep: Noodzakelijke Activiteit Maatregel nodig in nieuwe aanpak Wie Toelichting Financiering p.j. uit:

beperken voortijdige uitval bovenbouw vmbo reguliere deelnemers en JKP versterken eigen aanpak vo-scholen door coaching Indien mogelijk bestaande maatregel borgen. Het betreft:  

• School is Cool

vo school is cool is al gedurende 2 convenantperiodesgesubsidieerd  

beperkte regionale spreiding. 

deels activiteiten gericht op overgang po-vo en onderbouw vo. 

beperken uitval geschiedt grotendeels al door andere hiergenoemde 

maatregelen 

regulier onderwijsbudget

voorkomen voortijdige schooluitval of switchen van 

opleiding door verkeerde beroeps- en/of opleidingskeuze 

alle vo’ers en mbo’ers activiteiten en programma’s rondom loopbaanoriëntatie en 

keuzeprocessen

Indien mogelijk bestaande maatregelen borgen. Het betreft: 

• Breda VMBO on Stage 

• Loopbaanoriëntatie en keuzeprocessen in het mbo

vo & mbo valt onder de basis op orde 

opm. in 2016 komt OCW met een onderwijssector overschrijdend 

LOB-plan

regulier onderwijsbudget

goede aansluiting tussen vo en mbo • reguliere vo-deelnemers; 

•  jongeren uit vmbo-bb en vmbo-leerwerk-

trajecten of vmbo’ers met lwoo-achtergrond 

die instromen in entreeopleidingen of mbo 

niveau 2 (JKP);

•  jongeren die instromen in mbo-opleidingen 

vanuit de ISK (JKP)

1.  alle vo’ers blijven tijdens de overgang naar 

vervolgonderwijs in beeld

2.  tijdens de overgang van vo naar mbo is sprake van 

warme overdracht

opm. mbo-instromers vanuit pro/vso worden in het kader 

van passend onderwijs in het mbo begeleid door 

trajectbegeleiders passend onderwijs

Maatregel 4: voortzetten bestaande maatregel m.b.t. de 

implementatie en het gebruik van de overstapmodule en het DDD van 

Intergrip 

opm. het besluit geldt in eerste instantie voor het schooljaar 

2016-2017. Voortzetting van de subsidiëring is daarna afhankelijk van 

het gegeven of OCW de komende jaren een landelijke overstaptool 

gaat faciliteren

 

Maatregel 5: voortzetten bestaande maatregel Transfercoaches. De 

maatregel voorziet in intensieve coaching tijdens de overgang van vo 

naar mbo en gedurende het eerste leerjaar van het mbo

vo & mbo 

 

vo & mbo

alle vo-scholen en de twee mbo-instellingen in de regio zijn betrokken 

 

in 2014-2015 namen 17 vo-scholen in de regio aan de maatregel 

deel. In dat jaar werden 359 vo’ers begeleid (19 vsv’ers) In het huidige 

schooljaar worden 393 vo’ers gecoacht 

In 2016-2017 worden 450 studenten begeleid

Regiomiddelen:  

€ 100.000  

Regiomiddelen: 

€ 225.000

beperken voortijdige uitval op mbo niveau 3 & 4 • reguliere studenten; 

• 18-plussers; 

• studenten behorend tot JKP

versterken van de vsv-aanpak in deze opleidingscategorieën indien mogelijk de bestaande maatregel borgen Het betreft:  

• Community Coaching

Maatregel 6: indien na bestudering geschikt, implementeren en 

uitvoeren methodiek ‘Studiesucces in mbo-opleidingen op niveau 3&4’ 

mbo

mbo i.s.m. RBL/RMC

te weinig studenten op mbo niveau 3&4 maken jaarlijks van 

community coaching gebruik. Daardoor is subsidiëring met 

regiomiddelen niet effectief 

 

project ‘VSV begint met verzuim’ uitbreiden tot een methodiek gericht 

op het versterken van de persoonlijke effectiviteit en studiebevlogen-

heid van studenten. Als onderdeel van de methodiek vindt ook 

onderzoek naar het functioneren van het opleidingsteam plaats 

opm. RMC en ROC WB vullen het benodigde subsidiebedrag 

desgewenst uit eigen middelen verder aan.

Regiomiddelen: 

€ 40.0000

goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt/zorg/

dag-besteding bij niet gediplomeerde uitstroom uit de 

entreeopleidingen en mbo-opleidingen op niveau 2 

(sluitend regionaal vangnet)

• jongeren uit vso/pro (JKP); 

•  jongeren afkomstig uit vmbo-bb en 

vmbo-leerwerktrajecten of vmbo’ers met 

lwoo-achtergrond (JKP);

• jongeren uit de ISK (JKP); 

•  niet gediplomeerde jongeren die instromen 

op mbo-niveau 2 (JKP)

eerste opvang en begeleiding in het kader van het 

toeleiden van deelnemers naar de arbeidsmarkt/zorg/

dagbesteding

Maatregel 7: de bestaande maatregel ‘Talenten zonder papieren’ 

voortzetten en uitbouwen

vo & mbo i.s.m. RMC Regiomiddelen:

€ 100.000

adequate tijdelijke opvang met maatwerktrajecten vo-leerlingen en mbo-studenten die overbelast 

zijn of door persoonlijkheidsproblematiek in 

hun studie belemmerd worden (JKP)

tijdelijke opvang of tijdelijke coaching. Desgewenst 

aangevuld met maatwerktrajecten 

Maatregel 8: de bestaande maatregel ‘Plusvoorziening’ voortzetten 

en ombouwen, zodat e.e.a. ook geschikt wordt voor de instroom van 

zittende deelnemers met andere problematiek:

 

A.  voorzieningen vo: 

1. Samenwerkingsverband Breda e.o. 

2. Samenwerkingsverband Roosendaal. 

3. Samenwerkingsverband Brabantse Wal.

B.  Voorzieningen mbo 

roc-voorziening met drie uitvoeringslocaties

C. regionaal plusloket

 

D. ASFA Plus-trainingen

vo & mbo

t.b.v. research en regionale samenhang tussen de voorzieningen

het zelfvertrouwen en de persoonlijkheid versterkende trainingen voor 

plusleerlingen

 

opm. door de bredere opzet van de regionale opvang-voorzieningen is 

indicering van mbo’ers voor de plusvoorziening niet meer noodzakelijk  

(-€ 33.000)

Regiomiddelen: 

€ 150.000

€ 100.000 

€ 100.000

 

€ 275.000 

€ 16.000 

€ 25.000
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Door RMC

Speerpunt regionale aanpak Doelgroep: Noodzakelijke Activiteit Maatregel nodig in nieuwe aanpak Wie Toelichting Financiering p.j. uit:

beperken voortijdige uitval bovenbouw vmbo reguliere deelnemers en JKP versterken eigen aanpak vo-scholen door coaching Indien mogelijk bestaande maatregel borgen. Het betreft:  

• School is Cool

vo school is cool is al gedurende 2 convenantperiodesgesubsidieerd  

beperkte regionale spreiding. 

deels activiteiten gericht op overgang po-vo en onderbouw vo. 

beperken uitval geschiedt grotendeels al door andere hiergenoemde 

maatregelen 

regulier onderwijsbudget

voorkomen voortijdige schooluitval of switchen van 

opleiding door verkeerde beroeps- en/of opleidingskeuze 

alle vo’ers en mbo’ers activiteiten en programma’s rondom loopbaanoriëntatie en 

keuzeprocessen

Indien mogelijk bestaande maatregelen borgen. Het betreft: 

• Breda VMBO on Stage 

• Loopbaanoriëntatie en keuzeprocessen in het mbo

vo & mbo valt onder de basis op orde 

opm. in 2016 komt OCW met een onderwijssector overschrijdend 

LOB-plan

regulier onderwijsbudget

goede aansluiting tussen vo en mbo • reguliere vo-deelnemers; 

•  jongeren uit vmbo-bb en vmbo-leerwerk-

trajecten of vmbo’ers met lwoo-achtergrond 

die instromen in entreeopleidingen of mbo 

niveau 2 (JKP);

•  jongeren die instromen in mbo-opleidingen 

vanuit de ISK (JKP)

1.  alle vo’ers blijven tijdens de overgang naar 

vervolgonderwijs in beeld

2.  tijdens de overgang van vo naar mbo is sprake van 

warme overdracht

opm. mbo-instromers vanuit pro/vso worden in het kader 

van passend onderwijs in het mbo begeleid door 

trajectbegeleiders passend onderwijs

Maatregel 4: voortzetten bestaande maatregel m.b.t. de 

implementatie en het gebruik van de overstapmodule en het DDD van 

Intergrip 

opm. het besluit geldt in eerste instantie voor het schooljaar 

2016-2017. Voortzetting van de subsidiëring is daarna afhankelijk van 

het gegeven of OCW de komende jaren een landelijke overstaptool 

gaat faciliteren

 

Maatregel 5: voortzetten bestaande maatregel Transfercoaches. De 

maatregel voorziet in intensieve coaching tijdens de overgang van vo 

naar mbo en gedurende het eerste leerjaar van het mbo

vo & mbo 

 

vo & mbo

alle vo-scholen en de twee mbo-instellingen in de regio zijn betrokken 

 

in 2014-2015 namen 17 vo-scholen in de regio aan de maatregel 

deel. In dat jaar werden 359 vo’ers begeleid (19 vsv’ers) In het huidige 

schooljaar worden 393 vo’ers gecoacht 

In 2016-2017 worden 450 studenten begeleid

Regiomiddelen:  

€ 100.000  

Regiomiddelen: 

€ 225.000

beperken voortijdige uitval op mbo niveau 3 & 4 • reguliere studenten; 

• 18-plussers; 

• studenten behorend tot JKP

versterken van de vsv-aanpak in deze opleidingscategorieën indien mogelijk de bestaande maatregel borgen Het betreft:  

• Community Coaching

Maatregel 6: indien na bestudering geschikt, implementeren en 

uitvoeren methodiek ‘Studiesucces in mbo-opleidingen op niveau 3&4’ 

mbo

mbo i.s.m. RBL/RMC

te weinig studenten op mbo niveau 3&4 maken jaarlijks van 

community coaching gebruik. Daardoor is subsidiëring met 

regiomiddelen niet effectief 

 

project ‘VSV begint met verzuim’ uitbreiden tot een methodiek gericht 

op het versterken van de persoonlijke effectiviteit en studiebevlogen-

heid van studenten. Als onderdeel van de methodiek vindt ook 

onderzoek naar het functioneren van het opleidingsteam plaats 

opm. RMC en ROC WB vullen het benodigde subsidiebedrag 

desgewenst uit eigen middelen verder aan.

Regiomiddelen: 

€ 40.0000

goede aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt/zorg/

dag-besteding bij niet gediplomeerde uitstroom uit de 

entreeopleidingen en mbo-opleidingen op niveau 2 

(sluitend regionaal vangnet)

• jongeren uit vso/pro (JKP); 

•  jongeren afkomstig uit vmbo-bb en 

vmbo-leerwerktrajecten of vmbo’ers met 

lwoo-achtergrond (JKP);

• jongeren uit de ISK (JKP); 

•  niet gediplomeerde jongeren die instromen 

op mbo-niveau 2 (JKP)

eerste opvang en begeleiding in het kader van het 

toeleiden van deelnemers naar de arbeidsmarkt/zorg/

dagbesteding

Maatregel 7: de bestaande maatregel ‘Talenten zonder papieren’ 

voortzetten en uitbouwen

vo & mbo i.s.m. RMC Regiomiddelen:

€ 100.000

adequate tijdelijke opvang met maatwerktrajecten vo-leerlingen en mbo-studenten die overbelast 

zijn of door persoonlijkheidsproblematiek in 

hun studie belemmerd worden (JKP)

tijdelijke opvang of tijdelijke coaching. Desgewenst 

aangevuld met maatwerktrajecten 

Maatregel 8: de bestaande maatregel ‘Plusvoorziening’ voortzetten 

en ombouwen, zodat e.e.a. ook geschikt wordt voor de instroom van 

zittende deelnemers met andere problematiek:

 

A.  voorzieningen vo: 

1. Samenwerkingsverband Breda e.o. 

2. Samenwerkingsverband Roosendaal. 

3. Samenwerkingsverband Brabantse Wal.

B.  Voorzieningen mbo 

roc-voorziening met drie uitvoeringslocaties

C. regionaal plusloket

 

D. ASFA Plus-trainingen

vo & mbo

t.b.v. research en regionale samenhang tussen de voorzieningen

het zelfvertrouwen en de persoonlijkheid versterkende trainingen voor 

plusleerlingen

 

opm. door de bredere opzet van de regionale opvang-voorzieningen is 

indicering van mbo’ers voor de plusvoorziening niet meer noodzakelijk  

(-€ 33.000)

Regiomiddelen: 

€ 150.000

€ 100.000 

€ 100.000

 

€ 275.000 

€ 16.000 

€ 25.000
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 6.12 Nadere uitwerking maatregelen per beleidsthema
De bij 6.11 beknopt beschreven maatregelen voor de nieuwe aanpak 2017-2020 zijn 

hieronder per beleidsthema samengebracht en aan de hand van de door DUO gevraagde 

specifieke informatie over de kwalitatieve en kwantitatieve doelstelling, de voorgenomen 

activiteiten, de duur en de bekostiging inhoudelijk verder uitgewerkt. 

  Beleidsthema 1:  
  Sluitend regionaal vangnet voor jongeren in een kwetsbare positie

Korte karakterisering van de maatregelen:

Maatregel 1: vanuit RMC

Regionale ombudsman/vrouw met een eigen budget om financiële studieproblematiek op te 

lossen. Deze functionaris initieert - i.s.m. regionale partners uit onderwijs, zorg en arbeids-

markt - individuele maatwerkoplossingen voor moeilijk plaatsbare JKP of jongeren die 

vanwege financiële studieproblematiek dreigen uit te vallen.

Benodigde regiomiddelen: € 35.000 voor de ombudsman/vrouw en € 25.000 voor het 

oplossen van financiële studieproblematiek in vo en mbo.

Benodigd totaalbedrag jaarlijks: € 60.000.

Maatregel 2: vanuit RMC

Trajecten gericht op arbeidsmarktvoorbereiding. Deze trajecten moeten vo’ers en mbo’ers 

beter faciliteren om vanuit het onderwijs met succes de arbeidsmarkt te kunnen betreden.

Benodigd totaalbedrag jaarlijks: € 140.000.

Maatregel 7: vanuit vo en mbo

Voortzetten en uitbreiden bestaande maatregel ‘Talenten zonder papieren’ met als doel te 

komen tot een regionaal sluitende en geïntegreerde begeleidingsaanpak voor de in-, door- en 

uitstroom bij entreeopleidingen en opleidingen op mbo niveau twee. E.e.a. met bijbehorende 

maatwerktrajecten voor JKP in vo en mbo, zodat iedere jongere in West-Brabant leert, werkt 

of passende zorg ontvangt.

Benodigd totaalbedrag jaarlijks: € 100.000.

Benodigd totaalbedrag voor het beleidsthema jaarlijks: € 300.000.

Wat gaan de maatregelen verbeteren?

Alle maatregelen verbeteren met hun eigen specifieke aanpak de aansluiting tussen onder-

wijs/RMC en ander onderwijs, en onderwijs/RMC en arbeidsmarkt/zorg/dagbesteding. Daarbij 

is het streven dat JKP een passende en duurzame plek in het onderwijs of op de arbeidsmarkt 

verwerven, of dat hen passende zorg wordt geboden. 

Op deze wijze dragen deze maatregelen bij aan het voorkomen van voortijdige schooluitval of 

maatschappelijke uitval en vormen daarmee effectieve schakels in het sluitend regionaal vangnet.

Wat zijn de activiteiten?

Maatregel 1: 

A.  De ombudsman/vrouw helpt individuele JKP die ondanks alle inspanningen en samen-

werkingsafspraken geen plaats in het onderwijs of op de arbeidsmarkt hebben kunnen 

vinden, of voor wie nog geen passende zorg is geregeld. De ombudsman/vrouw blijft 

actief tot voor de jongere in de regio een duurzame plek met een passend aanbod is 

gerealiseerd. 

B.  Het financieel budget wordt ingezet om vo’ers en mbo’ers, voor wie voortijdige uitval 

dreigt omdat zij de opleidingskosten niet kunnen betalen, financieel te steunen en 

daarmee vsv te voorkomen. Individuele steunaanvragen worden door de Stichting 
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Leergeld beoordeeld en financiële bijdragen uit het beschikbare budget worden enkel op 

advies van deze stichting uitgekeerd. 

Maatregel 2:

De activiteiten zijn tweeledig:

A.  Binnen het onderwijs worden JKP voor wie de doorstroom naar mbo niveau 2 niet 

haalbaar is, of die een verhoogde kans op vsv hebben, tijdig opgepakt om ze individueel 

en in groepsverband in zelfredzaamheid en sociale- en arbeidsvaardigheden te trainen. 

Daarnaast wordt veel aandacht aan beroepenoriëntatie en een goede voorbereiding op 

de arbeidstoeleiding besteed. Als vast onderdeel van het traject worden de JKP - i.s.m. 

RMC - vanuit het onderwijs naar een duurzame plaats op de arbeidsmarkt begeleid.

Maatregel 7:

Om tot een effectieve regionale samenwerking te kunnen komen, is het afgelopen jaar een 

breed regionaal netwerk van partners uit het onderwijs, de gemeenten, de werkgeversorganisaties 

en de zorg gevormd. Bovendien is per subregio (Brabantse Wal, Roosendaal, Breda) gewerkt 

aan een heldere bestuurlijke regie en een gezamenlijke agenda om te voorkomen dat JKP 

tussen de wal en het schip vallen. De projectpartners uit vo en mbo zetten hun activiteiten in 

het schooljaar 2016-2017 voort en werken dan o.a. aan:

• het onder de verantwoording van RMC inrichten van een regionaal meldpunt;

•  het optimaliseren van het subregionaal overleg (kortere lijnen tussen school, werk en 

zorg);

•  regelmatig contact met vso- en pro-scholen in de regio. E.e.a. in het kader van informa-

tievoorziening, afstemming en ondersteuning;

• het invoeren van het regionale transitieformulier in het regionale mbo;

• het monitoren van het gebruik van het transitieformulier in vso en pro;

•  het creëren van opvang en begeleiding voor niet gediplomeerde entreestudenten en 

uitvallers op mbo-niveau 2;

•  het ontwikkelen en uitvoeren van pre-entreetrajecten t.b.v. effectieve toeleiding naar de 

entreeopleidingen;

•  het vraaggestuurd ontwikkelen en uitvoeren van maatwerktrajecten voor uitstromers op 

diverse niveaus;

•  het voeren van code-oranje gesprekken met studenten uit de entreeopleidingen en 

opleidingen op mbo-niveau 2 die een verhoogde kans op vsv hebben;

• het realiseren van flexibele instroom bij opleidingen op mbo-niveau 2.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 worden de nieuwe doelstellingen jaarlijks voor de start van 

het schooljaar door de partners geformuleerd en ter goedkeuring aan de Regionale Regie-

groep VSV voorgelegd.

Wat is de jaarlijkse kwantitatieve doelstelling?

Met alle binnen dit beleidsthema genoemde maatregelen worden jaarlijks 170 tot 200 

deelnemers uit vo en mbo geholpen.

Welk bedrag wordt per deelnemer ingezet? 

Maatregel 1: gezien de aard van deze maatregel is het bedrag per deelnemer moeilijk te 

bepalen. De regionale partners gaan er vanuit dat de ombudsman/vrouw jaarlijks minimaal 

voor 25 tot 30 deelnemers uit vo en mbo een passend aanbod zal realiseren. Daarnaast 

kunnen, bij een financiële hulpvraag die naar verwachting gemiddeld tussen de € 500 en  

€ 1.000 per deelnemer zal liggen, uit het beschikbare budget jaarlijks 25 tot 50 deelnemers 

uit vo en mbo worden geholpen.

Maatregel 2: de regionale partners willen met deze maatregel jaarlijks minimaal 70 JKP 

behoeden voor maatschappelijke uitval.
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Maatregel 7: Met de maatregel worden jaarlijks minimaal 50 JKP uit vo en mbo naar ander 

onderwijs, naar werk of naar passende zorg gebracht.

Wat is de looptijd van de maatregelen?

Schooljaar 2016-2017 tot en met het schooljaar 2019-2020.

  



54REGIONAAL PROGRAMMA  Iedereen op z’n plek in West-Brabant

  Beleidsthema 2:  
  oud vsv’ers

Korte karakterisering van de maatregel:

Maatregel 3: vanuit RMC en mbo.

Het betreft een maatwerktraject voor ongediplomeerde thuiszitters tussen 18 en 23 jaar 

(18-plussers en jongeren buiten beeld) die langer dan twee jaar geen bekostigd onderwijs 

hebben gevolgd en geen baan van tenminste 24 uur per week hebben. Het traject stelt oud 

vsv’ers in staat om binnen een veilige setting en onder intensieve professionele begeleiding 

naar het onderwijs terug te keren en alsnog een startkwalificatie te behalen.

Benodigd totaalbedrag voor het beleidsthema jaarlijks: € 60.000.

Wat gaat de maatregel verbeteren?

De maatregel verhoogt de maatschappelijke kansen van oud vsv’ers zonder vmbo-diploma 

die buiten beeld dreigen te raken. Vanuit een integrale aanpak en met behulp van een 

individueel traject op maat worden deze JKP terug naar het onderwijs en naar een mogelijke 

startkwalificatie geleid. 

Wat zijn de activiteiten?

In samenwerking met RMC, Dynamo en het leerwerkloket worden geschikte oud vsv’ers uit 

heel West-Brabant voor het traject geselecteerd. De deelnemers worden vervolgens in een 

speciaal entreetraject ingeschreven en zijn daardoor reguliere studenten van ROC West-Brabant. 

De opleiding wordt in een bbl-variant aangeboden (één dag naar school en vierentwintig uur 

per week werken met een leerwerkovereenkomst) en op een onafhankelijke locatie door 

medewerkers met speciale, op deze doelgroep afgestemde, onderwijs- en begeleidings-

vaardigheden uitgevoerd. Het traject garandeert daarmee een veilige omgeving en professio-

nele begeleiding voor het oplossen van de aanwezige persoonlijke problematiek. 

Tijdens de opleiding wordt o.a. aandacht besteed aan vakspecifieke theorie (modules), 

Nederlands, Rekenen, Burgerschap, Loopbaanoriëntatie en BPV. Het traject kent flexibele 

in- en uitstroommogelijkheden. Studenten die de entreeopleiding met een diploma afsluiten, 

kunnen naar een opleiding op mbo-niveau 2 doorstromen. Studenten die geen diploma 

behalen of niet willen doorstromen, worden actief naar een baan begeleid. 

Wat is de jaarlijkse kwantitatieve doelstelling?

Jaarlijks zullen twee groepen van 15 studenten (uitvoeringslocatie in Breda en Bergen op 

Zoom) worden opgeleid. 

Welk bedrag wordt per deelnemer ingezet?

Voor het selectietraject en voor de extra begeleiding en (na)zorg wordt per deelnemer:  

€ 2.000 per jaar ingezet.

Wat is de looptijd van de maatregel?

Schooljaar 2016-2017 tot en met het schooljaar 2019-2020.
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  Beleidsthema 3: 
  goede aansluiting tussen vo en mbo

Korte karakterisering van de maatregelen

Maatregel 4: vanuit vo en mbo.

De bestaande maatregel met betrekking tot de implementatie en het gebruik van de 

overstapmodule vo-mbo en het digitaal doorstroomdossier van Intergrip wordt voortgezet.

Benodigde regiomiddelen € 100.000.

Maatregel 5: vanuit het vo en mbo.

Voortzetten bestaande maatregel rondom de inzet van transfercoaches. De maatregel is 

gericht op het coachen van individuele vo’ers (meestal JKP) tijdens de overgang van vo naar 

mbo en gedurende het eerste verblijfsjaar in het mbo.

Benodigde regiomiddelen € 225.000.

Benodigd totaalbedrag voor het beleidsthema jaarlijks: € 325.000.

Wat gaan de maatregelen verbeteren?

Beide maatregelen zijn gericht op warme overdracht van deelnemers en het verbeteren van 

de overgang van vo naar mbo, maar bereiken dit op verschillende manieren. 

Maatregel 4:

Binnen maatregel 4 wordt dit gerealiseerd doordat alle vo’ers die in de regio de overstap van 

het vo naar het mbo gaan maken in de overstapmodule van Intergrip worden opgenomen73. 

Hierdoor blijven ze tijdens de overstapperiode in beeld en kan tijdig worden ingegrepen 

wanneer een leerling nog niet bij een vervolgopleiding staat ingeschreven of daar niet 

aankomt. Bovendien zorgt het digitaal doorstroomdossier ervoor dat de gegevens van 

deelnemers in de hele regio in een eenduidige vorm tussen de scholen worden uitgewisseld. 

De overstapmodule is toegankelijk voor alle vo- en mbo-scholen en het Regionaal Bureau 

Leerplicht in de RMC-regio.

Maatregel 5:

Door deze maatregel voort te zetten borgen de partners dat vo’ers (veelal JKP) ook de 

komende jaren aanzienlijk meer kans op studiesucces in het mbo hebben. 

Wat zijn de activiteiten?

Maatregel 4:

Alle vo’ers die de overstap van het vo naar het mbo maken worden ingevoerd in de overstap-

module en hun dossiergegevens worden ondergebracht in een digitaal doorstroomdossier. 

Beide tools worden in de hele regio gebruikt. Daardoor zijn alle vo’ers in de regio in beeld.

Maatregel 5:

Coaches van de vo-school begeleiden hun door het eigen zorgsysteem geselecteerde 

leerlingen (grotendeels JKP) tijdens de overgangsperiode naar en gedurende het eerste 

leerjaar in het mbo. Daarbij is sprake van intensieve contacten met de studieloopbaan-

begeleiders in het mbo en de ouders 

73 Dat geldt ook voor vso/pro-leerlingen die in het mbo instromen.
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Wat is de jaarlijkse kwantitatieve doelstelling?

Maatregel 4:

Jaarlijks worden in de overstapmodule 4.500 tot 5.000 vo’ers opgenomen. Bovendien wordt 

voor 8.000 vo’ers jaarlijks het digitaal doorstroomdossier gevuld.

Maatregel 5:

Momenteel begeleiden de transfercoaches in en buiten de regio 393 vo’ers uit West-Brabant 

(stand schooljaar 2015-2016). De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal groeien 

naar 450 per jaar.

Welk bedrag wordt per deelnemer ingezet?

Maatregel 4:

Het gebruik van de overstapmodule en het DDD van Intergrip kost jaarlijks ongeveer € 8 per 

leerling.

Maatregel 5:

De inzet van de transfercoaches van 17 vo-scholen kost jaarlijks € 500 per leerling. 

Wat is de looptijd van de maatregelen?

Schooljaar 2016-2017 tot en met het schooljaar 2019-202074.

  

74  Maatregel 4 wordt in eerste instantie voor het schooljaar 2016-2017 ingezet. Voortzetting van de subsidiëring is vervolgens 
afhankelijk van het gegeven of OCW de komende jaren een landelijk overstaptool gaat faciliteren.
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  Beleidsthema 4: 
  beperken voortijdige schooluitval op mbo-niveau 3 en 4

Korte karakterisering van de maatregel

Maatregel 6: vanuit vo en mbo en RMC.

Het implementeren en uitvoeren van de methodiek ‘Studiesucces’ in mbo-opleidingen op 

niveau 3 en 4 van ROC West-Brabant. De methodiek is gericht op het versterken van de 

persoonlijke effectiviteit en studiebevlogenheid van studenten op niveau 3 en 4 van het mbo.

Benodigde regiomiddelen € 40.000.

Benodigd totaalbedrag voor het beleidsthema jaarlijks: € 40.000.

Wat gaat de maatregel verbeteren?

Uit exit-onderzoek binnen het project ‘VSV begint met verzuim’ blijkt dat studenten de schuld 

voor hun voortijdig afhaken meestal buiten zichzelf leggen. Ze geven bijvoorbeeld aan dat ze 

een verkeerde keuze hebben gemaakt of dat de inhoud van de studie tegenvalt. In de praktijk 

blijkt echter dat uitval ook door andere oorzaken kan worden veroorzaakt, zoals door 

tegenvallende studieresultaten. Dergelijke factoren kunnen studenten in een negatieve spiraal 

brengen. De methodiek voorkomt dit met gerichte interventies richting studenten en het 

betrokken opleidingsteam.

Wat zijn de activiteiten?

In het schooljaar 2016-2017 wordt binnen enkele opleidingsteams een pilot uitgevoerd. In dit 

kader wordt een startmeting gedaan die duidelijk maakt bij welke studenten een verhoogd 

risico op voortijdige uitval aanwezig is. De resultaten van de startmeting geven de studieloop-

baanbegeleiders binnen het opleidingsteam suggesties voor interventies in hun gesprekken 

met de betrokken studenten.

Vervolgens vullen de studenten wekelijks een korte vragenlijst in die de schommelingen in de 

studiebevlogenheid meet. Hierdoor beschikt de studieloopbaanbegeleider doorlopend over 

een statusoverzicht van alle studenten. Aan de hand hiervan ziet hij/zij welke studenten extra 

aandacht nodig hebben en welke interventies voor deze studenten het meest geschikt zijn. 

De statusoverzichten en de coachingsgesprekken die de slb’er voert, verhogen bij de student 

het zelfinzicht en maken duidelijk waar de focus moet liggen om vsv te voorkomen.

De methodiek richt zich bovendien op het verhogen van de teameffectiviteit, want student-

succes is altijd het resultaat van sociale interactie tussen student en opleidingsteam. De 

teameffectiviteit wordt gemeten op basis van stellingen die aan de studenten en het team 

worden voorgelegd. Deze stellingen gaan over houding, gedrag, klimaat, autonomie, 

ontplooiingsmogelijkheden en binding. De antwoorden karakteriseren het team in termen 

van mentaliteit, productief en contraproductief gedrag en maken zichtbaar of het in control 

en flow is. Is dit niet het geval dan zullen de studieresultaten van studenten teruglopen. De 

uitkomsten van de meting worden gebruikt om binnen het team meer inzicht te kweken voor 

het eigen functioneren en de mogelijkheden om het leerklimaat te verbeteren.

De hier beschreven activiteiten worden geflankeerd door research naar de beweegredenen 

van jongeren om rond hun 18e levensjaar met de opleiding te stoppen. In dit onderzoek, dat 

al in het project ‘VSV begint met verzuim’ is gestart, participeren het RBL en het SS&B van 

ROC West-Brabant.
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Wat is de jaarlijkse kwantitatieve doelstelling?

In het schooljaar 2016-2017 wordt binnen één of twee opleidingen op mbo-niveau 3 of 4 

een pilot doorgevoerd. Op basis van de resultaten hiervan wordt besloten of de methodiek in 

de jaren daarna breder wordt ingezet. De maatregel heeft in de pilotfase betrekking op 60 

tot 100 studenten.

Wat is de looptijd van de maatregel?

Voorlopig gedurende het schooljaar 2016-2017. Wanneer uit de pilot blijkt dat de voortijdige 

schooluitval door het gebruik van de methodiek aantoonbaar afneemt, zal deze tot en met 

het schooljaar 2019-2020 worden gebruikt.
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  Beleidsthema 5:
  regionale plusvoorzieningen vo en mbo

Korte karakterisering van de maatregel

Maatregel 8: vanuit vo en mbo. 

Voortzetten en uitbreiden van de bestaande maatregel ‘Plusvoorziening’, zodat de voorzienin-

gen en hun aanbod goed passen binnen de ondersteuningsplannen van de vo-scholen en 

binnen de zorgstructuur van het mbo. Gezien de omvang van de regio houden de partners 

drie plusvoorzieningen voor vo in stand - in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom - en één 

voor het mbo met drie uitvoeringslocaties in dezelfde steden. Alle plusvoorzieningen werken 

samen in het regionale plusloket.

Benodigde regiomiddelen: voor het vo: € 350.000 en voor het mbo: € 316.000.

Benodigd totaalbedrag voor het beleidsthema jaarlijks: € 666.000. 

Wat gaat de maatregel verbeteren?

Alle plusvoorzieningen gaan met hun eigen specifieke aanpak effectief bijdragen aan het 

verminderen van de vsv in de regio. Daartoe beschikken zij vanuit het ‘Regionale 

Plusloket’ over een gezamenlijk registratie- en volgsysteem. Dit bevordert een regionaal 

sluitende aanpak bij de intake, de fysieke opvang en de ambulante begeleiding door de 

pluscoaches. Verder zal het Regionale Plusloket in de periode 2017-2020 m.b.t. research, 

kennisuitwisseling en de planning en uitvoering van de ASFA-trainingen een centrale 

coördinerende rol blijven spelen.

Wat zijn de activiteiten?

De activiteiten zijn tweeledig:

A.  het bieden van ambulante hulp binnen de eigen school door de inzet van pluscoaches in 

het vo en mbo. Deze coaches zetten tijdens de begeleiding hun eigen deskundigheid in 

of maken gebruik van de deskundigheid van externe professionals;

B.   het bieden van hulp aan overbelaste jongeren en JKP in een fysieke opvanglocatie en 

binnen een aangepaste pedagogische setting.

Wat is de jaarlijkse kwantitatieve doelstelling?

Jaarlijks worden in het vo en mbo samen ca. 800 deelnemers gedurende een kortere of 

langere periode ambulant of in een aparte fysieke opvang geholpen. Er wordt voor alle 

voorzieningen samen uitgegaan van een structurele ‘bezetting’ van ongeveer 150 leerlingen 

per jaar. Daarnaast volgen jaarlijks 40 tot 50 overbelaste jongeren een ASFA Plus-training.

Welk bedrag wordt per deelnemer ingezet? 

Dat is moeilijk te bepalen omdat er geen harde termijnen voor de ambulante hulp of voor het 

fysieke verblijf in de opvang worden gehanteerd. Afhankelijk van de hulpvraag kan daarom 

worden gesteld dat er maximaal € 3.000 per structurele opvangplek en ca. € 875 per 

deelnemer voor ambulante begeleiding worden ingezet. Daarnaast wordt voor de ASFA 

Plus-training ca. € 500 per deelnemer ingezet.

Wat is de looptijd van de maatregel:

Schooljaar 2016-2017 tot en met het schooljaar 2019-2020.
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7
Financiële onderbouwing  
nieuwe aanpak

 7.1 Overzicht maatregelen 2017-2020
nummer 

maatregel

naam 

maatregel

benodigde regiomiddelen 

jaarlijks75 

1 Regionale ombudsman/vrouw met budget voor financiële studieproblematiek 60.000

2 Trajecten gericht op arbeidsmarktvoorbereiding 140.000

3 Scholing van jongeren buiten beeld 60.000

4 Gebruik overstapmodule en DDD Intergrip 100.000

5 Inzet van transfercoaches uit het vo in het mbo 225.000

6 Beperken uitval op mbo-niveau 3 & 4 met de methodiek ‘Studiesucces’ 40.000

7 Talenten zonder papieren 100.000

8 Plusvoorziening vo Breda Rotonde 150.000

8 Plusvoorziening vo Roosendaal 100.000

8 Plusvoorziening vo Bergen op Zoom 100.000

8 Plusvoorziening mbo Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom 275.000

8 Loket Plusvoorzieningen vo en mbo 16.000

8 ASFA Plus-training vo en mbo 25.000

Totaal 1.391.000
75

 7.2 Overzicht beheerskosten 2017-2020
2017 2018 2019 2020

Secretariële ondersteuning 24.000 25.000 26.000 27.000

Regionaal Projectleider 43.000 44.000 45.000 46.000

Personele inzet vanuit RMC 35.000 36.000 37.000 38.000

Communicatie/digitale nieuwsbrief vanuit RMC 4.320 1.320

Overige beheerslasten onderwijs 2.000 2.000 2.000 2.000

Overige beheerslasten RMC 2.000 2.000 2.000 2.000

Totaal 110.320 110.320 112.000 115.000

 
 7.3 Totaaloverzicht inzet regiomiddelen 2017 t/m 2020

2017 2018 2019 2020

Beschikbare regiomiddelen 1.501.32076 1.501.320 1.452.944 1.452.944

Totaal aan maatregelen 1.391.000 1.391.000 1.391.000 1.391.000

Saldo 110.320 110.320 61.944 61.944

Beheerskosten 110.320 110.320 112.000 115.000

Saldo 0 0 -50.05677 -53.056
76 77

75  Jaarlijks subsidiebedrag per maatregel. Bedragen gelden daarom in principe ook voor 2018, 2019 en 2020. Programma kan op 
basis van evaluatie in 2018 inhoudelijk en budgettair worden aangepast.

76  Bestaat uit deel A (Regiomiddelen) € 791.123 in beheer bij de contactgemeente en deel B (oude plusmiddelen) € 710.191 in 
beheer bij de contactschool.

77 Gezien het beschikbare budget voor 2019 en 2020 zal het programma van maatregelen in 2018 moeten worden aangepast.
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 7.4 De kosten verdeeld over het budget van RMC en van de contactschool

Middelen Contactschool 2017 2018 2019 2020

Budget 710.197 710.197 710.197 710.197

Projectkosten maatregelen

Plusvoorziening vo Breda 150.000 150.000 150.000 150.000

Plusvoorziening vo Roosendaal 100.000 100.000 100.000 100.000

Plusvoorziening Bergen op Zoom 100.000 100.000 100.000 100.000

Plusvoorziening MBO 275.000 275.000 275.000 275.000

Plusloket Regio 16.000 14.197 16.000 16.000

Asfa Plustraining vo en mbo 197 25.000 25.000

Subtotaal projectkosten 641.197 639.197 666.000 666.000

Beheerskosten 

Regionaal Projectleider 43.000 44.000 45.000 46.000

Regionaal Secretaresse 24.000 25.000 26.000 27.000

Overige beheerskosten 2.000 2.000 2.000 2.000

Subtotaal beheerskosten 69.000 71.000 73.000 75.000

Saldo 0 0 -28.803 -30.803

Middelen RMC-Contactgemeente 2017 2018 2019 2020

Budget 791.123 791.123 742.747 742.747

Projectkosten maatregelen

Regionale ombudsman met budget voor studieproblematiek 60.000 60.000 60.000 60.000

Trajecten arbeidsmarktvoorbereiding 140.000 140.000 140.000 140.000

Scholing jongeren buiten beeld 60.000 60.000 60.000 60.000

Overstapmodule & DDD 100.000 100.000 100.000 100.000

Transfercoaching 225.000 225.000 225.000 225.000

Beperken uitval mbo niveau 3&4 40.000 40.000 40.000 40.000

Talenten zonder Papieren 100.000 100.000 100.000 100.000

Asfa-plustraining vo en mbo 24.803 25.000

Plusloket Regio 1.803

Subtotaal projectkosten 749.803 751.803 725.000 725.000

Beheerskosten

Coördinatie 35.000 36.000 37.000 38.000

Communicatie/nieuwsbrief 4.320 1.320

Overige beheerskosten 2.000 2.000 2.000 2.000

Subtotaal beheerskosten 41.320 39.320 39.000 40.000

Saldo 0 0 -21.253 -22.253
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B
Bijlage 1

  Verklaring gebruikte afkortingen

In het regionaal programma worden de volgende afkortingen gebruikt:

AWBZ  Algemene wet bijzondere ziektekosten

Aoc  Agrarisch opleidingscentrum

Bbl   Beroepsbegeleidende leerweg in het mbo

Bol   Beroepsopleidende leerweg in het mbo

CPB  Centraal Planbureau

CJG  Centrum voor jeugd en gezin

CJG-er  Functionaris van het CJG

DUO  Dienst uitvoering onderwijs

GGD  Gemeentelijke (gemeenschappelijke) gezondheidsdienst

Hbo  Hoger beroepsonderwijs

Havo  Hoger algemeen vormend onderwijs

ISK   Internationale schakelklas

IMW  Instituut voor maatschappelijk werk

JKP   Jongeren in een kwetsbare positie

Lob   Loopbaanbegeleiding

Lwoo  Leerwegondersteunend onderwijs

Mbo  Middelbaar beroepsonderwijs

NJI   Nederlands Jeugdinstituut

OC&W  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ogoo  Op overeenstemming gericht overleg onderwijs

OOK  Onderwijsovereenkomst in het middelbaar beroepsonderwijs

PO   Passend onderwijs

Pro   Praktijkschool

RBL   Regionaal bureau leerplicht

RMC  Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Roc   Regionaal opleidingencentrum

RpA  Regionaal Platform Arbeidsmarkt West-Brabant

RWB  Regio West-Brabant

SBB   Samenwerkingsorgnisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SCP  Sociaal Cultureel Planbureau

SLB’er  Studieloopbaanbegeleider

SS&B  Servicecentrum voor studie & beroep ROC West-Brabant

Suwi  Wet structuur werk en inkomen

UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Vavo  Voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Vmbo  Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

Vmbo-bb Vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Vo   Voortgezet onderwijs

Vso   Voortgezet speciaal onderwijs

Vsv   Voortijdig schoolverlaten

Vsv’er  Voortijdig schoolverlater

Vwo  Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

Wo   Wetenschappelijk onderwijs
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Bijlage 2  
Instemmingsverklaring  
bij aanvraag financiering regionale 
maatregelen 2017-2020 RMC-Regio 34

Instemmingsverklaring met het Regionaal Programma van maatregelen 2017-2020 ‘Iedereen 

op z’n plek in West-Brabant’ van RMC-Regio 34 West-Brabant t.b.v. de aanvraag financiering 

regionale maatregelen voor de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in een 

kwetsbare positie.

Door ondertekening van het regionaal programma ‘Iedereen op z’n plek in West-Brabant’, 

bestaande uit een regioanalyse en een beschrijving van de maatregelen voor een nieuwe 

vierjarige aanpak inzake het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten en voor jongeren 

in een kwetsbare positie, verklaren de RMC-contactgemeente Breda, de contactschool ROC 

West-Brabant en de bevoegde gezagen van de overige onderwijsinstellingen in de RMC-

Regio 34 West-Brabant in te stemmen met de inhoud van het genoemde regionaal 

programma en de daarin opgenomen maatregelen voor de regionale aanpak vanaf schooljaar 

2016-2017 tot en met schooljaar 2019-2020.

B
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Ondertekening te Breda op 12 september 2016:

Naam Namens Handtekening

Mevrouw M. Haagh RMC-contactgemeente Breda

De heer A. Kastelein Contactschool ROC West-Brabant

De heer J. van Alphen Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs 
te Tilburg (De Rooi Pannen Breda)

Mevrouw drs. P.C.H.M. Kokke, 
rector/vz CvB Mgr. Frencken College

Mevrouw Y. Kops Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

De heer R. Speetjens Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs  
West-Brabant

De heer G. Olthof Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o.

Mevrouw W.G.M. Roefs MA, MSc
directeur unit Made

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs 
in het Dongemondgebied

De heer J.Ch. van Wettum Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
Roosendaal

De heer P.A.J.M. van Heusden Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur

De heer G. van der Beek Christelijke Scholengemeenschap  
Altena College

Mevrouw D. van Kelle Stichting Markland College

De heer A. Hoekstra, 
locatiedirecteur Schans

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs  
in de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden

De heer drs. L.C.M. de Rond Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks

Mevrouw A.K. Spuijbroek-Maijers,
locatiedirecteur Wijk en Aalburg Stichting Willem van Oranje
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Colofon

augustus 2016

oplage 50 stuks

download via www.rocwb.nl of www.rblwest-brabant.nl

RMC-Regio 34

Projectleider regionaal opleidingscentrum West-Brabant: 

de heer H. Pranger: h.pranger@rocwb.nl

RMC coördinator:

mevr. L. van der Lee: eal.van.der.lee@breda.nl
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FACTSHEET PLUSVOORZIENING 
 
Plusvoorziening 
Is een samenwerking tussen het Samenwerkingsverband  Roosendaal en omstreken en  de  drie gemeenten 
Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. 
De genoemde partijen geven samen vorm aan de doelstelling van het Thuiszitters pact. 
Zo realiseren de gemeenten en het onderwijs een sluitende  thuiszitters aanpak, met als doel: 
geen enkele jongere heeft langer dan drie maanden geen passend aanbod van onderwijs en/of zorg. 
 
Doelgroep 
De Plusvoorziening richt zich op overbelaste jongeren in het voortgezet onderwijs, die uitgevallen zijn/dan wel 
dreigen uit te vallen. De jongeren  zijn overbelast geraakt door een complexe, vaak gecombineerde problematiek. 
Hierbij kan gedacht worden aan systeemproblematiek, (v)echtscheiding, armoede, kindeigen problematiek, sociaal 
maatschappelijk functioneren, sociaal-emotionele problematiek als gevolg van traumatische ervaringen enz. 
Geregeld zijn deze jongeren volledig thuis komen te zitten (thuiszitters) of zijn het dreigende thuiszittende 
leerlingen. 
 
Om deze doelgroep optimaal te kunnen ondersteunen en te kunnen behouden binnen het onderwijs en het latere 
arbeidsproces, is veelal een gecombineerd traject van onderwijs en jeugdhulpverlening noodzakelijk. 
 
Handelingswijze Plusvoorziening 
De kracht van de Plusvoorziening is om onderwijs, zorg en hulpverlening in een integraal aanbod te organiseren. De 
Plusvoorziening biedt een intensieve vorm van casemanagement waarbij de afstemming tussen onderwijs en 
jeugdhulpverlening optimaal kan worden benut. Samenwerking met de school van inschrijving en een betrokken 
jeugdprofessional is essentieel en noodzakelijk. 
 
De Plusvoorziening brengt beide sectoren op casusniveau met elkaar in contact, ondersteunt hen bij de onderlinge 
communicatie met elkaar, adviseert en informeert hen over elkaars mogelijkheden/beperkingen en wijst ieder op 
zijn verantwoordelijkheden. Daarnaast kan de Plusvoorziening ouders ondersteunen bij het formuleren/analyseren 
van hun hulpvraag, inzicht geven in waar het thuis/dan wel op school moeizaam loopt en een bemiddelende rol 
spelen in de communicatie waar dit nodig blijkt.  
Gedurende het traject als casemanager organiseert de Plusvoorziening evaluatiegesprekken met alle betrokken 
partijen, denkt mee in creatieve gecombineerde onderwijs/zorg-oplossingen, verbindt partijen met elkaar, behoudt 
het zicht op de voortgang van gemaakte afspraken, draagt zorg voor de verslaglegging van overlegmomenten. De 
projectleider kan in haar rol als jeugdprofessional in het belang van de doorlopende zorglijn ook een gezinsplan 
opstellen, dit alles gebeurt na overleg met een jeugdprofessional van de desbetreffende gemeente.  
 
Daarnaast ligt er een belangrijke signalerende functie wanneer het gaat om het signaleren van doelgroepen of 
trajecten waar nog meer maatwerk of meer effectiviteit mogelijk is. 
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Meerwaarde Plusvoorziening 
 
In de praktijk wordt zowel door de jeugdhulpverlening, als het onderwijs ervaren dat er in veel casussen nog 
onvoldoende of inefficiënt met elkaar wordt samengewerkt. Iedere sector heeft zijn eigen mogelijkheden en 
beperkingen en kent zijn eigen wet- en regelgeving. Deze zijn vaak onvoldoende helder voor elkaar. Er wordt 
hierdoor langs elkaar heen gewerkt of  door onwetendheid worden trajecten uitgezet die elkaar tegenwerken in 
plaats van versterken.  
 
Door de snelle ontwikkelingen die recent hebben plaats gevonden in het kader van Passend Onderwijs enerzijds en 
de decentralisatie van de jeugdzorg anderzijds, hebben beide sectoren onvoldoende mogelijkheden gekregen om 
samen op te trekken. De plusvoorziening kan zowel voor scholen, als de jeugdhulpverlening een rol spelen om de 
sectoren dichterbij elkaar te brengen, thuiszitters te beperken en toe te werken naar passende onderwijs- 
zorgtrajecten. 
 
De Plusvoorziening kan op casusniveau onderwijs en jeugdhulpverlening met elkaar verbinden en kan tijdelijk in 
complexe casussen verlichting geven aan en kennis overbrengen naar zowel de school van inschrijving, als de 
jeugdprofessional, ouder en de leerling.  
 
Daarnaast brengt de Plusvoorziening kennis over beide sectoren bij elkaar, waardoor zowel scholen, als 
jeugdprofessionals en ook zorgaanbieders kunnen leren van de mogelijkheden die er zijn in het opzetten van 
onderwijs- zorgarrangementen, maar ook elkaars beperkingen kunnen zien/begrijpen. 
 
Door de signalerende functie, lukt het om middels de Plusvoorziening inzichtelijk te krijgen voor welke doelgroepen 
het aanbod op zowel onderwijs, als jeugdhulpverleningsgebied nog meer kan toespitsen op specifieke 
problematieken, zodat hier voor de toekomst verder beleid op ontwikkeld kan worden. Onderwijs en gemeenten 
spreken hier jaarlijks over in het kader van de regionaal educatieve agenda (REA). 
 
Samenstelling team Plusvoorziening 
De projectleider van de Plusvoorziening heeft een gedegen kennis en opgebouwde werkervaring op het snijvlak van 
onderwijs en jeugdhulpverlening.  
 
Het SWV koopt de projectleider in bij Stichting SPRING. Zij blijft onderdeel van het team Jeugdprofessionals en volgt 
binnen Stichting SPRING ook de benodigde scholingen om zich te kunnen blijven ontwikkelen op het gebied van 
jeugdhulpverlening en onderwijs.  
 
Daarnaast kan er binnen de Plusvoorziening een beroep worden gedaan op een orthopedagoog van het 
Samenwerkingsverband. Facetten vanuit zowel het onderwijs, als de jeugdhulpverlening zijn hiermee 
vertegenwoordigd binnen de Plusvoorziening. De orthopedagoog van het SWV heeft ook een samenwerking met het 
Expertteam van Spring. 
 
Aanmelding en werkwijze 
Leerlingen kunnen aangemeld worden bij de Plusvoorziening op initiatief van de school van inschrijving of het SWV. 
De school moet zich bevinden binnen het SWV ROOS VO. In afstemming met de school van inschrijving wordt 
overlegd op welke wijze de Plusvoorziening  op casusniveau het beste kan starten. Hierbij kan gedacht worden aan 
het aansluiten bij een gepland overleg, danwel een eerste contact met school en/of ouders. Het invullen van een 
aanmeldformulier is niet nodig. De Plusvoorziening verzoekt de school bij aanmelding, gegevens uit het OPP 
(ontwikkelingsperspectiefplan) te delen, zodat de invulling samen verder vorm gegeven kan worden. Wanneer een 
Jeugdprofessional of leerplichtambtenaar inschat dat de inzet van de Plusvoorziening wenselijk is, kan dit worden 
aangegeven bij de betreffende school. Uiteraard is de Plusvoorziening voor inhoudelijke vragen ook beschikbaar 
voor jeugdprofessionals en leerplichtambtenaren. De Plusvoorziening is bereikbaar via het mailadres 
cjhm.siemons@plusvo.nl. 
 
 
 



Factsheet Plusvoorziening – versie 14.02 
 
 

Capaciteit Plusvoorziening 
De Plusvoorziening heeft jaarlijks mogelijkheden voor het begeleiden van tenminste 25 intensieve leerlingtrajecten. 
Daarnaast bestaan er mogelijkheden (tenminste 25 maal) om de Plusvoorziening te benaderen voor informatie en 
advies, kennisdeling aan JP, gemeenten, lpa, scholen enz. 
 
Kwaliteitsmetingen 
Jaarlijks wordt gevolgd op welke wijze de leerlingen binnen de Plusvoorziening al dan niet hun schoolloopbaan 
verder op hebben kunnen pakken/vervolgen. Bij de scholen van inschrijving worden gegevens opgevraagd m.b.t. 
doorstroom, slagingsresultaten en uitstroom. 
 
Daarnaast worden ouders en zorgcoördinatoren bevraagd op hun tevredenheid ten aanzien de Plusvoorziening. 
 
Samenwerkingsafspraken 
Binnen de REA (regionaal educatieve agenda)  zijn nadere afspraken gemaakt over de samenwerking tussen 
onderwijs en zorg. Deze afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2017. De Plusvoorziening is één van de 
instrumenten die wordt ingezet om te komen tot een nadere en betere samenwerking en wordt gedragen door alle 
gemeenten die vallen on der het Samenwerkingsverband ROOS VO. 
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REA Roosendaal, Halderberge en Moerdijk 2017-2020 

 

Inleiding  
Voor de nieuwe REA periode die ingaat per januari 2017 werd aanbevolen om de doelen voor een nieuwe periode te 
beperken, klein en overzichtelijk te houden. Dat vergt het maken van bewuste keuzes, het gevaar schuilt hem in ‘te 
veel willen doen’. Tijdens de evaluaties van de voorgaande periode en de voorbereiding van de huidige periode was 
ieder zich hiervan bewust. In de voorliggende REA is op basis van gesprekken en interviews een keuze gemaakt voor 
een negental doelstellingen voor de periode van 2017 tot eind 2020.  
 
1.  Verbeteren van de instroom van kinderen die vanuit een schakelklas instromen in het voortgezet onderwijs, 

zodat anderstalige kinderen zo snel mogelijk onderwijs kunnen volgen op hun niveau.  
2.  Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst voor het uitwisselen van good practices en het uitreiken van een 

stimuleringsprijs, zodat datgene wat goed gaat indien nodig verankerd kan worden in beleid. 
3.  Verbeteren aansluiting preventief aanbod en basisondersteuning onderwijs, zodat al in een vroegtijdig stadium 

onderwijs en gemeentes samenwerken om problemen te voorkomen. 
4. Toewerken naar een arrangement voor zorg intensieve kinderen, zodat er ook voor kinderen die een 

combinatie nodig hebben van speciaal onderwijs en intensieve zorg er sprake is van een passend aanbod.  
5.  Verbeteren van doorzettingsmacht zodat er snel opgetreden kan worden, ook bij complexiteit of 

onduidelijkheid van de problematiek.  
6.  Verbeteren van samenwerking zowel op casus- als op beleidsniveau ten behoeve van de doelgroep op het 

snijvlak onderwijs, jeugdhulp, dagbesteding en arbeidsparticipatie, zodat jongvolwassenen soepele overgangen 
kunnen maken van onderwijs naar dagbesteding of arbeid. 

7.  Evaluatie van het thuiszittersprotocol, zodat de huidige werkwijze indien nodig verbeterd kan worden en er 
sprake is van één protocol in de regio. 

8  Verwachtingen tussen jeugdprofessionals en zorgcoördinatoren worden beter afgestemd, zodat samenwerking 
volgens alle partijen verloopt zoals gewenst. 

9.  De ontwikkelingen in het REA gebied sluiten beter aan op bovenregionale beleidsontwikkelingen, zodat er 
inzicht is in de beleidsontwikkelingen op de verschillende niveaus en er op de juiste wijze input meegegeven of 
opgehaald kan worden. 
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Waarom een gezamenlijke beleidsagenda voor onderwijs en jeugdhulp (REA)? 
Jongeren die in hun ontwikkeling te maken krijgen met uitdagingen moeten kunnen rekenen op steun vanuit hun 
omgeving. Dit zijn in eerste instantie hun ouders, familie, vrienden en anderen die om hen geven. Soms is er meer 
nodig. Dan ligt er ook een taak voor scholen die het onderwijs verzorgen en gemeentes die hulpprogramma’s 
kunnen bieden. De taken van het onderwijs en gemeentes zijn de laatste jaren ingrijpend veranderd (zie bijlage). 
Onderwijs en gemeentes moeten, gezien de raakvlakken tussen hun verantwoordelijkheden en taken, afspraken 
maken op welke onderwerpen en hoe zij samen werken als het gaat om jeugdigen. Dit doen zij op lokaal niveau, per 
gemeente. Maar zeker voor jongeren van wie de leefwereld over de grenzen van de eigen woonplaats gaat (zoals bij 
leerlingen in het voortgezet onderwijs) is samenwerking op regionaal niveau nodig. Denk daarbij aan afspraken over 
de verantwoordelijkheid om regie te nemen bij complexe casussen: wat is de rol van de school en wat doet de jeugd-
hulpverlener, hoe vinden zij elkaar en werken ze samen? Onderwijs en gemeentes moeten ook samen nadenken 
over voorzieningen voor jongeren die speciale aandacht vragen op het gebied van onderwijs en sociaalemotionele 
ontwikkeling. De wijze waarop de samenwerking tussen onderwijs en gemeentes plaatsvindt in de regio Roosendaal, 
Halderberge en Moerdijk staat beschreven in dit document.  
 
Uitgangspunt voor deze REA 
Begin 2016 is het verloop van de eerste REA (2014-2016) geëvalueerd. Op dat moment was Passend Onderwijs ruim 
1,5 jaar feit en de decentralisaties in het sociale domein ruim een jaar. Terugblikkend hadden zowel onderwijs als 
gemeentes te maken met grote uitdagingen die ze met ambitie hebben opgepakt. Tegelijkertijd ontbrak (door de 
veelheid aan doelen) het overzicht. Daarnaast bleek uit de evaluaties dat er (met name als het gaat om aansluiting 
vo-mbo-participatiewetgeving) veel afstemming plaatsvindt in de regio, aan verschillende tafels. Dit bemoeilijkt het 
krijgen van overzicht en inzicht in voortgang en het formuleren van een eventuele opdracht vanuit de REA. 
In deze context is een aantal aanvullende uitgangspunten voor de voorliggende REA benoemd: 
- Beperk het aantal doelen: benoem voor de REA alleen die onderwerpen die nood- zakelijk op de agenda van deze 

REA moeten. 
- Houdt opgaven en acties klein, concreet en overzichtelijk. Benoem concrete opbrengsten, zet deze in een tijdspad 

en wijs een verantwoordelijke aan. 
- Benoem eventueel aandachtspunten die  vanuit deze REA wel worden gemonitord en gerapporteerd, maar die 

niet vanuit de REA worden aangestuurd.  
 
Deze uitgangspunten zijn aanvullend op de uitgangspunten van de vorige REA (zie bijlage 1 voor een volledige 
omschrijving van de visie, ambitie en uitgangspunten van de Regionale Educatieve Agenda): 
- Ga uit van de kracht van de jeugdige, zijn/haar gezin en omgeving en indien nodig de eigen kracht van jeugdigen 

en ouders versterken. 
- Op maat gesneden extra ondersteuning/passende zorg op momenten dat het nodig is. 
- Versterken van de kracht van de professionals. 
- Stel de vraag centraal. 
- Zoveel mogelijk de zorg rondom de jeugdige en zijn/haar gezin organiseren, indien mogelijk. 
- Dynamische samenwerking tussen jeugdige en zijn/haar ouders en de professionals, die gebaseerd is op dialoog 

met jeugdigen en ouders. 
- Aandacht voor een kleine groep jongeren die zich nooit tot een zelfstandige volwassene zal ontwikkelen en waar 

ondersteuning altijd een rol zal spelen. 
- Integrale beoordeling van meervoudige ondersteuningsbehoeften, dicht bij de signaleringsplaats. 
- Integrale ondersteuning in/door (speciaal) onderwijs en hupverlening in een arrangement. 
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Werkwijze en totstandkoming REA 
Met deze uitgangspunten is in juni 2016 gestart met de voorbereiding voor de nieuwe REA. Om de contouren te 
kunnen schetsen zijn alle evaluaties van de werkgroepen van de vorige REA doorgenomen. Vanuit deze evaluaties 
zijn enkele actiepunten voorgesteld aan de projectgroep. Daarnaast is kennis genomen van regionale 
beleidsdocumenten om na te gaan welke onderwerpen al op lokaal of bovenregionaal worden of zijn geagendeerd. 
Met de projectgroep is afstemming geweest over de juiste interpretatie en gevolgtrekkingen vanuit deze 
documenten (zie bijlage 3 voor een overzicht). Daarnaast zijn wethouders en bestuurders geïnterviewd. Aan hen zijn 
drie vragen gesteld: 
- Welke onderwerpen moeten noodzakelijkerwijs op de agenda voor de komende periode? 
- Welke onderwerpen wilt u zelf graag op de agenda voor de komende periode? 
- Welke onderwerpen of actiepunten geven snel kans op succes? 
 
Uit deze gesprekken bleek de behoefte aan concrete doelen, het maken van keuzes. Prioriteit werd in zijn 
algemeenheid vooral gegeven aan verbeteringen aanbrengen in datgene wat goed gaat, meer inzetten op preventie 
en de inzet bij complexe multi-problematiek (jongeren die vanuit onderwijs overgaan naar dagbesteding of 
jeugdigen met chronische ziektes/problematiek). Door verschillende bestuurders/wethouders werd aangegeven dat 
de krachten (financiën) gebundeld moeten worden om voor de meest zwakke jeugdigen tegemoet te komen aan 
hun ondersteuningsvraag. 
Op 30 juni is een bijeenkomst met de stuurgroep georganiseerd om na te gaan waar men gezamenlijk de prioriteiten 
wil stellen. Op basis van deze input is de voorliggende REA opgesteld.  
 
Thema’s voor de gezamenlijke onderwijs- en gemeentelijke agenda voor de periode 2017-2020 
Onderstaande thema’s zijn het resultaat van de gesprekken en bijeenkomsten. Er zijn hier drie soorten 
doelstellingen te vinden: 
- Kleine, snel realiseerbare doelstellingen die een positieve start van de REA ondersteunen.  
- Onderzoeksfase van een jaar worden vastgesteld. Deze onderzoeksfase moet gekenmerkt worden door 

bevindingen vanuit de praktijk, concrete casussen moeten duidelijk maken welke beleidskeuzes echt nodig zijn 
om jeugdigen beter te ondersteunen. Dit zijn thema’s die een lange adem vragen maar die door diverse 
betrokkenen ook zeer belangrijk gevonden worden. Er is grote behoefte aan duidelijke doorzettingsmacht in 
complexe casussen en men vindt het belangrijk om een passend aanbod te vormen voor jeugdigen met multi- 
problematiek. Deze doelstellingen betreffen een relatief klein aantal jeugdigen, het gaat wel om zeer kwetsbare 
jeugdigen. Het vinden van oplossingen voor deze doelgroep duurt wellicht wat langer, maar wethouders en 
bestuurders vinden het noodzakelijk om hier te streven naar een goed resultaat. 

- Doelstellingen die vooraf goed zijn af te bakenen, zogenaamde ‘Smart’-doelstellingen. 
 
1. De integratie van anderstalige leerlingen die vanuit een internationale schakelklas (ISK)/neveninstromers- 
 project (NIP) instromen in het VO wordt zodanig verbeterd dat zij zo snel mogelijk op niveau onderwijs  
 ontvangen. 

- Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een tussenvoorziening tussen enerzijds ISK/NIP en 
het algemeen voortgezet onderwijs met als doel de maximale ontwikkeling uit een leerling te halen ten 
behoeve van een succesvolle schoolloopbaan. Fasegewijs zou dan moeten worden toegewerkt aan de goede 
overgang van een leerling op een vo school, die aansluit bij het te bereiken niveau van de leerling met als 
uiteindelijke doel het behalen van een startkwalificatie.  

- Een werkgroep doet een voorstel voor een tussenvoorziening aan de stuurgroep in juni 2017. 
 

Actiehouder: Schoolbestuur (Marijke Broodbakker) en  
Gemeente Moerdijk (Monique van Zantvliet) 

Besluitvorming: Stuurgroep REA 
Gerealiseerd: 1 september 2018 

 Inzet: 4 dagdelen 
 Budget nodig: onbekend 
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2. Elk jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd met als doel good practices te communiceren. Tevens wordt er 

deze dag  een stimuleringsprijs uitgereikt aan drie leerlingen die volgens hulpverleners en onderwijs een 
schouderklopje verdienen omdat zij blijk hebben gegeven van ‘eigen kracht’ ofwel die volgens onderwijs en 
hulpverleners een steuntje in de rug verdienen.  
a. Eind februari 2017 is een stappenplan gereed voor het toekennen van de stimuleringsprijs (tijdspad, 

aandragen kandidaten, selectie en toekenning, criteria, organisatie uitreiking en communicatie). 
b. Tijdens jaarlijkse bijeenkomsten met stuurgroep, projectgroep, managers lokale toegang, directies 

onderwijs worden good practices besproken en op basis hiervan (indien nodig of wenselijk) aanbevelingen 
gedaan voor verdere uitwerking daarvan. 

c. De stuurgroep maakt een keuze voor de uit te voeren aanbevelingen waarbij haalbaarheid en concreetheid 
belangrijke criteria zijn. 

d. De stimuleringsprijzen worden uitgereikt.  
e. De projectgroep wijst actiehouders aan bij aanbevelingen die tijdens de dag zijn gedaan.  

 
Actiehouder: Schoolbestuur (Charles van Wettum) en  

Gemeente Roosendaal (Marion Vriens) 
Gerealiseerd: juni 2017 

Budget: 1500 euro 
Inzet dagdelen: 10 voor organisatie bijeenkomst,  

2 voor voorbereiden bemoedigingsprijzen 
 
3. Er wordt gestreefd naar een beter sluitend aanbod dan wel aanpak van preventieve interventies vanuit zowel 

onderwijs als gemeentes (i.e. basiszorg en vrij toegankelijk preventief aanbod sluiten zodanig op elkaar aan dat 
dit bijdraagt aan continuïteit van onderwijs en voorkomen uitval). Hierbij moet als uitgangspunt genomen 
worden dat dit regionaal een aandachtspunt is, maar dat de invulling van het preventieve beleid per gemeente 
(lokaal) plaatsvindt.1 
a. Een werkgroep maakt uiterlijk juni 2017 inzichtelijk welke ondersteuning beschikbaar is via de 

basisondersteuning Passend Onderwijs en via bestaand gemeentelijk gesubsidieerd aanbod JGZ, lokaal 
preventieve voorzieningen en jeugdhulp. 

b. De werkgroep maakt maart 2018  inzichtelijk welk behoefte er is aan preventief aanbod, onder andere 
gebruik makend van:  
i. Inventarisatie zorgcoördinatoren en zorgaanbieders. 

ii. Behoefte bij jeugdigen, ouders (op te halen o.a. vanuit aanvragen PGB’s  
 voor sova-trainingen, huiswerkbegeleiding, etc.). 

c. De werkgroep doet in mei 2018 voorstellen voor verbetering van de aansluiting en eventueel nieuw 
preventief aanbod indien dit nodig is aan ZI2T/gemeentes en stuurgroep.  

d. De stuurgroep adviseert aan de bestuurstafel  Sociaal Domein besluiten in mei 2018 voor de inkoopronde 
2019 welke voorstellen worden uitgewerkt en door wie. 

 
Actiehouder: Gemeente Roosendaal (Marion Vriens) en  

Samenwerkingsverband (Gerda Huizinga) 
Gereed: januari 2019 

Inzet: 12 dagdelen 
Besluit: Stuurgroep REA adviseert een besluit aan de  

Stuurgroep Sociaal Domein 
 

  

                                                           
1 Ook vanuit andere beleidsambities wordt er gewerkt aan het bereiken van doelstellingen die veel overeenkomst vertonen of 
overlappen met deze doelstelling die gesteld is vanuit  de REA.   
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4.  Voor zorg intensieve kinderen wordt ernaar gestreefd dat er uiterlijk per schooljaar 2019-2020 een arrangement 
van hulp is opgezet dat rekening houdt met zowel gemeentelijk beleid, Passend Onderwijs, zorgverzekeringswet 
en Wet Langdurige Zorg.2 
a. Een werkgroep brengt in samenwerking met professionals vanuit het onderwijs voor juni 2017 in beeld wat 

de concrete behoefte is, gebruik makend van best practices regionaal en landelijk. 
b. De werkgroep doet uiterlijk mei 2018 voorstellen voor het beter afstemmen van bestaande zorg dan wel 

het gezamenlijk inkopen van een nieuwe zorgvorm ten behoeve van in ieder geval kinderen met ernstige 
lichamelijke en ontwikkelings-beperkingen met als doel dat hun ontwikkeling gestimuleerd wordt door een 
integrale, dan wel samenhangende aanpak van problemen. 

c. Bestuurstafel Sociaal Domein en stuurgroep REA besluiten gezamenlijk over het voorstel in mei 2018. 
 

Actiehouder: Gemeente Halderberge (Beate Roverts/Patrick Ros)  
Gerda Huizinga zal voor de verbinding met het onderwijs uitgenodigd worden aan de regionale 

overlegtafel 
Besluit: Bestuurstafel Sociaal Domein 

Gerealiseerd: juni 2019 
Inzet: 16 dagdelen 

 
5. Er is sprake van duidelijke regie en doorzettingsmacht voor meest complexe casussen/thuiszitters, rekening 

houdend met het feit dat complexiteit te maken kan hebben met zorgen om de veiligheid en/of met multi- 
problematiek. Hierbij aansluitend op ontwikkelingen rondom Veilig Thuis (contact Beate).3 
a. Enkele nader te benoemen personen maken in juni 2017 knelpunten inzichtelijk ten aanzien van 

doorzettingsmacht. 
i. In geval van  multi-problematiek (bijvoorbeeld een jeugdprofessional verbinden aan speciaal onderwijs 

of jeugdprofessionals (laten) specialiseren in bepaalde problematiek. 
ii. Bij dreigende onveiligheid (aansluiting Veilig Thuis). 

b. In juni 2018 zijn voorstellen beschikbaar voor verbetering doorzettingsmacht. 
 

Actiehouder: Samenwerkingsverband (Gerda Huizinga,  
Beate Roverts secondant) en Prinsentuin/ROC West-Brabant 

Gerealiseerd: juni 2018 
Inzet: 16 dagdelen 

Besluitvorming: Stuurgroep REA 
  

                                                           
2 Ook vanuit andere beleidsambities wordt er gewerkt aan het bereiken van doelstellingen die veel overeenkomst vertonen of 
overlappen met deze doelstelling die gesteld is vanuit  de REA.   
3 Ook vanuit andere beleidsambities (ten aanzien van leerplicht) wordt er gewerkt aan het bereiken van doelstellingen die veel 
overeenkomst vertonen of overlappen met deze doelstelling die gesteld is vanuit  de REA.   
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6. Voor jongeren die ondersteuning nodig hebben op het snijvlak van jeugdhulp WMO, onderwijs, dagbesteding 
en arbeidsparticipatie is de samenwerking op casusniveau en beleidsniveau zodanig verbeterd dat onder-
steuning binnen acht weken gerealiseerd kan worden. 
a. Enkele betrokkenen (o.a. wethouder Zwiers en wethouder Verbraak) maken aan de hand van 

praktijkvoorbeelden een heldere probleemstelling en doen voorstellen voor verbetering. 
b. In juni 2017 besluit de stuurgroep welke voorstellen voor verbetering onderdeel gaan worden van de REA. 

 
Actiehouder: Schoolbestuur (Jacques de Hoon) en 

Gemeente Moerdijk (Monique van Zantvliet) 
Besluitvorming: Stuurgroep REA 

Gerealiseerd: juni 2017 
Inzet: 6 dagdelen 

 
7. Het thuiszittersprotocol is geëvalueerd en verbetervoorstellen zijn doorgevoerd (ambitie is één nieuw protocol 

voor de drie West-Brabantse samenwerkingsverbanden).4 
 

Actiehouder: Samenwerkingsverband (Gerda Huizinga) 
Besluitvorming: Stuurgroep REA 

Gerealiseerd: mei 2018 
Inzet: 10 dagdelen 

 
8. De samenwerking en verwachtingen tussen jeugdprofessionals en onderwijs is verbeterd zodat duidelijk is wat 

men van elkaar mag verwachten. Er is sprake van een gezonde aanspreekcultuur.5  
a. Maart 2017: Doelen impulstraject vastleggen, waarbij in ieder geval aan de orde komen (mede op basis van 

onderzoek naar kwaliteit basiszorg in scholen, NJI, 2015 en gebruikmakend van monitoring Passend 
Onderwijs en Jeugdhulp NJI): 
1. Duidelijkheid en communicatie tussen teamleider, jeugdprofessionals en zorgcoördinatoren over: 

-taken jeugdprofessional, bezetting, wijzigingen en ontwikkelpunten, 
-taken scholen en samenwerkingsverbanden, 

 -taken jeugdprofessionals ten aanzien van preventie (voorheen SMW-taken). 
2. Afspraken over afstemming met ouders, taken onderwijs en jeugd-professional in deze.  
3. Planmatig werken in relatie tot werkwijze jeugdprofessional. 
4. Wederzijdse communicatie en aanspreekcultuur. 

b. Budget vaststellen voor het impulstraject. 
c. Juni 2017: Projectplan goedkeuren voor impulstraject. 
d. Juni 2017: Verantwoordelijke aanwijzen voor voorbereiding en organisatie van impulstraject, opdracht 

verstrekken. 
e. September 2017: Start impulstraject. 
f. Juni 2018: Afronding impulstraject, verslaglegging stuurgroep REA. 

 
Actiehouder: Gemeente Roosendaal (Marion Vriens) en  

Samenwerkingsverband (Gerda Huizinga)  
Besluitvorming: Stuurgroep REA 

Gerealiseerd: juni 2018 
Inzet: mede afhankelijk van projectplan, naar verwachting minimaal  

90 dagdelen (30 dagdelen projectleiding, 60 dagdelen training) 

                                                           
4 Ook vanuit andere beleidsambities wordt er gewerkt aan het bereiken van doelstellingen die veel overeenkomst vertonen of 
overlappen met deze doelstelling die gesteld is vanuit  de REA.   
5 Ook vanuit andere beleidsambities wordt er gewerkt aan het bereiken van doelstellingen die veel overeenkomst vertonen of 
overlappen met deze doelstelling die gesteld is vanuit  de REA.   



REA 2017-2020 14-02 8 
 

9.  De ontwikkelingen in het REA gebied sluiten aan op de ontwikkelingen in grotere regio’s en andersom (zie 
bijlage 6 voor een overzicht van voor de REA relevante overleggen in de regio). 
a. De REA laat in maart 2017 door enkele medewerkers die betrokken zijn bij bovenregionale overleggen in 

kaart brengen wie vanuit REA gebied deelneemt aan bovenregionale overleggen en doet voorstellen om de 
vertegenwoordiging en wederzijdse communicatie beter te organiseren. 

b. Enkele personen worden aangewezen als liaison voor de uitwisseling tussen de grotere regio’s en het REA 
gebied, zij brengen op basis van praktijkvoorbeelden per juni 2017 in kaart welke thema’s aandacht 
behoeven. 

c. De stuurgroep maakt (in samenwerking met relevante contactpersonen) in juni 2017 een keuze waar 
inhoudelijk de focus op komt en formuleert doelen voor de afstemming tussen de REA doelstellingen en 
doelstellingen in grotere verbanden. 

 
Actiehouder: Schoolbestuur (Doetina van Kelle) en 

Gemeente Moerdijk (Monique van Zantvliet)  
Besluitvorming: Stuurgroep REA 

Gerealiseerd: juni 2017 
Inzet: 16 dagdelen 

 
Budget en inzet 
Voor het realiseren van de doelstellingen is inzet nodig. Door het instemmen met deze REA committeren 
schoolbesturen en gemeentes zich aan het realiseren van de doelstellingen. Zij geven daarmee het mandaat aan de 
projectgroep om medewerkers vanuit het samenwerkingsverband en gemeentes te betrekken bij het realiseren van 
de doelstellingen. De verwachting is dat deze medewerkers betrokken kunnen worden vanuit hun reguliere 
werkzaamheden.  
 
Enkele doelstellingen vragen om duidelijk eigenaarschap, om een onderzoek te initiëren of om een project te leiden. 
Waar dit meer vraagt dan het deelnemen aan gezamenlijk overleg tussen gemeente- en onderwijsprofessionals staat 
hiervoor een raming van een aantal dagdelen weergegeven. Deze geven een indicatie van de vereiste inzet van de 
betrokken actiehouder om het onderzoek te coördineren dan wel het project te leiden. 
 
De inzet van de leden van de projectgroep REA wordt ingeschat op 100 uur op jaarbasis. 
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Bijlage 1: Visie, Ambitie en Uitgangspunten van de Regionale Educatieve Agenda 
Uit hoofdstuk 3 van de REA 2014-2016 

 
3 Visie, Ambitie en Uitgangspunten van de Regionaal Educatieve Agenda 
 
3.1 Visie  
Een visie op de verbinding Passend Onderwijs en jeugdhulp bestaat uit twee delen, namelijk: 
1. een inhoudelijke visie, 
2. een visie op de bestuurlijke samenwerking. 
 
De gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal en het samenwerkingsverband voort-gezet onderwijs 
hanteren de volgende inhoudelijke visie:  
De partners in de Regionaal Educatieve Agenda, het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Roosendaal en 
de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal, werken gezamenlijk aan winst voor de jeugd. Beide partners 
vinden dat een jeugdige moet kunnen opgroeien tot een zelfredzame volwassene in zijn/haar omgeving. De 
partners gaan uit van de eigen kracht van de jeugdige en zijn omgeving. Soms dient de eigen kracht van de 
jeugdige en zijn/haar omgeving versterkt te worden. Hiervoor is een samenhangend stelsel van onderwijs, hulp, 
ondersteuning en zorg nodig. Gemeenten en het onderwijs dragen bij aan dit stelsel door een goede 
samenwerking te organiseren tussen het onderwijs en de door de gemeenten gefinancierde jeugdhulp.  
 
De gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal en het samenwerkingsverband voort-gezet onderwijs 
hanteren de volgende visie op de bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten en het voortgezet onderwijs: 
Het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs en de gemeenten erkennen dat de jeugdigen die passend 
onderwijs nodig hebben, vaak dezelfde jeugdigen zijn die hulp en ondersteuning vanuit de jeugdzorg nodig 
hebben.  
Waar passend onderwijs de gemeentelijke taak ten aanzien van het jeugdbeleid raakt, zien en erkennen de 
partners de noodzakelijkheid van samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats in een dynamische omgeving, 
waar oplossingen worden geboden voor jeugdigen die bescherming nodig hebben. Deze dynamische omgeving 
vraagt samenwerking in dialoog en het over de eigen grenzen heen kijken, om zo de vastgestelde ambitie te 
kunnen bereiken.  
Belangrijk bij de samenwerking is dat duidelijk is voor alle partners wat ze samen willen bereiken, het handelen 
van elkaar en wie wat doet. Met andere woorden: over de richting en doel van de samenwerking is nagedacht en 
rollen en verantwoordelijkheden van iedere partner zijn helder en beschreven.  
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3.2 Ambitie 
Het gezamenlijk streven van de Regionaal Educatieve Agenda partners is erop gericht om het kind of de jongere 
de mogelijkheid te bieden om zich te ontwikkelen tot een zelfredzame volwassene in zijn/haar sociale context. Zij 
doen dit door bij te dragen aan het ontwikkelen van talenten, sociale en cognitieve competenties en 
mogelijkheden van de jeugdigen, met daarbij oog voor de uniekheid van ieder persoon, en daar waar nodig 
bruggen te slaan tussen jeugdigen en hun omgeving. De bijdrage van de partners vindt plaats in samenspraak met 
de jeugdige en zijn/haar ouders.  
 
Deze ambitie impliceert: 
1. een gezamenlijke aanpak: ketenaanpak, doorgaande lijnen, koppeling van alle ontwikkelingsgebieden (link 

onderwijs-zorg-welzijn), 
2. uitgaan van de mogelijkheden van jeugdigen: uniekheid van ieder individu en zijn behoefte, 
3. belang van de rol van de jeugdigen in de samenleving en vice versa. 
 
Bij de ambitie speelt een belangrijk dilemma: Eigen kracht staat centraal in het nieuwe jeugdzorg stelsel. 
Voorwaarde voor het stimuleren van de eigen kracht is een actieve betrokkenheid bij beleid én inspraak op eigen 
zorg en ondersteuning. Door de doelgroep te betrekken bij beleidsuitvoering, beleidstoetsing en beleidsvorming 
wordt het draagvlak ervan vergroot. Ook kan men door cliëntenparticipatie beter inspelen op de behoeften van 
de gebruikers en gebruik maken van de reeds aanwezige expertise. Via de Wet passend onderwijs krijgen scholen 
een zorgplicht. Door de opgelegde zorgplicht zullen zij meer de regie nemen en is er minder ruimte voor het eigen 
kracht denken van jongeren en ouders. Dit maakt dat de keuzevrijheid voor en het eigen kracht denken van 
jongeren en hun ouders binnen de jeugd-zorg groter zal zijn dan in het voortgezet onderwijs. 
 
3.3 Gezamenlijke uitgangspunten 
De twee visies met betrekking tot jeugd(zorg) en passend onderwijs kennen meerdere overeenkomsten. Beide 
visies hebben als doel jongeren een zo optimaal mogelijk ontwikkelingsperspectief te bieden. Het denken in 
beperkingen en problemen laten we achter ons en maakt plaats voor het denken in kansen en talenten. Wat 
jongeren wél kunnen is het vertrekpunt! Het streven naar brede maatschappelijke zelfstandigheid van de 
jongeren van nu wordt voor een groot deel bepaald door: 
• uitgaan van de eigen kracht van de jeugdige, zijn/haar gezin en omgeving en indien nodig de eigen kracht van 

jeugdigen en ouders versterken, 
• op maat gesneden extra ondersteuning/passende zorg op momenten dat het nodig is, 
• versterken van de kracht van de professionals, 
• de vraag centraal, 
• zoveel mogelijk de zorg rondom de jeugdige en zijn/haar gezin organiseren, indien mogelijk, 
• dynamische samenwerking tussen jeugdige en zijn/haar ouders en de professionals, die gebaseerd is op 

dialoog met jeugdigen en ouders, 
• aandacht voor een kleine groep jongeren die zich nooit tot een zelfstandige volwassene zal ontwikkelen en 

waar een ondersteuning altijd een rol zal spelen6, 
• integrale beoordeling van meervoudige ondersteuningsbehoeften, dicht bij de signaleringsplaats,  
• integrale ondersteuning in/door (speciaal) onderwijs en hulpverlening in één arrangement.  
 

 
 
 
  

                                                           
6 Bij het uitstroomprofiel dagbesteding vervalt de kwalificatieplicht (zie Wet op voortgezet speciaal onderwijs). 
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Bijlage 2: Overleg- en communicatiestructuur 
 
Het doel van de REA is om tot gezamenlijke afstemming te komen over onderwijs en zorg. Dit vraagt om een 
overlegstructuur waar zowel onderwijs als jeugd/sociaal domein goed vertegenwoordigd zijn. 
 
Gezien de uitdagingen in de regio is het ook van belang om een goede verbinding te beleggen tussen besluitvormers 
en uitvoering (middenmanagement). Dit heeft een dubbele werking. Mensen die betrokken zijn bij het vertalen van 
beleid naar praktijk zijn goed op de hoogte van bestuurlijke overwegingen en doelstellingen. En anderzijds zijn de 
besluitvormers op de hoogte van ontwikkelingen in de praktijk. Dit versterkt het besluitvormend proces en draagt bij 
aan betere communicatie. 
 
Aanbevelingen voor de overleg- en communicatiestructuur 
- Minimaal eenmaal per jaar (mei) een overleg waar uitdrukkelijk gekeken wordt naar een juiste 

vertegenwoordiging vanuit het sociale domein in de stuurgroep REA, in ieder geval in mei 2018. 
- Een keer per jaar een bijeenkomst met stuurgroep REA, directies onderwijs, 

projectgroep en middenmanagers om voortgang te bespreken (teamleider(s) jeugdprofessional, coördinator 
Veilig Thuis, manager Jeugdgezondheidszorg, manager(s) belangrijkste zorgaanbieders).  

- Vanaf september 2017 een jaarlijkse cyclus starten waarbij de doelstellingen van de REA systematisch worden 
gemonitord en bijgesteld. In het voorjaar (uiterlijk mei) verzamelt de projectgroep aan de hand van rapportages 
en een integrale bijeenkomst met managers good practices en resultaten van de doelstellingen. Deze worden in 
juni besproken in een uitgebreidere stuurgroep. De projectgroep heeft als voornaamste taak om deze jaarlijkse 
cyclus goed doorgang te laten vinden. 

- De projectgroep heeft een voorbereidende rol voor de stuurgroep en ziet namens de stuurgroep toe op het 
behalen van resultaten zoals vastgelegd in de REA. 
o Overleg ter voorbereiding van stuurgroep. 
o Leden van de projectgroep zien toe op het behalen van resultaten. 

- De projectgroep belegt taken bij personen of (bestaande) werkgroepen, verstrekt de opdracht en ontvangt de 
rapportages. 

- In kaart brengen van beschikbare communicatiemiddelen en daarvan gebruik maken voor communiceren van: 
o afspraken in REA, 
o voortgang resultaten, 
o communiceren van successen/verslag integrale bijeenkomst, 
o communiceren van uitgereikte bemoedigingsprijzen 

- verslag van stuurgroep ter kennisname toesturen aan Stuurgroep Sociaal Domein en vice versa. 
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De overlegcyclus ziet er dan als volgt uit: 
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- 6 x per jaar Projectgroep REA. 
- 4 x per jaar Stuurgroep REA. 
- 1.x per jaar integrale bijeenkomst met managers. 
- 1 x per jaar Stuurgroep REA met extra aandacht voor vertegenwoordiging uit Sociaal Domein. 
 
Communicatie 
Het doel van de communicatie in deze REA periode is tweeledig: 
1.  Het vestigen van aandacht te vestigen op de kracht van jeugdigen en preventie en dit te versterken. 
2.  Het communiceren van voortgang en resultaten van de REA zodat voor alle betrokkenen in onderwijs en 

jeugdhulp duidelijk is welke doelstellingen worden nagestreefd en bereikt. 
 
De projectgroep is verantwoordelijk voor het monitoren van de voortgang en het verzamelen van good practices. De 
werkgroep/actiehouders brengen volgens planning (zie bijlage 4) verslag uit van de resultaten aan de projectgroep. 
De bijeenkomsten met managers zijn een moment waarop voortgang (good practices en resultaten) worden 
gepresenteerd.  
 
Na de bijeenkomsten met managers neemt de projectgroep het initiatief voor het communiceren van de voortgang 
van de REA via bestaande kanalen. Daarbij komen in ieder geval aan de orde: 
- verslag bijeenkomsten (good practices), 
- uitreiking bemoedigingsprijs. 
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Bijlage 3: Ontwikkelingen Passend Onderwijs en Wet Jeugdhulp in relatie tot  
REA 2017-2020 
 
Het belang van gezamenlijke regionale afstemming is mede gelegen in de wettelijke ontwikkelingen van de laatste 
twee jaren. Gezamenlijk kenmerk van de wijzigingen betreft het ‘normaliseren’ en vroegtijdig oplossen van 
ontwikkelings- en functionerings-problemen bij jongeren en jongvolwassenen. Onderstaand volgt een beknopt 
overzicht van relevante ontwikkelingen. 
 
Wet Passend Onderwijs  
Deze wet is eind 2014 in werking getreden. Belangrijke elementen in deze wetgeving zijn: 
- Zorgplicht van scholen. Ouders melden hun kind aan bij een school. Deze school heeft vervolgens de plicht om 

het kind een passende onderwijsplek te bieden. 
- Scholen werken (via de samenwerkingsverbanden) in regionaal verband samen. Ook scholen voor speciaal 

onderwijs nemen deel aan deze samenwerkingsverbanden. Binnen een verband maken scholen afspraken welke 
mogelijkheden voor ‘zorg’ en speciale aandacht er is binnen het regulier onderwijs en wanneer een kind 
aangewezen is op speciaal onderwijs. De samenwerkingsverbanden maken afspraken met de gemeentes zodat 
onderwijs en zorg elkaar kunnen aanvullen.  

- De samenwerkingsverbanden ontvangen de middelen voor speciaal onderwijs. Op basis van de afspraken die met 
de scholen (schoolbesturen) zijn gemaakt wordt de financiering van basisonderwijs en speciaal onderwijs 
geregeld.  
 

Deze afspraken zijn terug te vinden in de ondersteuningsplannen van ieder samenwerkingsverband. Dit 
ondersteuningsplan is (conform de wettelijke plicht) afgestemd met gemeentes. Spiegelbeeldig aan de 
afstemmingsafspraken in het ondersteuningsplan zijn de onderwerpen van afstemming ook terug te vinden in de 
beleidsplannen van de gemeentes. 
 
Jeugdwet 
De nieuwe jeugdwet is 1 januari 2015 ingegaan. Taken die voorheen belegd waren bij provincies (Wet op de 
Jeugdzorg), stadsregio’s of landelijk (AWBZ) waren geregeld vallen sinds 1 januari 2015 onder de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, preventie jeugdhulp, 
ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders/verzorgers bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische 
problemen en stoornissen. Net als in het onderwijs werken gemeentes samen om goed uitvoering te geven aan deze 
taken. 
 
Overgang van AWBZ naar jeugdhulp 
Jeugdigen die langdurig ziek zijn of chronisch (ernstig) beperkt konden tot 2015 gebruik maken van regelingen vanuit 
de AWBZ. Voor de meeste van hen geldt dat de gemeente nu verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning. 
Enkele jeugdigen kunnen gebruik maken van de Wet Langdurige Zorg.  
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Vanaf begin 2015 is er landelijk veel onduidelijkheid geweest over de aansluiting en begrenzing tussen de 
gemeentelijke verantwoordelijkheid en de WLZ. Ook anderhalf jaar na invoering van de nieuwe wetten wordt die 
onduidelijkheid nog gevoeld, met name bij jongeren die (door ziekte) te maken hebben met langdurig verzuim en/of 
voor jongeren die (als gevolg van ernstige psychische problemen of door beperkingen) aangewezen zijn op 
aangepast onderwijs en intensieve zorg. De wetswijzigingen omtrent de AWBZ, Passend Onderwijs en Jeugdhulp zijn 
voor hen ingrijpend. In sommige situaties blijft er onduidelijkheid over verantwoordelijkheden en de wijze waarop 
integrale zorg georganiseerd kan worden.  
 
Participatiewetgeving 
Voor de wat oudere jeugdigen zijn ook de veranderingen in de participatiewetgeving van belang. Deze wet beoogt 
een betere integratie van bijvoorbeeld jonggehandicapten in reguliere arbeidsmarkt. De ondersteuning en 
begeleiding die hiervoor nodig is valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeentes. Samenwerking met het 
onderwijs (met name het praktijkonderwijs en VSO)  versterkt de mogelijkheden om jongeren al vroegtijdig te 
ondersteunen bij het bereiken van een onderwijsperspectief dat passend is voor zowel de jeugdige zelf als de 
arbeidsmarkt.  
 
Transitie en transformatie 
Bovenstaande wettelijke wijzigingen (ook wel benoemd als transities) hebben, zoals eerder benoemd, als 
gezamenlijk streven om alle jeugdigen zoveel mogelijk te laten deelnemen aan de reguliere samenleving. Bij de 
vormgeving van deze wetten werd veel gesproken over de ‘participatiesamenleving’ als eindperspectief. Om dit te 
kunnen bereiken is er meer nodig dan het implementeren van nieuwe wetgeving. Het vraagt om een andere focus: 
niet het afwijkende gedrag of de afwijkende ontwikkeling staat centraal, maar de focus moet gericht zijn op wat 
jeugdigen wel kunnen en waar hun kracht ligt.  
 
Naast het transitieproces (overgang van verantwoordelijkheid naar de gemeenten), is er sprake van een proces van 
transformatie (verandering van de manier van ondersteuning, waarbij centraal staat wat inwoners zelf willen en 
kunnen).    
 
Wat betekent dit concreet voor de REA? 
De komende jaren is er met name aandacht nodig voor de transformatie. Gemeentes en onderwijs zijn gewend aan 
hun taken en verantwoordelijkheid en staan voor de uitdaging om afzonderlijk en gezamenlijk te werken aan ‘een 
beweging naar voren’. Daarmee wordt bedoeld dat men zich moet focussen op de kracht en mogelijkheden van 
jeugdigen met als verwacht gevolg dat beroep op speciale voorzieningen afneemt. Hoewel over het algemeen 
bekend is dat het versterken van datgene wat goed gaat beter werkt dan het verminderen wat slecht gaat, blijkt in 
de praktijk dat juist zwaardere problematiek de  aandacht sterk naar zich toetrekken. In de voorliggende REA voor de 
periode 2017-2020 is de ‘rode lijn’ het inzetten van de transformatie en het vestigen van aandacht op wat goed gaat. 
Dit wordt gedaan zonder uit het oog te verliezen dat er voor jeugdigen met complexe problematiek speciale inzet 
en/of doorzettingsmacht nodig is. 
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Bijlage 4: Uitkomsten evaluatie REA voorgaande periode 
 
Hieronder volgt een kort overzicht van de behaalde resultaten en aanbevelingen van de diverse werkgroepen uit de 
REA 2014 -2016.  
 

Werkgroep/onderwerp Resultaten Aanbeveling 
Aansluiting arbeidsmarkt en 
onderwijs 

Niet aan verwachtingen 
voldaan, werkgroep 
opgeheven. Gebrek aan 
overzicht. 

Geen vervolgactie 
geformuleerd. 

Integraal 
ondersteuningsaanbod 

1 jeugdprofessional per 
school. 
Wisselende geluiden over 
tevredenheid. Er is nog 
onduidelijkheid over taken 
jeugdprofessional. 

Behoefte aan nadere 
samenwerking en 
afstemming. 
Let op asielzoekers en 
vluchtelingen.  

Werkgroep  
VSV/thuiszitters 

Concreet resultaat: 
thuiszittersprotocol. 

Doorontwikkelen protocol. 
Meer relatie tussen 
overleggen tussen scholen 
op bestuurlijk niveau en 
overleggen met gemeentes. 
Samenwerking met GGZ en 
onderwijs. 

VSO-MBO Niet of deels behaald. Aandacht voor (kader)/VSO 
leerlingen met uitstroom 
dagbesteding/blijvende 
ondersteuningsbehoefte. 

Overdracht po-vo-mbo Overdrachtssysteem 
(onduidelijkheid over) rol 
transfercoach. 

Is niet (meer) per se REA 
aandachtspunt. 

Participatie  Aansluiten bij West Brabant 
Leert en Werkt. 

Huisvesting  Aandacht voor 
asielzoekers/statushouders. 
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Bijlage 5: Planning 
 
Najaar 2016 
Vaststellen REA. 
 
Maart  2017  
Opstellen van een stappenplan ten behoeve van uitreiken bemoedigingsprijs (doel 2). 
Projectgroep treft voorbereidingen voor integrale bijeenkomst in 2017 (doel 2). 
De doelen voor het impulstraject worden vastgelegd (doel 8). 
De regionale overleggen en deelnemers vanuit REA gebied zijn in kaart gebracht (doel 9). 

 
Juni 2017 (bijeenkomst Stuurgroep REA)  
Voorstel voor tussenvoorziening wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Stuurgroep REA (doel 1). 
Dag voor uitwisseling good practices en uitreiken bemoedigingsprijs vindt plaats (doel 2). 
Rapport met aanbod basisondersteuning en preventief aanbod beschikbaar (doel 3). 
Rapport beschikbaar met inzicht in behoefte integraal aanbod voor zorgintensieve kinderen (doel 4). 
Knelpunten ten aanzien van doorzettingsmacht zijn inzichtelijk (doel 5). 
Voorstellen voor verbetering samenwerking op casus- en beleidsniveau ten behoeve van casussen op snijvlak 
jeugdhulp, onderwijs, WMO en dagbesteding zijn beschikbaar (doel 6). 
Opdracht verstrekken voor evaluatie thuiszittersprotocol (doel 7). 
Projectplan impulstraject wordt vastgesteld (doel 8). 
Prioriteiten (arbeidsmarkt, participatie) worden vastgesteld voor overleg in grotere regio’s (doel 9). 
 
September 2017  
Start impulstraject (doel 8). 
 
Maart 2018  
Behoefte aan afstemmen preventief aanbod jeugdhulp en basisondersteuning onderwijs inzichtelijk (doel 3). 
 
Mei 2018  
(Let op: in verband met de deadlines omtrent inkoop vindt de Stuurgroep REA plaats in mei in plaats van juni!) 
Rapport beschikbaar met voorstellen voor afstemmen preventief aanbod en basis-ondersteuning (doel 3). 
Voorstellen beschikbaar voor afstemmen/gezamenlijke inkoop bij multiproblematiek/zorgintensieve kinderen  
(doel 4). 
Voorstellen voor verbetering doorzettingsmacht zijn beschikbaar (doel 5). 
Evaluatie en verbetervoorstellen thuiszittersprotocol beschikbaar (doel 7). 
 
Juni 2018 
Evaluatie impulstraject beschikbaar (doel 8). 
 
2017-2020 
Vanaf september 2017 start een cyclus waarbij de doelstellingen van de REA systematisch worden gemonitord en 
bijgesteld. In het voorjaar (uiterlijk mei) verzamelt de projectgroep aan de hand van rapportages en een integrale 
bijeenkomst met managers good practices en resultaten van de doelstellingen. Deze worden in juni besproken in 
een uitgebreidere stuurgroep/of een gezamenlijke Stuurgroep Sociaal Domein/REA.  
De projectgroep heeft als voornaamste taak om deze halfjaarlijkse cyclus goed doorgang te laten vinden. 
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Maart en september   
Halfjaarlijks integrale bijeenkomst met good practices en aanbevelingen. 
 
Mei en december  
Halfjaarlijks integrale Stuurgroep Sociaal Domein/REA om voortgang te bespreken en besluiten te nemen 
(april en september). 
 
Iedere twee maanden bijeenkomst projectgroep. 
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Bijlage 6: Overzicht relevante overleggen in de regio 
 

LEA   Overleg tussen onderwijs en gemeente op gemeentelijk niveau. 
 
REA Overleg tussen onderwijs en gemeentes op niveau samenwerkingsverband. 
 
Jeugdhulpregio  9 gemeentes werken samen op het gebied van (inkoop) jeugdhulp (Roosendaal,  

Halderberge, Moerdijk, Bergen op Zoom, Rucphen, Woensdrecht, Steenbergen, Zundert  
en Etten-Leur). 

 
Jeugdhulp   18 gemeentes stemmen centrale beleidslijnen af en werken samen op het gebied van 
afstemming   crisisopvang (Veilig Thuis) en drang en dwang. 
centrale beleidslijnen    
 
SW/WVS regio  Samenwerking tussen 9 gemeentes ten aanzien van Beschut Werken (Roosendaal, 
   Halderberge, Moerdijk, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen, Zundert, Etten-Leur  

en Rucphen). 
 
Arbeidsmarktregio Overleg tussen 16 gemeentes als het gaat om (aansluiting) onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
Reboundregio/RMC Samenwerking 18 gemeentes op het gebied van leerplicht en RMC-functie (arbeidsmarkt- 

regio + Alphen Chaam en Baarle Nassau). 
 

Portefeuille- Overleg tussen wethouders van 19 gemeentes West-Brabant ten aanzien van onderwijs, 
houdersoverleg  participatie en arbeidsmarkt (Rebound-regio + Tholen). 
arbeidsmarkt 
 
Werkplein  Samenwerking tussen 6 gemeentes als het gaat om ondersteuning aan burgers die op 
Hart van  zoek zijn naar werk of een beroep doen op een uitkering: opdrachtgeverschap voor 
West Brabant Werkplein.  
 
Regionaal Platform Samenwerking tussen grotere gemeentes, hogescholen, ROC, werkgevers en UWV ten 
Arbeidsmarkt aanzien van arbeidsmarkt. Geografisch dekkingsgebied omvat de arbeidsmarktregio 
‘sectorplan’ inclusief Tholen. 

 
Regionaal overleg  Vertegenwoordiging van de 16 gemeentes binnen de arbeidsmarktregio. Roosendaal 
kwetsbare jongeren vertegenwoordigt de subregio. Hart van West-Brabant + het Werkplein Hart van  
 West-Brabant sluit aan. Het gaat in dit overleg met name over de groep jongeren die 

uitstroomt van het VSO en PRO onderwijs. De leidraad voor dit overleg is de notitie  
 West-Brabant Werkt en Leert, maar er komen veel aanverwante onderwerpen aan bod. 
 
Regionaal overleg  Vertegenwoordigers van de 16 gemeentes binnen de arbeidsmarktregio (Breda, Roosendaal, 
kwetsbare jongeren Brabantse Wal en Oosterhout), MEE, UWV, SBB, RBL, RWB en leerwerkadvies (UWV).  
 In dit overleg gaat het ook over de groep PRO/VSO, maar meer overstijgend en minder  
 uitvoeringsgericht omdat er ook externe partijen betrokken zijn. Het overleg wordt gebruikt  
 om landelijke en regionale ontwikkelingen te delen + beleidsplannen, rapportages etc.  
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Nazorg Dit overleg is gelinkt aan het project 'Talenten Zonder Papieren'. De gemeentes binnen de  
 arbeidsmarktregio nemen deel (zelfde gemeentes als bovenstaand), ROC en De Zwaaikom  
 PRO onderwijs.  
 In dit overleg gaat het o.a. over het leggen van verbindingen tussen diverse partijen, ook  
 uitvoerend. Het gaat om het creëren van een vangnet voor de doelgroep kwetsbare jongeren  
 (PRO en VSO) die uitvallen.  
 
Casusoverleggen Dit overleg is uitvoeringsgericht. Dit is overleg tussen klant-managers Werkplein, arbeids-

deskundige UWV, PRO/VSO school en MEE. De naam zegt het al, het gaat om het bespreken 
van casussen/jongeren die uitstromen vanuit PRO/VSO met het profiel 'arbeid', een warme 
overdracht. Het is gericht op preventie en het delen van ontwikkelingen. 

 
In onderstaande tabel staan de overleggen in de regio weergegeven met de daarbij horende gemeentes. 
 
LEESWIJZER: De tabel is cumulatief; dat wil zeggen dat het overleg de gemeentes omvat die zijn genoemd achter het 
betreffende overleg evenals de gemeentes uit de bovenliggende rijen. Dit geldt niet voor de overleggen onder de 
tabel. 
  

Overleg Gemeentes 
REA Roosendaal* Moerdijk* Halderberge 
Werkplein Hart van West-Brabant Rucphen Zundert Etten-Leur  
Jeugdinkoop/SW/WVS - 
Beschut Werken 
 

Steenbergen Woensdrecht Bergen op 
Zoom* 

Arbeidsmarktregio Drimmelen Werkendam Geertruidenberg 
 Oosterhout* Woudrichem Aalberg 
RMC regio/Portefeuillehouders-overleg 
onderwijs, zorg en welzijn West-Brabant  

 Alphen 
Chaam 

Baarle Nassau 

Beleidslijnen jeugdhulp/crisis/drang en 
dwang 

  Breda 

 
 
* Werkgeversgemeentes West-Brabant + Breda 
 
Regionaal Platfom Arbeidsmarkt Sectorplan = Werkgeversgemeentes  +  hogescholen, ROC, werkgevers en UWV. 
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