
Programma VSV Rijnmond 2020-2024
Inleiding
Langdurig investeren in jongeren en het verbeteren van hun kansen op het behalen van een
startkwalificatie loont, zowel in maatschappelijk opzicht als voor de jongeren zelf. Jongeren mét een
startkwalificatie hebben betere toekomstperspectieven en een sterkere positie op de arbeidsmarkt.
Jongeren zonder startkwalificatie hebben een verhoogd risico op werkloosheid, ontvangen vaker een
uitkering, maken meer gebruik van zorg en komen vaker in aanraking met justitie. In de regio
Rijnmond ligt het aantal voortijdig schoolverlaters hoger dan het landelijk gemiddelde, vooral in
Rotterdam waar het opleidingsniveau van ouders relatief laag is en er sprake is van veel kwetsbare
inwoners. Ook groeien in regio Rijnmond relatief veel kinderen op in kwetsbare omstandigheden,
waardoor het voortijdig schoolverlaten (VSV) hoger is. Risicofactoren die in de regio relatief vaker
voorkomen zijn verslaving, schulden, armoede, huisvestingsproblemen en werkloosheid.

Jaarlijks verlaten in regio Rijnmond nog zo’n 2500 jongeren school zonder starkwalificatie. Uit de VSV-
cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat het aantal schoolverlaters landelijk opnieuw gestegen is. De
oorzaken hiervoor liggen in de aantrekkende arbeidsmarkt, toenemende multiproblematiek onder
jongeren en een toenemend aantal verkeerde studiekeuzes (Ministerie van OCW, 2020).
Op het MBO betreft dit in 2018-2019 2216 VSV’ers (was 2223) en is het percentage 6,94% (was
7,24%) versus 5,35% landelijk . Op niveau 1 was de daling sterk, van 23,27% naar 22,22%, mede
dankzij de focus in het afgelopen convenant op de jongeren in kwetsbare posities. Op het VO betreft
dit 324 VSV’ers (was 369)en is het percentage 0,50% (was 0,56%) versus 0,49% landelijk.
Wanneer we kijken naar de subregio’s, dan zien we dat Rotterdam het hoogst scoort op VSV (3,19%),
gevolgd door Nieuwe Waterweg Noord (2,41%). Zuid-Hollandse Eilanden (1,97%) en Rijnmond Zuid-
Oost (1,85%) scoren het laagst op VSV; iets hoger dan het landelijk gemiddelde van 2,01%1.

Missie
Met de acties in het VSV-programma 2020-2024 willen we de percentages VSV in regio Rijnmond
verlagen en het voortijdig schoolverlaten terugdringen. Gemeenten en scholen hebben de wettelijke
taak elke vier jaar een regionaal programma op te stellen en uit te voeren ter voorkoming en
bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren. Deze regionale programma’s worden
structureel vanuit de Rijksoverheid gefinancierd. De samenwerking tussen scholen,
samenwerkingsverbanden, gemeenten en Rijk wordt vastgelegd in een programma VSV voor de
periode 2020-2024. Met de ondertekening van het programma verbinden de partijen zich aan het
verder reduceren van schooluitval en komen partijen in aanmerking voor een financiële bijdrage.
De samenwerkingspartners in regio Rijnmond hebben voor het VSV-programma 2020-2024 de
volgende missie geformuleerd:

We creëren gelijkwaardige kansen voor jongeren, waarbij we ieders vermogen en talent her- en
erkennen. Wij helpen de jongeren zich (een leven lang) te ontwikkelen, zodat zij zelfredzaam en
zelfstandig zijn en een goede plek in de maatschappij bemachtigen. Hierdoor kunnen de jongeren
zelf ook een maatschappelijke bijdrage leveren.

Onze doelen
De doelgroep van het VSV-programma betreft alle jongeren zonder starkwalificatie tot 23 jaar. Met
name jongeren die kwetsbaar zijn2. Het hoofddoel van de regionale programma’s is dat iedere jongere
op school zit en/of werkt, en waar nodig zorg en ondersteuning ontvangt. Hiertoe wordt in elke regio
een regionaal vangnet gerealiseerd. In het regionaal programma dienen vervolgens maatregelen en
streefcijfers opgenomen te worden om de volgende doelen per regio te realiseren:

1. Het landelijke aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen tot 20.000 in 2024;

1 RMC Factsheet Regio Rijnmond. Convenant jaar 2018-2019 voorlopige cijfers. Nieuwe voortijdige schoolverlaters (Ministerie
van OCW, maart 2020). Zie voor meer informatie bijlage 1. We vergelijken in deze alinea voorlopige met definitieve cijfers.
2 Risico-elementen voor voortijdig schoolverlaten bij jongeren zijn: psychische problemen, socialevaardigheidsproblemen,
middelengebruik, delinquentie, een lage motiviatie, moeite met de lesstof en tegenvallende schoolprestaties, vrienden die
verzuimen of ander ongewenst gedrag vertonen (Schoolverzuim aanpakken, NJI 2020).



2. Het percentage VSV’ers dat één jaar na uitval weer terug op school is, verhogen;
3. Het percentage VSV’ers dat één jaar na uitval werkt, verhogen.

Het aantal VSV’ers betreft zoals gezegd 2216 op het mbo en 324 op het vo in het schooljaar 2018-
2019. Aangezien het aantal VSV’ers landelijk en regionaal gestegen is, streven we in dit programmain
ieder geval naar een stabilisatie van het aantal VSV’ers in de periode 2020-2024. Ondanks dat voor
de regio Rijnmond een stabilisatie van het aantal VSV’ers een meer realistische ambitie is, streven we
via de maatregelen in dit programma toch ook naar een afname van 3%, waardoor het aantal VSV’ers
in 2024 ongeveer 2370 betreft. Voor het verhogen van het aantal VSV’ers dat na één jaar uitval weer
terug is op school is onze ambitie een toename van 3%.
Dit betekent dat het percentage VSV’ers dat na één jaar terugkomt in het onderwijs wordt verhoogd
van 28% (peildatum 1 oktober 2017) naar 28,84%. Het percentage VSV’ers dat na één jaar werkt is in
2017 29,7%, het hoogst sinds jaren. De economische gevolgen van de de huidige situatie door Covid-
19 zijn nog niet te voorspellen, maar de eerste cijfers laten een negatieve trend zien3 wij streven
daarom naar een stabilisatie van het aantal VSV’ers dat na één jaar werkt. We zullen deze
streefcijfers zo nodig aanpassen indien de situatie daar om vraagt.

Streefcijfers 2018-2019 2023-2024
% VSV ers 2,56%  2,49%
% vsv’ers een jaar na uitval weer
op school

28% 28,84%

% vsv’ers een jaar na uitval aan
het werk

29,7% 29,7%

Corona
We zijn in de regio al in januari 2019 gestart met het vormgeven van dit programma. De inhoud en
maatregelen zijn tot stand gekomen voordat Corona uitbrak en een deel van onze maatschappij
veranderde. We weten nog niet wat de gevolgen voor onze jongeren en met name de uitval zal zijn.
Op het moment van schrijven zijn nog verschillende scenario’s mogelijk. Daarom behouden we in de
regio Rijnmond de vrijheid en flexibiliteit om de maatregelen zo nodig aan te passen, mocht de situatie
hierom vragen.

Regionale samenwerking
Gemeenten werken voor het uitvoeren van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) en het
VSV-programma samen in regio’s. De regio Rijnmond bestaat uit vier RMC-subregio’s, waarvan
Rotterdam de contactgemeente is4. Een belangrijk aspect van de nieuwe VSV-aanpak is dat er meer
wordt geïnvesteerd aan de voorkant om voortijdig schooluitval te voorkomen. Het uitgangspunt is dat
jongeren op school zitten, een baan hebben of een traject van leren en werken volgen. Waar nodig
krijgen jongeren in combinatie hiermee een ondersteuningsaanbod op school of via de gemeente.
Daarbij dienen zoveel mogelijk jongeren een diploma te halen op minimaal het niveau van een
startkwalificatie (havo, vwo of mbo-niveau 2).

De gestelde doelen in dit programma willen we bereiken door intensieve samenwerking tussen
gemeenten, samenwerkingsverbanden VO en MBO-scholen uit de regio Rijnmond. We werken samen
in het ondersteunen van jongeren bij het behalen van een starkwalificatie en, als dit niet lukt, bij het
vinden van werk. Deelnemers aan de regionale samenwerking zijn professionals en bestuurders van:

· Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee
· Samenwerkingsverband Koers VO
· Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord
· Samenwerkingsverband Voorne-Putten en Rozenburg
· Albeda
· Grafisch Lyceum Rotterdam
· Hout- en meubileringscollege
· Lentiz
· Scheepvaart en Transport College
· Wellant
· Zadkine

3 Wat zijn de economische gevolgen van Corona, www.cbs.nl/nl-nl/dossier/cbs-cijfers-coronacrisis/wat-zijn-de-economische-

gevolgen-van-corona-
4 De RMC-subregio’s zijn Nieuwe Waterweg Noord, Rijnmond Zuid-Oost, Zuid-Hollandse Eilanden en gemeente Rotterdam.



· Gemeente Capelle a/d IJssel, subregio Rijnmond Zuid-Oost
· Gemeente Nissewaard, subregio Zuid-Hollandse Eilanden
· Gemeente Rotterdam, subregio Rotterdam
· Leerrecht, subregio Nieuwe Waterweg Noord

Vanuit de samwerkingspartners wordt veel ingezet op de ondersteuning van (kwetsbare) jongeren; de
maatregelen in dit programma zijn hier aanvullend op. Gemeenten, welzijns- en hulpverlenings-
organisaties en scholen werken gezamenlijk aan succesvolle (school)loopbanen, zodat jongeren een
diploma behalen en betaald werk kunnen vinden. Kwetsbare jongeren worden op diverse manieren
begeleid, bijv. via loopbaanbegeleiding, verzuimbegeleiding, TOP Academies, schoolmaatschappelijk
werk, jeugdgezondheidszorg, jongerenwerk, jeugdhulp, schuldhulp en andere vormen van
hulpverlening. Daarnaast voeren gemeenten in regio’s ook de RMC-wetgeving uit. Het doel van de
RMC-functie is om jongeren na uitval door te leiden naar onderwijs (voor wie dat mogelijk is) of naar
de afdeling van de gemeente die hen begeleidt naar de arbeidsmarkt (terugdringen
jeugdwerkloosheid)5.

Wat gaan we doen?
Belangrijke aandachtspunten voor de aanpak VSV zijn de basis op orde en meer aandacht voor
preventie en de kerntaken van partners. De VSV-aanpak moet verder integreren in primaire
werkprocessen binnen MBO-scholen, binnen scholen van de samenwerkingsverbanden VO en de
afdeling RMC/leerplicht van gemeenten. Binnen het programma VSV Rijnmond hanteren we de
volgende leidende principes voor de aanpak 2020-2024:

Preventief
· We verleggen onze inzet nog meer naar een preventieve inzet, we zien iedere jongere;

Maatwerk
· We zetten in op effectieve maatregelen en continueren succesvolle maatregelen uit het

huidige programma, met ruimte voor innovatie en flexibele bijsturing daar waar nodig;
· De jongere ontvangt maatwerk ondersteuning, snel en dichtbij, om zoveel als mogelijk gelijke

kansen te creëren;
Samen

· Professionals werken met elkaar en met jongeren;
· We nemen verantwoordelijkheid, zijn open naar elkaar, zijn kritisch, en gaan uit van

vertrouwen;
· We spelen flexibel en innovatief in op relevante ontwikkelingen;
· Wij werken vanuit eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk met de jongere aan een

toekomstperspectief;
· We doen dingen waar jongeren meteen iets van merken en we betrekken jongeren.

Binnen het programma hanteren we drie actielijnen, waar verschillende maatregelen onder kunnen
vallen. Deze maatregelen kunnen per samenwerkingsverband, school en RMC-subregio verschillen.
Er wordt door de samenwerkingspartners gekozen voor de aanpak die het beste aansluit bij
subregionale of lokale problematiek6. Hieronder worden de actielijnen toegelicht.

Actielijn 1: LOB en overstapondersteuning in het VO
Totaal budget: € 1.048.394

De doelgroep binnen actielijn 1 betreft alle niveaus van het V(S)O. Hierbij onderscheiden we twee
maatregelen, waar vanuit het VSV-programma op ingezet kan worden:

5 De RMC-functie heeft hierbij drie taken:
· Een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 16 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen

startkwalificatie behaald hebben.
· Benaderen van en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school,

naar werk of een combinatie daarvan.
· Coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen (scholen, samenwerkingsverbanden VO,

gemeenten, werk en inkomen) die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.
Hierbij is in het van belang nauw samen te werken met onze interne en externe partners en informatie met hen te delen (met in
achtname van de wetgeving).
6 Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit van verschillende programma’s tegen schooluitval min of meer gelijk zijn. Er is niet één
bepaalde aanpak aan te wijzen die er wat betreft effectiviteit bovenuit steekt. Er wordt dan ook gepleit voor aanpak die aansluit
bij de school en de leerlingen (Schoolverzuim aanpakken, NJI 2020).



A. Deskundigheidsbevordering en maatwerkondersteuning van scholen in het kader van
loopbaanoriëntatie en –begeleiding

B. Overstapcoaching voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken van de
overstap van V(S)O naar mbo of bij afgebroken havo/vwo naar een vervolgstap. Extra inzet
voor leerlingen die te maken hebben met problemen in meerdere leefgebieden.

De samenwerkingsverbanden VO begeleiden kwetsbare jongeren met behulp van overstapcoaching
en ondersteunen, daar waar nodig, de LOB activiteiten/programma's op een school en zijn
aangesloten op de ondersteuningsstructuur van de school. De overstapfasen van kwetsbare jongeren
van VO naar MBO zijn kritieke momenten in de loopbaan van jongeren.
Overstapcoaching ondersteunt de leerlingen tijdens deze overstap, waarbij tijdens de eerste drie
maanden op de nieuwe school contact wordt gehouden met de leerling. Het mbo organiseert hierbij
een goede instroombegeleiding.

Maatregelen Samenwerkingsverbanden voortgezet (speciaal) onderwijs

De samenwerkingsverbanden gaan in het nieuwe VSV programma 2020-2024 vanuit actielijn 1 de
twee onderscheiden maatregelen volgens de hieronder beschreven activiteiten uitvoeren. Ieder
samenwerkingsverband maakt een keuze uit de activiteiten en geeft ze vorm passend bij de
problematiek in de eigen subregio.

A. Deskundigheidsbevordering en maatwerkondersteuning van scholen in het kader van
loopbaanoriëntatie en –begeleiding.

Activiteiten:

· Stimuleren van ontwikkeling LOB in scholen: Hierbij kan gedacht worden aan afname van
LOB-scan op scholen om te komen tot een ontwikkelplan en (indien gewenst) scholing van
directies, mentoren en decanen en/ of het organiseren van werkgroepen, netwerk- en
informatiebijeenkomsten voor decanen/ lob-ers van vo en mbo scholen bijvoorbeeld in
samenwerking met het Expertisepunt LOB.

· Voorlichtingsbijeenkomsten houden i.s.m. scholen voor ouders en leerlingen rondom
de overstap naar het mbo: De overstapcoaches organiseren samen met de school
voorlichtingsbijeenkomsten om ouders en leerlingen te informeren over de overstap naar het
mbo.

· Overleg op scholen over de overstap van jongeren in kwetsbare posities of risicojongeren: Op
de overleggen wordt de overstap van jongeren in kwetsbare posities of risicovolle jongeren
besproken. Er is aansluiting bij de ondersteuningsstructuur van de school. Bij de overleggen
kunnen diverse partners aansluiten zoals de het samenwerkingsverband, vertegenwoordigers
van Werk en Inkomen van de gemeenten, RMC, mbo’s. De beste route wordt in overleg
bepaald en de verantwoordelijke partij begeleidt de jongere verder. In heel veel gevallen zal
dit de school zijn. De overleggen vergroten de expertise van de school en versterken de
samenwerking van de verschillende betrokken partijen.

B. Overstapcoaching voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken
van de overstap van V(S)O naar mbo of bij havo/vwo naar een vervolgstap. Extra inzet
voor leerlingen die te maken hebben met problematiek op meerdere leefgebieden daar
waar nodig zal de relatie met jeugdhulp(organisaties) worden gelegd en/of versterkt.



Activiteiten:

· Overstapcoach

Jongeren in alle niveau’s van het voortgezet (speciaal) onderwijs die meer begeleiding nodig
hebben bij de overstap naar het mbo dan de school kan bieden worden begeleid door de
overstapcoach van het samenwerkingsverband. De overstapcoaches bieden ondersteuning
aan docenten, mentoren, decanen, ondersteuningscoordinatoren, teamleiders, jongeren en
ouders.
De overstapcoach gaat met de jongere en de mentor (van de v(s)o school) op zoek naar een
passende vervolgopleiding. De leerling wordt warm overgedragen De overstapcoach voert de
volgende taken uit:
· De overstapcoach biedt persoonlijke ondersteuning voor tijdige aanmelding.
· Ziet toe dat alle ‘zakelijke’ aspecten zoals daadwerkelijke aanmelding, verschijnen op het

intake gesprek en de formaliteiten die nodig zijn voor een inschrijving op het mbogoed
verlopen.

· De overstapcoach draagt zorg voor een warme overdracht naar vervolgonderwijs.
· De overstapcoach onderhoudt contact met ouders/verzorgers,
· De overstapcoach begeleidt overstappers bij aanschaf boeken en leermiddelen.
· De overstapcoach bespreekt met de leerling hoe werkt het mbo en houdt vinger aan de

pols van start schooljaar tot aan de herfstvakantie van dit zelfde jaar.

De jongere wordt in de eerste periode op het mbo(tot november) gevolgd door de
overstapcoach. Als de jongere de overstap goed heeft gemaakt, wordt de begeleiding in
oktober beëindigd.

· Overstaptraject
Een beperkt aantal jongeren zal via intensieve begeleiding worden ondersteund bij een overstap naar
het mbo. Deze jongeren zijn niet in staat een voortgezet onderwijs opleiding zelfstandig succesvol af
te ronden en te jong of nog onvoldoende toegerust voor het mbo. Er kan hierbij gedacht worden aan
jongeren in leerwerktrajecten in het VMBO, aan jongeren in bovenschoolse voorzieningen (OPDC),
jongeren die thuiszitten, e.d.

Actielijn 2: VSV-ondersteuning in het mbo
Totaal budget: € 4.872.514

Binnen actielijn 2 zetten we in op alle niveaus van hetmbo. Het accent ligt op jongeren in kwetsbare
posities en opleidingen met veel risico op voortijdig uitvallen van studenten. Hierbij hanteren wij de
volgende uitgangspunten.

De VSV-ondersteuning is gericht op:
1. Het ondersteunen van studenten in of buiten de klas en hiermee het ontzorgen van docenten;
2. Het ondersteunen van studenten in of buiten de klas en hiermee het versterken van

onderwijsteams;
3. Loopbaanbegeleiding gedurende de gehele schoolcarrière van de student;

· Instroombegeleiding, doorstroming (kwetsbare) studenten binnen onderwijs;
4. Aandacht voor aanwezigheid van de student. Het mbovindt het cruciaal dat studenten worden

“gezien”.

Het ondersteunen van overbelaste studenten in het mboheeft als doel de draagkracht van studenten
en onderwijsteams te versterken. Studenten kunnen hierdoor ondanks de aanwezigheid van
belemmerende factoren hun opleiding positief afronden.
De interventie die vanuit het mbowordt ingezet is specifiek gericht op studenten. Een (in)direct effect
hiervan is dat docenten/onderwijsteams versterkt worden en vaardiger worden in het omgaan met
verschillende problematiek/belemmeringen van de student. Dit betekent uiteindelijk een versterking



van de basis. Extra aandacht voor studenten komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede,
bijvoorbeeld door het ondersteunen van studenten met gestapelde problematiek en het intensiveren
van de ondersteuning van studenten.

De Rijnmondse mboBO-instellingen geven op ieder hun eigen wijze invulling aan de uitgangspunten
zoals hierboven benoemd. De uitgangspunten gelden wel als richtlijn voor het inzetten van de
interventie/extra ondersteuning.
De mbo-instelling maakt hierin voor de eigen organisatie keuzes. Er wordt een afweging gemaakt in
de manier waarop de interventie wordt georganiseerd en welke (risico) groepen deze ondersteuning
het hardst nodig hebben. Concreet is wel aangegeven dat de Klas Als Werkplaats/ Team Als
Werkplaats als methodiek in ieder mbo-instelling als ondersteuningsaanbod terugkomt. Hierbij wordt
hulpverlening dichtbij of binnen het onderwijs gepositioneerd om studenten met (gestapelde)
problematiek te begeleiden.
Daarnaast ondersteunen de mbo-instellingen kwetsbare studenten preventief met behulp van
loopbaanoriëntatie en –begeleiding waarin een overstap gemaakt kan worden naar een andere
opleiding of een andere school. Tevens kan hierbij ook gekeken worden naar een arbeidsplek, daar
waar het onderwijs onvoldoende aansluit op de behoeften of mogelijkheden van de student.

Naast het feit dat iedere school haar eigen keuzes maakt, hebben de mbo-instellingen de intentie
uitgesproken te willen leren van elkaar. Concreet betekent dit de gemaakte keuzes en succesvolle
interventies met elkaar worden gedeeld. Doel hiervan is dat wij als samenwerkende partners sterker
worden en in verbinding blijven met elkaar.

Regionale gedeelde verantwoordelijkheid
De (mbo) scholen kunnen niet alle hulp bieden aan problemen die onderwijs-overstijgend zijn. We
willen de krachten bundelen van mbo-instellingen, gemeenten, samenwerkingsverbanden-vo,
Regionale Meld- en Coördinatiepunten voortijdig schoolverlaten om tot een samenhangend
ondersteuningsaanbod in de regio te komen. Gemeenten bevorderen als opdrachtgever intensieve
samenwerking in- en dichtbij de mbo-scholen door de organisaties van (jeugd)hulpverleners,
wijkteams en wijknetwerken actief met het onderwijs te verbinden. Mbo-scholen hebben aandacht
voor specifieke groepen in de school die (extra) ondersteuning nodig hebben, zoals jongeren in een
kwetsbare positie, studenten met een stevige mantelzorgtaak, met psychische problematiek, ISK-
studenten en slachtoffers van uitbuiting en ondermijning.

Regionale plusvoorziening (vo en mbo)
De boven-schoolse regionale plusvoorziening voor (potentiele) schoolverlaters wordt gecontinueerd.
De plusvoorziening New LIFE biedt een gecombineerd traject van onderwijs en (zorg)ondersteuning
aan voor overbelaste jongeren. De jongere wordt door middel van maatwerktrajecten begeleid naar
een startkwalificatie, een vervolgopleiding en- of werk.

Actielijn 3: Preventieve inzet vanuit de subregio’s
Totaal budget: € 680.000
De doelgroep voor extra inzet op VSV vanuit de RMC-subregio’s betreft 18 jaar of ouder. Hierbij
onderscheiden we twee maatregelen:

1. De VSV-coach
2. Intensieve trajectbegeleiding

1. VSV-coach
VSV coach is een spin in het web; wanneer scholen zorgen hebben dat een leerling kan uitvallen en
interventies van de scholen geen effect hebben gehad, kan de VSV-coach worden ingezet. Het doel is
om de jongeren die dreigen uit te vallen of bijna uitgeschreven worden via de VSV-coach te
begeleiden naar onderwijs, hulpverleningstrajecten of werk.

Uitgangspunten zijn:
- Jongere blijft in beeld;
- Voortijdig schooluitval wordt zoveel mogelijk voorkomen;
- DUO meldingen worden minder;
- Samenwerking met mbo scholen worden sterker;
- VSV’ers binnen één jaar na uitval terug op school of duurzaam werk;



De taken van de VSV-coach zijn aanvullend op wat de school heeft gedaan. Dit vereist goede kennis
van de arbeidsmarkt, onderwijs en kennis van de doelgroep jongeren in een kwetsbare positie. De
VSV-coach begeleidt jongere intensief, verwijst door waar nodig en kan indien nodig ook
huisbezoeken afleggen. Mocht uitval niet te voorkomen zijn, wordt de jongere via warme overdracht
gekoppeld aan desbetreffende RMC-subregio. De jongere wordt dan via (intensieve/innovatieve)
trajecten begeleid naar een vervolgstap in het onderwijs, de arbeidsmarkt of een vorm van
dagbesteding.

In de komende periode werken de RMC-subregio’s aan een werkwijze en profiel voor de VSV-coach.
Hierin wordt ook advies gevraagd aan de MBO-scholen in de regio.  De ingezette werkwijze wordt
periodiek geevalueerd en zonodig aangescherpt.

2. Intensieve trajectbegeleiding
Jongeren die uitvallen, met problematiek op verschillende leefgebieden, bijvoorbeeld schulden,
psychische problematiek, huisvesting, verslaving etc. worden intensief begeleid naar school,
(duurzaam) werk of een andere dagbesteding. Aan de hand van de intake wordt bepaald welk
maatwerktraject er voor deze jongere ingezet kan worden.

Na het behalen van het hoofddoel wordt een nazorgtraject gekoppeld aan de jongere. Duur van
nazorgtraject zal verschillen per jongere, maar in het beginsel zal drie maanden worden gehanteerd.
Zo hopen we een recidiverende uitval voor te zijn.

Monitoring en rapportage
Het ministerie van OCW zal jaarlijks met regio Rijnmond in gesprek gaan over het OCW beleid en de
resultaten in de regio. Voorafgaand zal DUO per RMC-regio in beeld brengen hoe de regio ervoor
staat in relatie tot de opgestelde streefcijfers. Aan regio Rijnmond wordt gevraagd de regionale cijfers
en de voortgang en de resultaten van het programma toe te lichten. Deze (nieuwe) vorm van de
effectrapportage biedt zowel voor OCW als voor de regio’s de mogelijkheid om de uitvoering van het
programma in gezamenlijkheid en met oog voor regionale verschillen, te evalueren.

Naast gegevens van het ministerie van OCW, heeft regio Rijnmond ook een eigen monitor VSV
ingericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Partners
evalueren ieder half jaar om de uitvoering en voortgang van de actielijnen inzichtelijk te maken.
Daarnaast worden tijdens de programmaperiode tenminste tweemaal evaluatiegesprekken gevoerd
met alle partners.

Financiën
In onderstaand overzicht zijn de middelen opgenomen die worden ingezet in regio Rijnmond voor het
terugdringen van Voortijdig Schoolverlaten 2020-2024.

Overzicht VSV-budgetten per jaar

Programmamiddelen
Samenwerkingsverbanden Actielijn 1
Totaal € 439.000
SWV GO € 18.228
SWV Koers VO € 292.516
SWV NWN € 60.326
SWV VPR € 62.930
Vavo € 5.000

MBO’s Actielijn 2
Totaal € 590.000
Albeda € 313.384
Grafisch Lyceum Rotterdam -
Hout- en meubileringscollege -



Lentiz € 20.207
Scheepvaart en Transport
College € 48.395
Wellant -
Zadkine € 208.014

RMC-subregio Actielijn 3
Totaal € 680.000
Rijnmond Zuid-Oost € 166.027
Zuid-Hollandse Eilanden € 121.841
Rotterdam € 288.104
Nieuwe Waterweg Noord € 104.028

Totaal € 1.709.000

Plusmiddelen
Samenwerkingsverbanden Actielijn 1
Totaal € 609.394
SWV GO € 19.312
SWV Koers VO € 420.095
SWV NWN € 92.564
SWV VPR € 67.466
RESTANT € 9.975

MBO’s Actielijn 2
Totaal € 4.282.514
Albeda € 1.937.023
Grafisch Lyceum Rotterdam € 106.980
Hout- en meubileringscollege € 96.875
Lentiz € 136.475
Scheepvaart en Transport
College € 366.521
Wellant € 31.656
Zadkine € 1.296.984
Vavo € 10.000

Plusvoorziening New Life € 300.000

Totaal € 4.891.926



Bijlage 1: Nieuwe VSV’ers schooljaar 2018-2019

Nieuwe VSV’ers naar woongemeente en onderwijssector
Regio Rijnmond

Gemeente Deelnemers VSV'ers Percentage VSV
Landelijk

percentage VSV

Onderwijssector: MBO
Albrandswaard 613 23 3,75% 5,35%

Barendrecht 1.333 62 4,65% 5,35%

Brielle 424 25 5,90% 5,35%

Capelle aan den IJssel 1.390 117 8,42% 5,35%

Goeree-Overflakkee 1.333 43 3,23% 5,35%

Hellevoetsluis 965 55 5,70% 5,35%

Krimpen aan den IJssel 728 46 6,32% 5,35%

Lansingerland 1.292 59 4,71% 5,35%

Maassluis 820 55 6,71% 5,35%

Nissewaard 2.219 130 5,86% 5,35%

Ridderkerk 982 49 4,99% 5,35%

Rotterdam 14.952 1.210 8,29% 5,35%

Schiedam 1.878 124 6,60% 5,35%

Vlaardingen 1.606 103 6,41% 5,35%

Westvoorne 314 15 4,78% 5,35%

Subtotaal MBO 30.714 2.223 6,94% 5,35%

Onderwijssector: VO
Albrandswaard 1.652 9 0,54% 0,49%

Barendrecht 3.451 17 0,49% 0,49%

Brielle 892 6 0,67% 0,49%

Capelle aan den IJssel 3.445 17 0,49% 0,49%

Goeree-Overflakkee 2.791 6 0,21% 0,49%

Hellevoetsluis 2.117 9 0,43% 0,49%

Krimpen aan den IJssel 1.805 10 0,55% 0,49%

Lansingerland 4.366 8 0,18% 0,49%

Maassluis 1.595 2 0,13% 0,49%

Nissewaard 4.114 21 0,51% 0,49%

Ridderkerk 2.152 12 0,56% 0,49%

Rotterdam 28.711 173 0,60% 0,49%

Schiedam 3710 13 0,35% 0,49%

Vlaardingen 3399 16 0,47% 0,49%

Westvoorne 771 4 0,52% 0,49%

Subtotaal VO 64.979 324 0,50% 0,49%

Totaal 95.468 2.440 2,56% 2.01%




