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Voorwoord

Beste lezer,

‘Gehoord, gezien en geholpen worden’: dat is insteek waarmee we in West-Brabant, samen 

met de scholen, voortijdig schoolverlaten willen voorkomen en aanpakken. In dit ‘Regionaal 

Programma vierjarige aanpak voortijdig school verlaten en minder zelfredzame jongeren 

2021-2024‘, staan de activiteiten beschreven die we daarvoor uitvoeren. Het regionaal 

programma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de scholen voor voortgezet 

en middelbaar onderwijs en de regiogemeenten. Ook bedrijfsleven en jeugdzorg zijn intensief 

betrokken bij het programma en de uitvoering ervan. 

Dit regionaal programma bevat een mooie variatie aan projecten. Daaruit blijkt de ambitie 

waar we ons in West-Brabant gezamenlijk voor inzetten: alle jongeren moeten gelijke kansen 

hebben zowel in het onderwijs als in de maatschappij. Dat hangt vaak samen. Als jongeren 

uitvallen op school door obstakels in hun leven, is het onze verantwoordelijkheid om te 

zorgen voor adequate hulp of zorg. We ondersteunen hen om een opleiding af te maken, 

een baan te vinden en zelfredzaam te zijn zodat ze een goede plek in de samenleving vinden. 

Ik heb er alle vertrouwen in, dat we met onze aanpak bijdragen aan de landelijke doelstelling 

van het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Als bestuurders houden we dit 

onderwerp hoog op onze agenda. Zo worden onze jongeren gehoord, gezien en geholpen!  

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

Marianne de Bie

Wethouder Onderwijs (contact) Gemeente Breda 

Voorzitter Regiegroep VSV
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Inleiding

Dit programma is het resultaat van inspanningen die voortbouwen op twaalf jaar hard werken 

aan het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten in West-Brabant. Twaalf jaar 

waarin de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten steeds hechter is geworden en de 

reikwijdte van de gezamenlijke aanpak steeds groter. 

Dit blijkt vooral uit de doelstellingen in het laatste regionaal programma 2016-2020: ‘Iedereen 

op z’n plek in West-Brabant’, die qua ambitie aanzienlijk verder gingen dan de nationale en 

regionale aspiraties tot dan toe. Zo lag de focus vanaf 2016 niet meer alleen op het voorkomen 

van voortijdig schoolverlaten, maar richtte die zich ook op passende maatregelen voor 

schooluitvallers en thuiszitters die terug naar het onderwijs, naar werk of naar zorg gebracht 

moesten worden. 

Deze verbreding van het beleid naar alle kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie tot 23 jaar, 

heeft de afgelopen periode geleid tot een directe beleidsmatige link met de regionale aanpak 

jeugdwerkloosheid. Dit resulteerde in meer integraliteit en de ambitieuze regionale belofte, dat 

iedere jongere in West-Brabant voortaan een passend onderwijs-, arbeids- of zorgperspectief 

geboden zou krijgen. In de praktijk betekende dit vier jaar intensief samenwerken aan een 

sluitend vangnet om te voorkomen dat jongeren tussen de wal en het schip zouden belanden. 

Het resultaat is dat alle jongeren in West-Brabant voortaan in beeld zijn. Er is een breed aanbod 

aan ondersteuning gecreëerd. Niet alleen richting onderwijs, maar ook richting werk of zorg. De 

aansluiting tussen de onderwijssoorten en met de arbeidsmarkt is verder verbeterd. Er is in de 

hele regio tijdelijke opvang en ondersteuning voor jongeren geregeld die dreigen uit te vallen of 

extra zorg nodig hebben.

Kortom, in de afgelopen periode is grote vooruitgang geboekt. Daarom willen de samenwer-

kende partners deze beweging met het programma voor de periode 2021-2024 voortzetten en 

uitbreiden. De maatregelen voor dit nieuwe programma zijn daarom gekozen op basis van een 

gedegen analyse van recente regionale data en beogen de kansengelijkheid voor jongeren in 

West-Brabant te vergroten. Dit betekent dat ze de maatschappelijke participatie en economi-

sche onafhankelijkheid van jongeren bevorderen. Allereerst doordat ze gaan faciliteren dat in 

West-Brabant jaarlijks een zo groot mogelijke populatie jongeren minimaal een startkwalificatie 

kan behalen, maar ook doordat deze nieuwe aanpak jongeren, voor wie dit even niet haalbaar 

is, gaat ondersteunen bij het vinden van een duurzame plek op de arbeidsmarkt of een 

adequate route richting zorg en/of zelfredzaamheid. 

Om dit te realiseren, blijft het in stand houden en versterken van het regionale vangnet ook de 

komende jaren de belangrijkste regionale ambitie. Goede samenwerking over de grenzen van 

de domeinen heen bevordert immers de samenhang en werkzaamheid van de gekozen aanpak 

en borgt daarmee dat de individuele jongere ook de komende vier jaar in West-Brabant centraal 

zal staan. 
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Het maatschappelijk, regionaal belang van het terugdringen van VSV is groot. Zonder 

startkwalificatie de arbeidsmarkt opstromen kan in tijden van hoogconjunctuur voor jongeren 

verleidelijk zijn maar het maakt hen bijzonder kwetsbaar bij een economie in recessie. Het is 

onze taak om met het bedrijfsleven zodanig samen te werken dat het een gezamenlijke 

inspanning wordt om deze jongeren alsnog via een bbl-traject of ‘learning on the job’ aan 

een diploma te helpen.

Dit programma is tot stand gekomen in een periode waarin de COVID-19 pandemie wereld-

wijd genadeloos toesloeg en ook in Nederland een situatie creëerde met gevolgen waarvan 

we de volle reikwijdte op dit moment nog niet kunnen overzien. Binnen slechts enkele 

maanden stagneerde de economische groei, liep de werkloosheid op en werd het duidelijk 

dat een volgende recessie een feit is. Aan de mogelijke gevolgen van deze pandemie, 

besteden wij in een aparte paragraaf aandacht. 
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1
Regionale visie

‘Gehoord, gezien en geholpen worden’

Iedere jongere verdient gelijke kansen, niet alleen in het onderwijs maar in de maatschappij 

waarin hij opgroeit. Obstakels op de weg naar volwassenheid variëren van grootte, vorm en 

inhoud. Maar deze obstakels kunnen de oorzaak zijn dat jongeren voortijdig uitvallen in het 

onderwijs en daarmee ernstig belemmerd worden in hun verdere leven. Het is onze gezamen-

lijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat iedere jongere binnen de regio adequate 

preventieve en curatieve hulp krijgt aangeboden en dat wij hen, rekening houdend met hun 

mogelijkheden, ondersteunen bij het vinden van een passende plek in het onderwijs, op de 

arbeidsmarkt, in een zorg/zelfredzaamheidstraject of in een aanpak die aspecten van deze 

routes combineert. Daarbij staan de onafhankelijkheid en het actief deelnemen aan de 

samenleving door de jongeren altijd centraal.

Onze regionale aanpak kenmerkt zich door een integrale aanpak waarin alle ketenpartners 

actief participeren en waarbij de regionale middelen zodanig verdeeld zijn dat ze tot een 

optimale maatschappelijke kosten/baten verhouding leiden.
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2
Regioanalyse voortijdige schooluitval,  
kwetsbare jongeren en oud-vsv’ers

 

De volgende documenten zijn geraadpleegd: 
• Voorlopige cijfers VSV 2018/2019;

• RMC Effectrapportage 2019;

Aanvullende gegevens Regionaal Bureau Leren en JVS;

• RMC Regio 34 West-Brabant Factsheet convenantjaar 2018 / 2019.

•  De in deze analyse vermelde observaties bij de grafieken en tabellen zijn mede opgesteld  

in overleg met vertegenwoordigers van de deelnemende RMC-gemeenten, verenigd in de 

RMC Klankbordgroep West-Brabant.

Indeling:

1. Regionale ontwikkelingen voortijdig schoolverlaten West-Brabant

    A. VSV actuele stand en opvallende zaken

    B. Trends HAVO/VWO en MBO

    C. Inzoomen op het MBO

2. Mogelijke verklaringen ontwikkelingen

3. Extra inzet tegengaan VSV vanuit onderwijs- en gemeenteperspectief

4. VSV-aanpak RMC - landelijke streefcijfers 

Regionale ontwikkelingen voortijdig schoolverlaten West-Brabant

RMC Regio 34 West-Brabant

A. VSV actuele stand en opvallende zaken

De doelstelling van het kabinet is het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters verder terug  

te brengen naar maximaal 20.000 in 2021. Om deze landelijke doelstelling te halen worden 

afspraken gemaakt met scholen en gemeenten. Het RMC speelt hierin een centrale rol. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus in het voortgezet onderwijs en vier niveaus 

in het middelbaar beroepsonderwijs. In deze analyse wordt met de gewenste uitsplitsing van 

de doelgroepen rekening gehouden zodat de stand van zaken van schooluitval per doelgroep 

zichtbaar is. Op basis van deze analyse kunnen vervolgens gerichte maatregelen worden 

genomen en projecten worden gestart om voortijdig schooluitval verder te voorkomen.

Het landelijk percentage VSV voortgezet onderwijs bedraagt 0,49%. Het percentage voor 

onze regio bedraagt 0,44%. 

Het landelijk percentage VSV in het Middelbaar Beroeps Onderwijs bedraagt 5,35%.  

Het percentage voor onze regio bedraagt 5,8%. 

Algemeen beeld wat in de grafieken en tabellen wordt aangetoond: de schooluitval  

voortgezet onderwijs zit onder het gemiddelde en de schooluitval MBO boven het landelijk 

gemiddelde. Het MBO heeft een groter aandeel uitval in het aantal VSV-ers in heel Nederland 

en ook in onze regio. Met name betreft de uitval binnen het MBO de studenten op niveau 

MBO 3 en 4. Ook de schooluitval binnen de Entree-opleiding is gestegen. 
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In 2017/2018 bedroeg het aantal VSV-ers in het MBO 829 en in 2018 / 2019 922. Een 

toename van 93, grotendeels veroorzaakt door uitval MBO 3 en 4. Het aantal VSV-ers binnen 

het vo is vrijwel gelijk gebleven (vorig jaar 161 en dit jaar 164). Dit neemt niet weg dat 

gemeente en onderwijs hieraan gezamenlijk aandacht moeten blijven besteden om mogelijke 

terugval tegen te gaan.

Uitgesplitst naar MBO-niveau

MBO niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal

2017 / 2018 77 271 162 319 829

2018 / 2019 130 246 167 379 922

Uitval op MBO niveau 4 wordt mede veroorzaakt door het toelatingsrecht. VMBO kader biedt 

toegang tot niveau 4. Die overstap is erg groot. In de praktijk werden de leerlingen voor wie 

deze stap te groot zou zijn tijdens de intake gefilterd en een niveau 3 opleiding aangeboden. 

Nu is deze filtering er niet meer en zie ik veel jongeren met VMBO Kader verdrinken op 

niveau 4. 

In januari 2018 is het cascade model geschrapt en zijn die leerlingen doorgegaan naar 

schooljaar 2018-2019 waar toch bleek dat ze het niet gingen redden. 

Uitgesplitst naar voortgezet onderwijs

Havo / vwo bovenbouw Havo / vwo onderbouw VMBO bovenbouw Totaal

2017 / 2018 32 38 91 161

2018 / 2019 43 33 88 164

 B. Trends VWO, PRO/VSO, ISK, VMBO en MBO 2019

  Algemeen beeld

In RMC regio 34 West-Brabant is sprake van een stijging van VSV met 105 leerlingen/ 

studenten (981 vorig schooljaar en 1086 meest recente schooljaar). Binnen enkele vo-scholen 

vallen meer leerlingen uit dan in het voorgaande schooljaar. 

Gemeente   2017-2018 2018-2019*

  Deelnemers VSV VSV% Deelnemers VSV VSV%

Baarle-Nassau   394 6 1,52% 400 7 1,75%

Bergen op Zoom   5.093 105 2,06% 5.075 123 2,42%

Breda   13.618 272 2,00% 13.664 311 2,28%

Etten-Leur   3.482 71 2,04% 3.527 62 1,76%

Geertruidenberg   1.730 26 1,50% 1.760 17 0,97%

Oosterhout   4.279 90 2,10% 4.154 78 1,88%

Rucphen   1.500 36 2,40% 1.436 29 2,02%

Steenbergen   1.774 19 1,07% 1.724 38 2,20%

Woensdrecht   1.529 28 1,83% 1.446 40 2,77%

Zundert   1.565 22 1,41% 1.515 31 2,05%

Halderberge   2.200 32 1,45% 2.216 35 1,58%

Roosendaal   5.770 128 2,22% 5.668 171 3,02%

Moerdijk   3.009 44 1,46% 2.963 43 1,45%

Drimmelen   2.208 31 1,40% 2.132 35 1,64%

Alphen-Chaam   817 8 0,98% 773 4 0,52%

Altena   4.862 63 1,30% 4.807 62 1,29%

West-Brabant   53.830 981 1,82% 53.260 1.086 2,04%

Landelijk gemiddeld   1.351.931 25.848 1,91% 1.341.060 26.894 2,01%

Bron: RMC Effectrapportage 2019

Het MBO heeft het grootste aandeel VSV-ers. 

De meeste uitval vindt plaats rond het 18e jaar. De minister werkt aan een wetsvoorstel om  

de kwalificatieplicht te verlengen tot 21 jaar. De hoge uitval van 922 studenten lijkt vooral 

veroorzaakt te worden door groenpluk, verkeerde studiekeuzes, multi-problematiek en 

overbelasting bij jongeren. 

Schooljaar MBO VO Totaal

2017 / 2018 829 161 990

2018 /2019 922 164 1.086
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In totaal vielen er volgens de voorlopige cijfers over 2018/2019 in de regio West-Brabant 

1.086 leerlingen uit. Bij de MBO-scholen stijgt de VSV met name bij de entreeopleiding.  

Er is sprake van een lichte daling in de uitval binnen de opleidingen MBO-niveau 2.  

Verder is bij MBO 3 en 4 sprake van een lichte stijging.

2017 / 2018 2018 / 2019

AOC 25 32

Curio 562 621

De uitstroom naar onderwijssoort BBL en BOL is hoog. BBL 174 en BOL 748 = in totaal 922. 

Totaaloverzicht tellingen:

Onderbouw  33 + VMBO boven 88 + Havo/vwo boven 43 = 164

MBO 1    130 + MBO 2 246 + MBO 3+ 4 546 = 922

Totaal    164 + 922 = 1.086

Onderstaande tabel toont aan dat het percentage VSV in het voortgezet onderwijs relatief 

laag is. Het aantal van 30 uitvallende havo/vwo-leerlingen heeft veelal een persoonlijke reden 

(overbelasting ea). 

   Onderstaand overzicht geeft aan waar de jongeren die begeleiding hebben ontvangen, zich 

aan het einde van het schooljaar bevinden. In de kolom ‘Onderwijs’ het aantal jongeren dat 

aan het einde van het verslagjaar bij een onderwijsinstelling staan ingeschreven. 

 Bestemming 

Onderwijs-positie  

in het verslagjaar

Aantal jongeren 

voor wie sprake 

was van preven- 

tieve taakuitvoe-

ring door RMC

Onderwijs  

(zonder start- 

kwalificatie)

Werk  

(>12 

uur  

per 

week)

VSV Start- 

kwalificatie 

behaald

Overige  

bestem-

ming

Onbekend

onderbouw vo 26 21 0 5 0 0 0

vmbo bovenbouw 53 46 0 8 0 0 0

havo-vwo bovenbouw 134 124 0 15 26 1 0

Entreeopleiding 201 79 21 76 0 5 0

mbo-2 917 708 0 186 463 8 0

mbo-3 346 259 0 81 64 2 0

mbo-4 910 657 0 199 106 19 0

Overig 14 14 0 0 1 0 0

Totaal 2.601 1.908 21 570 660 35 0

Opvallend is dat een grote groep studenten MBO-2 na begeleiding niet zijn uitgeschreven. 

Dat geldt ook voor MBO-4. Ondanks begeleiding is er een forse uitval binnen MBO-4.

  SUWI-prioriteit

Functie van deze gegevens: relevant te constateren dat een groep van 356 jongeren met 

SUWI Prioriteit staan ingeschreven (peildatum 6 maart 2020). Aldus gespecificeerd:

• Startkwalificatie behaald 4 

• Schoolgaand 128 

• Verhuisd/andere regio 15 

• In beeld/melding 135

• RMC 22 

• Kwetsbare jongere volgens DUO 22

• Werkproces absoluut verzuim 12

• Vrijstelling 2

• Overig 16

C. Inzoomen op MBO

  Curio MBO en VMBO

Curio MBO niv 1 Niv 2 Niv 3 Niv 4 Totaal 

2017 / 2018 64 192 97 209 562

2018 / 2019 117 171 111 222 621

  Curio specificatie BBL en BOL

Curio BBL 1 BBL 2 BBL 3 BBL 4 BOL 1 BOL 2 BOL 3 BOL 4

2017 / 2018 6 61 29 9 58 131 68 200

2018 / 2019 10 54 40 8 107 117 71 214

  Specificatie BBL & BOL

OAC Aantal 2017 / 2018 2018 / 2019

BBL 2 9 13

BBL 4 4 13

BOL 3 2 8

BOL 4 10 8

VMBO 3 / 4 4 3

Totaal 29 35
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Onderstaand overzicht geeft aan waar de jongeren die begeleiding hebben ontvangen, zich 

aan het einde van het schooljaar bevinden. In de kolom ‘Onderwijs’ het aantal jongeren dat 

zich aan het einde van het verslagjaar in het onderwijs bevindt. 

 Bestemming 

Onderwijs-positie  

in het verslagjaar

Aantal jongeren 

voor wie sprake 

was van preven- 

tieve taakuitvoe-

ring door RMC

Onderwijs  

(zonder start- 

kwalificatie)

Werk  

(>12 

uur  

per 

week)

VSV Start- 

kwalificatie 

behaald

Overige  

bestem-

ming

Onbekend

onderbouw vo 26 21 0 5 0 0 0

vmbo bovenbouw 53 46 0 8 0 0 0

havo-vwo bovenbouw 134 124 0 15 26 1 0

Entreeopleiding 201 79 21 76 0 5 0

mbo-2 917 708 0 186 463 8 0

mbo-3 346 259 0 81 64 2 0

mbo-4 910 657 0 199 106 19 0

Overig 14 14 0 0 1 0 0

Totaal 2.601 1.908 21 570 660 35 0

In onderstaande tabel gaat het om gegevens over ‘kwetsbare overstappers’. Een deel  

van de kwetsbare overstappers (leerlingen uit pro en vso met uitstroomprofiel arbeid  

en dagbesteding) die na uitschrijving geen startkwalificatie heeft, wordt niet als vsv’er  

gedefinieerd. 

Onderwijspositie vóór de 

kwetsbare* overstap

Totaal aantal jongeren 

kwetsbare overstap

Aantal jongeren voor wie 

sprake was van 

preventieve taakuitvoering 

door RMC

Aantal jongeren voor wie 

sprake was van curatieve 

taakuitvoering door RMC

Entreeopleiding 362 115 122

Pro 111 21 62

vmbo-bbl 619 74 10

Vso 330 54 144

Geen Nederlandse  

onderwijsloopbaan**

4 3 0

Totaal 1.426 267 338

  Bestemming kwetsbare overstappers

Onderwijs-positie  

voor de overstap

Totaal aantal 

jongeren 

kwetsbare 

overstap

Onderwijs Werk 

(>12 

uur per 

week)

Dag-besteding Uitkering Overige  

bestemming

Onbekend

Entreeopleiding 362 162 84 0 25 55 36

Pro 111 43 48 0 7 2 11

vmbo-bbl 619 530 19 0 3 43 24

Vso 330 98 61 1 106 31 33

Geen Nederlandse 

onderwijsloopbaan

4 2 0 0 0 2 0

Totaal 1.426 835 212 1 141 133 104

  Specificatie MBO-1 Entree Rooi Pannen en Curio

Een nadere toelichting op de mogelijke oorzaken van de toename van de uitval op de 

Entree-opleiding staat vermeld in hoofdstuk 2.

  Gegevens VSV-ers regionaal

Totaal leerlingen uit regio Schoolplaats regio Schoolplaats buiten regio

VO 38.439 34.604 3.835

Mbo 17.464 10.781

10.078

6.683

 1.303

 (Bron: JVS)

Voorlopige cijfers 01-10-2018/01-10-2019

Totaal: 1.085

Woont buiten regio: 70

• Met startkwalificatie: 0

• Zonder schoolinschrijving: 45

• Met schoolinschrijving regio RBL: 11

• Met schoolinschrijving buiten regio RBL: 14

Woont in regio: 1.015

• Met startkwalificatie: 18

• Zonder schoolinschrijving: 863

• Met schoolinschrijving regio RBL: 100

• Met schoolinschrijving buiten regio RBL: 34

Definitieve cijfers NenR 01-10-2017/01-10-2018

Situatie op 07-04-2020

Totaal: 986
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Woont buiten regio: 110

• Met startkwalificatie: 3

• Zonder schoolinschrijving: 72

• Met schoolinschrijving regio RBL: 18

• Met schoolinschrijving buiten regio RBL: 17 

Woont in regio: 876

• Met startkwalificatie: 73 (waarvan 7 ook nog een schoolinschrijving)

• Zonder schoolinschrijving: 612

• Met schoolinschrijving regio RBL: 109

• Met schoolinschrijving buiten regio RBL: 89

Geconstateerd wordt dat er sprake is van veel weglek naar onderwijsinstellingen in de regio. 

Er zal gewerkt worden aan regionale afspraken om weglek tegen te gaan.

  Entree-opleiding 

Zoals bekend worden alle jongeren die gestopt zijn met een opleiding en geen  

startkwalificatie hebben, als voortijdig schoolverlater aangemerkt. Het Regionaal Bureau 

Leerplicht registreert de aantallen per categorie. De volgende vijf categorieën worden niet 

aangemerkt als VSV-er: 

• Jongeren die meer dan € 300 per maand verdienen 

• Jongeren die het voor hen hoogst haalbare hebben bereikt

• Jongeren met een Wajong uitkering

• Jongeren die naar buiten de regio zijn verhuisd

• Jongeren die gestart zijn met een andere opleiding

Hieronder is een tabel opgenomen met de cijfers van 2018 / 2019. De bovenste tabel is de 

splitsing van de totale VSV cijfers. De onderste twee tabellen splitsen de wel-VSV en de niet 

VSV verder uit. 

VSV Totaal 112

Andere RMC Regio 12

Nieuwe schoolinschrijving 2

Geen VSV 42

Wel VSV 56

Wel VSV totaal 56

Duurzame hulpverlening 7

RMC lopend, afgerond of opnieuw 39

uitkering met ondersteuning 8

ZZP 2

Geen VSV totaal 42

boven 23 1

Verhuisd/geëmigreerd 10

Inkomen boven 300 29

Wajong 2

Mogelijke verklaringen ontwikkelingen

•  In de hele regio is er sprake van toename van VSV. Zoals bij de inleiding aangegeven valt  

op dat met name het MBO invloed op het resultaat heeft. Daar is de uitval groter dan 

verwacht. Uit de gegevens van OCW (factsheet ontwikkeling VSV) blijkt dat er landelijk 

sprake is van toename van uitval binnen het MBO. 

•  Er is sprake van enige problematiek rondom het toelatingsrecht MBO-2. Dat blijkt in de 

praktijk zwaar vanwege taalachterstand en lastig te begrijpen vaktermen. Geconstateerd 

wordt dat er dan desondanks uitval plaats vindt.

•  De oorzaak van de stijging van voortijdig schooluitval binnen BOL en MBO ligt met name bij 

de BOL en dan de uitstroom bij BOL 4. Dit lijkt bevestigd te worden door de SUWI-gegevens 

(uitstroom naar werk). Uit de gegevens van de regionale gemeenten blijkt dat 433 jongeren 

een baan hebben en een inkomen hebben van meer dan € 300,-. 

•  Uitval op MBO niveau 4 lijkt veroorzaakt te worden door het toelatingsrecht. VMBO kader 

biedt toegang tot niveau 4. In de praktijk werden de leerlingen voor wie deze stap te groot 

zou zijn tijdens de intake gefilterd en een niveau 3 opleiding aangeboden. Nu is deze 

filtering er niet meer en zien we veel jongeren met VMBO Kader ‘verdrinken’ op niveau 4. 

•  De entree-opleiding is met 53 jongeren gestegen. Dat is wellicht te verklaren uit het feit dat 

alle VSV ‘ers vanuit het VO sinds dit/vorig schooljaar verplicht moeten doorstromen naar de 

Entree-opleiding. 

•  De uitval op niveau 1 is te verklaren omdat er jongeren na het wegvallen van het cascade 

model in 2018 langer de tijd hebben gehad om hun diploma te halen. Deze tijd is niet voor 

iedereen de redding geweest en er zijn echt leerlingen geweest die bleven zitten vanwege 

de studiefinanciering, waarbij school nog elke keer de hoop had dat ze het wel zouden 

redden. Hierdoor is er vorig jaar een minder hoge VSV geweest, maar dit jaar dus weer een 

piekje. 

•  In Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal is een opvallende groei van de VSV. De oorzaak 

hiervan: voortijdige uitval nieuwkomers in de v.o.-onderbouw.

•  De VSV-uitval Entree-opleiding is hoog. De volgende mogelijke oorzaken worden  

aangegeven: 

•  Door verandering in het intakeproces (van individuele intakes naar groepsintake) zijn er 

studenten geplaatst die niet schoolrijp waren en eigenlijk in een hulpverleningstraject 

hoorden.

•  Verschillende (Pre) Entree samenwerkingstrajecten met zorgpartijen bleken studenten aan te 

bieden die de Entree opleiding niet aan konden. Gedurende het Entree traject bleek dat de 

student niet rijp was voor onderwijs en dat zij volledig de zorg in wilden. Deze zorgpartijen 

waren de la Vie, praktijk Memo, Open Door, Connaction.
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•  Er was sprake van toename van (zware) zorg-leerlingen (mentaal/geestelijk/psychisch) dan 

de jaren daarvoor, toen houding/gedrag meer de problemen waren. Houding/gedrag is veel 

beter te managen, dan (zware) zorg. 

•  Er is sprake van een verschuiving in de verhouding regulier-anderstalig. De problematiek  

in de anderstalig groep is anders van aard, onder andere omdat er een grote groep 

laagopgeleide Eritreers vanuit de ISK is ingestroomd die elders werden geweigerd.

•  Het aangeboden onderwijs op het HAVO/VWO lijkt de laatste jaren minder aan te sluiten op 

de doelgroep. Het VMBO is een aantal jaren geleden op de doelgroep aangepast wat bij het 

HAVO/VWO nog moet gebeuren. De vakken en de manier van lesgeven sluit steeds minder 

aan op de nieuwe manier van denken en informatie vergaren van de jongeren. Verwacht 

wordt een stijging van de uitvallers zolang het onderwijs niet hun curriculum, manier van 

onderwijs en manier van omgaan met de doelgroep aan zal passen. Veel kinderen zijn 

overbelast en jongeren lijken meer autonoom dan enkele jaren geleden.

•  Het lijkt erop dat veel statushouders het lastig vinden om zich aan te passen aan het 

Nederlandse MBO systeem, waarbij ze onbetaalde arbeid moeten verrichten in hun optiek 

(stage). Ook het feit dat de economie ervoor zorgde dat jongeren zelfs zonder diploma 

makkelijk aan een baan kwamen zal meegespeeld hebben. 

Extra inzet tegengaan VSV vanuit onderwijs- en gemeenteperspectief

Gemeenten investeren uit eigen middelen in het tegengaan van VSV: extra investeringen 

vanuit algemene middelen cq WMO, Samenwerking onderwijsinstellingen en versterking 

zorgplicht waar mogelijk (Curio e.a.), participatie (aandacht voor kwetsbaren). Voor een 

inhoudelijke toelichting van de hieronder vermelde projecten, wordt verwezen naar andere 

hoofdstukken in dit RMC Regionaal Programma.

A. Oud-VSV-ers 
• Samenwerkingsovereenkomsten regiogemeenten

• Samenwerking op regionaal en sub-regionaal niveau

• Extra formatie uit eigen middelen gemeenten

• Acties oud-VSV-ers en dergelijke gestart

• Binnen gemeente meer gerichte aandacht

• Specifieke projecten: Werkend Leren

• Groepsaanpak On my Way en individuele aanpak 

• Trajecten arbeidsmarktvoorbereiding

• Inzet Participatiecoach (pro-actief)

• Scholing jongeren buiten beeld

• Projecten en begeleiding kwetsbare jongeren

• Aanbod scholingstrajecten op maat 

B. Sluitend regionaal vangnet
• On My Way 

• VSV-Vangnet-coördinator

• Individuele begeleiding

•  Samenwerking met ketenpartners op het gebied van arbeidstoeleiding  

en VSV Participatiecoach

• Coaching ‘on the job’

• Maatwerk deelnemende gemeenten (individuele begeleiding)

• Maatschappelijke projecten regionaal en per gemeente

• Regionale ombudsman/vrouw

• Talenten zonder papieren

C. Warme overdracht, Nieuwe VSV-ers en nieuwkomers
• Veel transfercoaches op VSO en MBO ingezet

• Exit gesprekken MBO-scholen verder bevorderen

• Deelname RMC-coördinator aan onderwijs-overleggen zorg

•  Veel gemeenten investeren uit eigen middelen (aanvullende financiering uit  

de algemene middelen)

•  Afstemming met regulier onderwijs door overleg over uitvoering maatregelen

•  Opvang nieuwkomers in extra klassen

•  Kennisuitwisseling
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3
Voortzetting en uitbreiding  
regionale samenwerking

De onderwijsinstellingen en gemeenten in West-Brabant zetten hun samenwerking tot en 

met 31 december 2024 voort en breiden deze uit met een permanente vertegenwoordiging 

vanuit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Om dit te bekrachtigen en 

tevens om te onderschrijven dat men met de hier geformuleerde nieuwe aanpak 2021-2024 

instemt, ondertekenen de RMC-contactgemeente Breda (mede namens de zestien West-

Brabantse gemeenten) en de bestuurders van alle betrokken onderwijsinstellingen in 

West-Brabant dit regionaal programma dat naar DUO zal worden gezonden. 

Daarnaast tekenen de RMC-contactgemeente Breda (mede namens de zestien West-Brabantse 

gemeenten) en de bestuurders van alle betrokken onderwijsinstellingen een nieuwe regionale 

samenwerkingsovereenkomst waarin de gemaakte afspraken voor de periode 2021-2024 zijn 

opgenomen. 

Voor de nieuwe programmaperiode zal ook permanente samenwerking met het bedrijfsleven 

en de zorgverleners in de regio worden aangegaan. Daarom hebben wij de regiegroep 

uitgebreid met vertegenwoordigers vanuit de domeinen arbeidstoeleiding en (jeugd)zorg. 

Organisatie
  Bestuurlijke regie

De burgemeester en wethouders van de RMC-contactgemeente Breda voeren de bestuurlijke 

regie over het ontwikkelen en uitvoeren van het nieuwe regionaal programma 2021-2024. 

Bovendien beheren zij samen met het bevoegd gezag van de regionale contactschool Curio 

de financiën en zien toe op de rechtmatige besteding ervan. 

  Bestuurlijk overleg

Om de betrokkenheid van de regionale samenwerkingspartners bij het programma en het 

plan van aanpak ook in een breder verband duurzaam te borgen, vindt minimaal één keer per 

jaar een bestuurlijk overleg plaats. De wethouder onderwijs van de contactgemeente Breda, 

die in de aanpak de regionale gemeenten vertegenwoordigt, initieert dit bestuurlijk overleg. 

De keuze kan gemaakt worden voor een smal overleg met de contactschool Curio, die 

optreedt namens het regionale onderwijs, of voor een breder overleg met alle samenwer-

kingspartners.

  Dagelijkse leiding

De Regionale Regiegroep VSV1 heeft de dagelijkse leiding over het regionaal programma 

2021-2024 en is daarmee verantwoordelijk voor de voorbereiding, voortgang, monitoring en 

evaluatie van de maatregelen uit het plan van aanpak. 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 13 permanente leden die optreden 

namens de samenwerkingspartners die het regionaal programma hebben onderschreven en 

de samenwerkingsovereenkomst 2021-2024 hebben ondertekend2. 

1  Hieronder verder aangeduid als regiegroep

2   De permante leden hebben van de samenwerkingspartners namens wie zij deelnemen mandaat om te spreken, te stemmen of 
besluiten te nemen.
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Dit zijn:

a.   Namens de onderwijsinstellingen in de RMC-regio West-Brabant één lid vanuit: 

vertegenwoordiger RvB contactschool Curio

• Het voortgezet onderwijs in de subregio Breda e.o.;

• Het voortgezet onderwijs in de subregio Roosendaal;

• Het voortgezet onderwijs in de subregio Bergen op Zoom;

• Het voortgezet onderwijs in de subregio Land van Heusden en Altena;

• De MBO-scholengemeenschap De Rooi Pannen;

• De MBO-contactschool Curio.

b. Namens de gemeenten in RMC-regio West-Brabant:

De wethouder onderwijs van contactgemeente Breda, tevens voorzitter regiegroep. Daarnaast 

nog 3 leden die ieder een subregio in West-Brabant vertegenwoordigen. Deze leden worden 

door de RMC-klankbordgroep voorgedragen.

c. Namens arbeidsmarkttoeleiding in West-Brabant: 

• Eén lid namens de regionale partijen.

d. Namens (jeugd)zorgaanpak West-Brabant: 

• Een vertegenwoordiger namens de subregio wbw.

e. het praktijkonderwijs in de regio West-Brabant: 

• Agendalid 

• Het voortgezet speciaal onderwijs in de regio West-Brabant;  

Daarnaast kan de regiegroep, wanneer beleidsontwikkelingen dit vereisen, incidenteel 

worden uitgebreid met agendapuntleden. Hierdoor kan de regiegroep desgewenst contact 

leggen met andere relevante domeinen.

De regiegroep vergadert tweemaandelijks. De vergaderingen zijn openbaar.

Operationele uitvoering

De operationele verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van het regionale 

programma 2021-2024 is belegd bij de RMC-coördinator en de regionaal projectleider VSV.

De RMC-coördinator is benoemd door de RMC-contactgemeente Breda en actief namens alle 

deelnemende gemeenten. De regionaal projectleider VSV is benoemd door de contactschool 

Curio en actief namens de onderwijsinstellingen in de regio. Beide functionarissen vervullen 

de rol van linking pin tussen hun achterban en alle andere partijen die bij het regionale 

programma betrokken zijn. In de praktijk houdt dit in dat zij het contact met de 

accountmanager mbo van OC&W, de vo-samenwerkingsverbanden, de schoolbesturen en –

directies, de gemeenten binnen de RMC-regio, de arbeidsmarktpartners en de relevante 

partijen binnen de (jeugd)zorg onderhouden. Bovendien evalueren zij jaarlijks de maatregelen 

uit het plan van aanpak, zien toe op de besteding van de subsidiegelden, bereiden de 

vergaderingen van de regiegroep voor en dragen zorg voor de administratieve afhandeling 

van alle aangelegenheden die uit het programma en plan van aanpak voortvloeien.
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4
Looptijd

Het regionaal programma kent een looptijd van vier jaar en start met ingang van het 

schooljaar 2020-2021. Vervolgens heeft het betrekking op de schooljaren 2021-2022, 

2022-2023 en 2023-2024. E.e.a. met een uitloop tot 31 december 2024. 

Het programma en het plan van aanpak worden in principe voor de gehele looptijd vastge-

steld. Een groot aantal projecten wordt voor vier jaar vastgesteld, enkele voor één of twee 

jaar. Dit biedt ruimte in de looptijd van het programma om, al naar gelang noodzaak, ruimte 

te creëren voor nieuwe, innovatieve projecten. De regiegroep evalueert jaarlijks de voortgang 

van de projecten. Halverwege de looptijd van het programma (voorjaar 2023) vindt er een 

brede evaluatie van de effectiviteit en de efficiency van de gesubsidieerde projecten plaats en 

kijken we of er aanpassingen aan het programma noodzakelijk zijn. 

De gesubsidieerde projecten krijgen een toekenning voor 2 jaar3, hierna vindt er een doorkijk 

plaats naar de laatste 2 jaren. Echter deze toekenning voor de tweede periode is afhankelijk 

van de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie, zowel kwantitatief als kwalitatief. 

 

 

3  Niet alle projecten; enkele projecten kennen een looptijd van één of twee jaar. 
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5
Budget

Voor het uitvoeren van de nieuwe VSV-aanpak ontvangt de RMC-regio West-Brabant een 

regiobudget dat bestaat uit twee componenten:

•  Een part dat via de RMC-contactgemeente Breda naar de regio komt.  

Dit deel bedraagt per jaar € 742.747

•  Een part dat via de contactschool Curio naar de regio komt. 

Dit deel bedraagt per jaar € 707.697

De contactgemeente Breda en de contactschool Curio bepalen op basis van gelijkwaardigheid 

en in overleg met de leden van de regiegroep, hoe de delen van dit regiobudget worden 

ingezet. Naast het regiobudget ontvangt de contactgemeente RMC-34 voor het uitvoeren 

van de reguliere RMC-taken ook ‘de specifieke uitkering RMC’ en krijgt het mbo-onderwijs  

additionele middelen voor het realiseren van de mbo-kwaliteitsagenda. Deze agenda bevat 

o.a. landelijke thema’s met betrekking tot ‘Gelijke kansen in het onderwijs’ en ‘Jongeren  

en jong volwassenen in een kwetsbare positie’. We streven ernaar om de aanpak uit deze  

3 beleidsprogramma’s in ieder geval op elkaar te laten aansluiten, maar uiteindelijk werken 

wij toe naar een regionale integrale aanpak. 
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6
Uitgangspunten

De uitgangspunten

In de nieuwe aanpak mogen geen maatregelen worden opgenomen die slechts op één 

individuele school in de regio of binnen één gemeente in de regio effect sorteren4. Er moet in 

de uitwerking altijd sprake zijn van een regionale of subregionale impact. Bovendien moeten 

RMC en de onderwijsinstellingen na ruim twaalf jaar VSV-beleid hun basis op orde hebben. 

Voor het onderwijs betekent dit dat maatregelen gericht op het verbeteren van het primair 

proces niet zijn toegestaan. Hiermee worden maatregelen bedoeld die betrekking hebben op: 

1. Verzuimregistratie

2. Uitvalregistratie, inclusief redenen uitval

3. Loopbaanoriëntatie

4. Studiekeuzebegeleiding

5. Het professionaliseren van onderwijspersoneel

Voor RMC betekent dit dat er geen subsidie verstrekt wordt voor activiteiten die vallen onder 

de drie basistaken van RMC, te weten:

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 dreigen uit te vallen  

of al zijn uitgevallen. De begeleiding is gericht op het voorkomen van uitval en het 

terugleiden van deze jongeren naar ander onderwijs, naar werk. 

3.  Regie voeren: RMC coördineert (taken RMC-coördinator) en initieert de samenwerking 

tussen alle belangrijke partijen die bij deze jongeren betrokken zijn en onderhoudt hiertoe 

een regionaal netwerk.

4  Tenzij het een maatregel betreft voor een instelling met vestigingen in de hele regio, zodat er sprake is van een regionale maatregel.
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7
De landelijke en regionale 
doelstellingen 

1. De kwantitatieve doelstellingen

  De landelijke kwantitatieve doelstellingen
De minister van OC&W heeft in haar brief ‘Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten 2020-

2024’ aangegeven dat de nationale doelstelling voor het maximale aantal VSV’ers in 

Nederland tot 2024 op 20.000 gehandhaafd blijft5. Daarnaast wil zij dat de regio maatrege-

len neemt waardoor de onderwijs- en arbeidsmarktparticipatie van thuiszitters groeit. Dit 

regionale programma bevat die maatregelen. Hieronder staan de streefcijfers vermeld 

waarmee West-Brabant tot 2024 jaarlijks aan deze drie kwantitatieve ambities wil bijdragen.

  De regionale kwantitatieve doelstellingen
1.  De regionale streefwaarden terugdringen voortijdig schoolverlaten per onderwijsniveau 

West-Brabant wil een effectieve bijdrage leveren aan de landelijke ambities, en daarnaast 

verder inzetten om de uitval in de eigen regio verder terugdringen. De gerealiseerde VSV 

cijfers van de afgelopen jaren laten een dalende trend zien maar zijn boven de landelijke 

streefcijfers van 18/19. We streven in de komende jaren naar een verdere ambitieuze maar 

ook realistische daling van de VSV, waarbij we ernaar streven, waar mogelijk, de landelijke 

streefcijfers voor 2023/2024 te bereiken. 

Doelgroep % VSV in

voorlopige 

VSV-jaarcijfers

2018-2019

regionaal

streefcijfer

2020-2021 

%

regionaal

streefcijfer

2021-2022

%

regionaal

streefcijfer

2022-2023

%

regionaal

streefcijfer 

2023-2024

%

landelijk

streefcijfer

2023-2024

%

Onderbouw vo 0,18 0,17 0,15 0,12 0,10 0,10

Bovenbouw vmbo *1,01 1,00 0,98 0,95 0,92 0,90

Bovenbouw havo/vwo

0,44 0,42 0,39 0,37 0,35 0,20

Mbo niveau 1 28,89 27,00 26,00 25,00 24,00 22,00

Mbo niveau 2 *10,22 10,00 9,60 9,40 9,20 9,20

Mbo niveau 3

*4,73 4,50 4,30 4,10 3,80 3,60

Mbo niveau 4 *3,99 3,90 3,70 3,50 3,30 3,00

(op basis van streefcijfers OC&W)

Groei bovenbouw vmbo wordt voornamelijk veroorzaakt door VSV bij ISK. 

Rood = > dan landelijke norm in 2018/2019

*= hoger dan gerealiseerd landelijk gemiddelde

 

5  Zie blz 1, brief Ministerie van OC&W ‘Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024’, Den Haag, november 2019.
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NB: Met ingang van schooljaar 2016-2017 wordt door het ministerie voor de berekening  

van de VSV-cijfers (als gevolg van een kwaliteitsslag) gebruik gemaakt van een volledig 

geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een 

opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570. Door deze verschillende  

rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 en 2017-2018 

met eerdere jaren niet geheel mogelijk.

2. De regionale streefwaarden toename onderwijsparticipatie oud VSV’ers

(op basis van nulmeting door OC&W)

Er is als basis steeds uitgegaan van het totaal aantal voortijdig schoolverlaters en er is terug 

gerekend naar de aantallen VSV-ers per niveau. De verdeling heeft plaats gevonden, zoveel 

mogelijk naar verhouding en zo evenredig mogelijk. Deze aanpak is ook zo gehanteerd ten 

aanzien van de aantallen werkenden en terugleiden naar school. Daarna zijn de percentages 

per niveau uitgerekend. Zo kloppen alle totaal-aantallen en de totaalpercentages.  

De percentages per niveau zijn vervolgens apart berekend. 

2018 

startpopulatie

2018 

aantal 

VSV-ers

2018 

aandeel 

VSV-ers

2019  

startpopulatie

2019 

aantal 

VSV-ers 

nog niet 

bekend

2019 

aandeel 

VSV-ers 

nog niet 

bekend

2020  

startpopulatie

2020 

aantal 

VSV-ers

2020 aandeel 

VSV-ers 

streef- 

percentage

Vo 37.401 161 0,4 % 38.349 38.349 143 0,37%

MBO-1 459 130 28,3 % 320 320 95 29,9%

MBO-2 2518 259 10,3 % 2.832 2.832 286 10,0%

MBO-3 3666 170 4,6 % 3.738 3.738 162 4,3%

MBO-4 9610 348 3,6 % 8.895 8.895 290 3,3%

Totaal 53.654 1068 2,0 % 54.226 54.226 976 1,80%

Bron: Regionaal Bureau Leerplicht, DUO, overige beschikbare VSV-tabellen. 

2021 

startpopulatie

2021 

aantal 

VSV-ers

2021 

aandeel 

VSV-ers

2022  

startpopulatie

2022 

aantal 

VSV-ers

2022 

aandeel 

VSV-ers

2023 

startpopulatie

2023 aantal 

VSV-ers

2023 

aandeel 

VSV-ers

Vo 38.349 139   0,36% 38.349 111    0,28%   38.349 106     0,28% 

MBO-1 320 90    28,1% 320 61   19,1% 320 55   17,2%

MBO-2 2.832 281    9,9% 2.832 253   8,9% 2.832 247    8,7%

MBO-3 3.738 158   4,2% 3.738 130    3,5% 3.738 125    3,3%

MBO-4 8.895 286   3,2% 8.895 258    2,9% 8.895 253     2,8%

Totaal 54.226 954 1,76% 54.226 813 1,5% 54.226 786 1,45%

Gemiddelde aandeel VSV over de afgelopen jaren was:  

VO   151 0,4% 

mbo1  118 28,8%

Mbo2  272 9,7%

Mbo3  143 3,8%

Mbo4   268 3,0% 

3. De regionale streefwaarden groei arbeidsmarktparticipatie oud VSV’rs

(op basis van nulmeting door OC&W)

Onderstaande tabel gaat uit van het aantal VSV-ers als in bovenstaande tabel opgenomen.

2021 

aantal 

VSV-ers 

2021 

aantal 

terug naar 

het 

onderwijs

2021 

aantal 

werkenden 

2021 

aandeel 

terug in het 

onderwijs 

2021 

aandeel 

werkend

2022 

aantal 

VSV-ers

2022

aantal 

terug naar 

het 

onderwijs

2022

aantal 

werkenden 

2022 

aandeel 

terug in het 

onderwijs 

2022 

aandeel 

werkend

Vo    139  48    32 % (55 vd 

161)) 35,1%

23,7% 111 39 25 35,1% 22,5%

MBO-1   90 9 21 10,0% 24,6% 61 6 14 10,0% 23,0%

MBO-2   281 48 104 17,3% 37,7% 253 43 94 17,3% 37,2%

MBO-3    158 43 60 27,5% 38,4% 130 36 49 27,5% 37,7%

MBO-4    286 101 94 35,4% 33,1% 258 88 83 35,4% 32,3%

Totaal   954  249   311   26,1% 32,6% 813 212 265 26,1% 32,6%

2023 

aantal 

VSV-ers

2023 aantal 

terug naar 

het 

onderwijs

2023 

aantal 

werkenden 

2023 

aandeel 

terug in het 

onderwijs 

2023 

aandeel 

werkenden

2024

aantal 

VSV-ers

2024 

aantal 

terug naar 

het 

onderwijs

2024 

aantal 

werkenden 

2024 

aandeel 

terug in  

het 

onderwijs 

2024 

aandeel 

werkenden

Vo 106 45 15 42,4% 14,2% 106 45 15 42,2% 14,2%

MBO-1 55 12 7 21,8% 12,7% 55 12 7 21,8% 12,7%

MBO-2 247 50 83 20,2% 33,6% 247 50 83 20,2% 33,6%

MBO-3 125 42 38 33,6% 30,4% 125 42 38 33,6% 30,4%

MBO-4 253 97 74 38,3% 29,2% 253 97 74 38,3% 29,2%

Totaal 786 246 217 31,3% 27,6% 786 246 217 31,3% 27,6%

   Terug naar onderwijs  Werkend 

VO    52 35,1%  35 23,7%

Mbo1  16 10,0%  27 24,6%

Mbo2  48 17,3%  104 37,7%

Mbo3  37 27,5%  52 38,4%

Mbo4    88 35,4%  83 33,1%

Totaal   241 26,1%  01 32,6%

In de voorliggende jaren gingen vooral leerlingen /studenten VO en MBO4 terug naar het 

onderwijs en vooral MBO-2 en 3 uitstromen naar werk. En voorts ook een groot deel Mbo4. 

Dit blijkt uit de vergelijking met het gemiddelde percentage. Van 2014 t/m 2016 is het 

percentage VSV’ers dat aan het werk is gegaan vanuit het MBO flink gestegen. Het aandeel 

terug naar school is over het algemeen gedaald in die periode. In de komende tijd zal 

rekening gehouden moeten worden met de effecten van de Corona-crisis. 
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In de praktijk zijn deze regionale streefcijfers de objectieve indicatoren waarmee de samen-

werkende partners de effecten van het regionale programma en de daarin opgenomen 

maatregelen jaarlijks kunnen meten en met OC&W kunnen evalueren. Bovendien levert DUO 

aan onderwijs en gemeenten wekelijks, maandelijks en jaarlijks rapportages over de voortij-

dige schooluitval, het aantal kwetsbare jongeren in de regio en hun door- en uitstroom.  

Tot slot beschikken de gemeenten nog over andere informatiebronnen m.b.t. thuiszitters  

en arbeidsmarktparticipatie. Zodoende ontvangt de regiegroep continue actuele  

sturingsinformatie.

2. De kwalitatieve doelstellingen

  De landelijke kwalitatieve doelstelling
Jongeren zitten op school, hebben een baan of volgen een traject van leren en werken.  

Waar nodig krijgen jongeren in combinatie hiermee een zorgaanbod.  

Uitgangspunt blijft: 

Indien mogelijk halen jongeren een diploma op minimaal het niveau van een startkwalificatie

  De regionale kwalitatieve doelstelling
De samenwerkende partners creëren een sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 tot 

23 jaar. Dit vangnet is een robuust en adaptief stelsel dat jongeren optimaal ondersteunt bij 

het vinden van een passende plek in het reguliere onderwijs, op de arbeidsmarkt, in een zorg/

zelfredzaamheidstraject, of in een aanpak die aspecten van deze routes combineert. Daarbij 

staan de onafhankelijkheid en het actief deelnemen aan de samenleving door de jongeren 

altijd centraal. Tevens vinden wij het belangrijk dat dit regionale vangnet bij alle belangheb-

benden bekend is. 
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8
De onderliggende regionale ambities

Het onderwijs-potentieel van de jongeren staat altijd centraal en het behalen van minimaal 

een startkwalificatie is het streven. Voor jongeren die niet direct een startkwalificatie kunnen 

behalen, kiezen we voor een route die gericht is op arbeidsmarkttoeleiding of begeleiding 

naar een zorg-/zelfredzaamheidstraject. 

Als jongeren geen startkwalificatie kunnen halen, helpen we ze bij het vinden van werk of 

hulp. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zoveel als mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen. 

We werken met verschillende partijen samen en leveren maatwerk, afgestemd op de 

capaciteiten, kenmerken en leefsituatie van de jongere. Leren beperkt zich niet tot schoolse 

situaties en kan ook in de praktijk buiten school. We leggen snel contact met jongeren die 

(dreigen uit te) vallen en dagen de jongeren uit om zelf een plan te maken dat bij hun 

capaciteiten en leefsituatie past. Tussentijds houden we steeds contact en kijken hoe het 

gaat. Zowel op het niveau van de jongere als het niveau van het programma. Als het nodig  

is veranderen we het plan of maken we een nieuw plan. Als jongeren dat niet zelf kunnen 

vragen we of ouders of andere mensen uit hun netwerk kunnen helpen.

•  Het regionale programma voor VSV en jongeren in een kwetsbare positie 2021-2024 

bevordert de kansengelijkheid en (economische) onafhankelijkheid onder jongeren in de 

regio West-Brabant;

•  Daarom streven de samenwerkende partners naar een preventieve en curatieve ketenaan-

pak voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar waarin activering en maatschappelijke participatie 

centraal staan;

•  Deze ketenaanpak functioneert op basis van duurzame relaties, duidelijk geëxpliceerde 

verantwoordelijkheden, heldere afspraken en doorzettingsmacht van verantwoordelijken;

•  Binnen de regionale ketenaanpak bieden de partners integrale begeleiding en  

ondersteuning;

•  En zijn de maatregelen zo gekozen dat het onderwijspotentieel van jongeren altijd optimaal 

wordt benut;

•  Daarom beschikken de samenwerkende partners over voldoende mogelijkheden om binnen 

hun expertise maatwerk te kunnen bieden; 

•  En biedt het stelsel bovendien mogelijkheden tot leren in de praktijk en het honoreren 

ervan;

•  Ligt een onderwijs- of arbeidsmarktroute voor de jongere buiten bereik dan vervullen de 

samenwerkende partners een verbindende rol bij de toeleiding naar een adequate zorg/

zelfredzaamheidsroute, via bijv. wmo of participatiemiddelen van de woongemeente. 

•  Om succesvol te kunnen zijn, worden monitoring en evaluatie ingezet als instrumenten  

om de beleidsvoering te versterken en tijdig wijzigingen in het programma aan te brengen 

wanneer maatregelen niet het beoogde effect sorteren.
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Randvoorwaarden

De kwantitatieve doelstelling is ambitieus, want streeft ernaar dat iedere jongere tussen  

de 12 en 23 jaar in West-Brabant maatschappelijk participeert. Bij voorkeur via een  

onderwijstraject dat naar een startkwalificatie leidt, maar indien dat aantoonbaar niet 

mogelijk of wenselijk is, via betaald werk, of een passende zorg-/zelfredzaamheidsroute.

Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken moet aan een aantal randvoorwaarden zijn 

voldaan. 

•  De regionale samenwerkingspartners sluiten op grond van de wet ‘Regionale samenwerking 

voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie’ een samenwerkingsovereen-

komst voor het ontwikkelen en uitvoeren van het regionaal programma 2021-2024;

•  Het regionaal programma 2021-2024 omvat een plan van aanpak met maatregelen dat 

door de samenwerkingspartners onder regie van de RMC-contactgemeente is opgesteld  

en blijkens een regionale analyse gericht is op:

   -  het voorkomen van voortijdig schoolverlaten onder jongeren van 12 tot 23 jaar door 

enerzijds het structureel borgen van preventieve maatregelen in het onderwijsproces en 

anderzijds het bevorderen van curatieve maatregelen gericht op het verhogen van de 

onderwijs- e/o arbeidsparticipatie onder thuiszitters.

   -  het behalen van minimaal een startkwalificatie;

•  De samenwerkingspartners beschouwen het als een gezamenlijke uitdaging en taak  

om voor iedere jongere van 12 tot 23 jaar in West-Brabant een passend onderwijs-, 

arbeids- of zorg-/zelfredzaamheidsaanbod te realiseren;

•  De samenwerkingspartners kennen binnen de regionale samenwerking hun rol, taak  

en verantwoordelijkheden;

•  De programmamaatregelen worden zo gekozen en de beschikbare subsidie wordt zo 

ingezet dat zij bij het realiseren van de doelstellingen en onderliggende ambities het  

grootst mogelijke effect sorteren;

•  Op bestuurlijk en operationeel niveau vindt regelmatig afstemming tussen de partners 

plaats.

  De procesrichtlijnen
Op basis van bovenstaande bestuurlijke condities gelden vervolgens de onderstaande 

procesrichtlijnen om de aanpak succesvol te laten zijn:

•  RMC voert in West-Brabant de feitelijke regie over de nieuwe aanpak;

•  RMC voert ook de regie over de toeleiding van schoolverlaters naar andere vormen van 

onderwijs, naar werk, naar zorg of naar een zelfredzaamheidsroute;

•  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 verantwoordelijk voor niet kwalificatieplichtigen van 16 en 17 jaar uit pro en vso en 

voor jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie;

•  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;
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•  In West-Brabant is steeds meer sprake van doorlopende leer-, loopbaan en zorglijnen;

•  Het regionale onderwijs beschikt over een passende (zorg)ondersteuningsstructuur.

•  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 minder zelfredzame studenten 

geborgd;

•  Er bestaat in de regio een sluitend vangnet voor kwetsbare jongeren die overstappen van 

onderwijs naar RMC of vise versa; van RMC naar de arbeidsmarkt of van RMC naar 

passende zorg of dagbesteding;

•  Vo’ers en mbo’ers die buiten de reguliere onderwijssetting moeten worden opgevangen, 

kunnen van passende (sub)-regionale opvangvoorzieningen gebruik maken die  

maatwerkprogramma’s verzorgen.
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Doelgroepen 

De doelgroep voor het programma 2021-2024 blijft ongewijzigd ten opzichte van het huidige 

programma. 

Het programma richt zich op:

Alle jongeren in de regio West-Brabant tussen 12 en 23 jaar, en afhankelijk van veranderende 

wetgeving, op termijn tot 27 jaar met speciale aandacht voor:

1. minder zelfredzame jongeren. Dit zijn:

• Jongeren uit pro en vso die uitstromen naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt; 

•  Jongeren die de overstap maken van vmbo-bb en vmbo-leerwerktrajecten naar de  

entreeopleiding of een mbo-opleiding op mbo-niveau 2; 

• Isk-leerlingen die in het vo of mbo instromen; 

• Niet gediplomeerde jongeren die instromen in mbo-opleidingen op niveau 2, 3 of 4; 

•  Jongeren die vanwege ernstige problematiek (overbelasting) tijdelijk niet in het reguliere 

onderwijs kunnen blijven en opvang en/of extra (zorg)ondersteuning nodig hebben.

2. jongeren voor wie maatschappelijke uitval dreigt. Dit zijn:

•  Jongeren uit pro en vso die het onderwijs verlaten en geen werk hebben; 

•  Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs (hebben) verlaten, of voor wie een 

startkwalificatie niet haalbaar is; 

•  Thuiszitters die niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
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De betrokken domeinen

Gemeenten

Onderwijs

Arbeidsmarkt 

Geïndiceerde zorg en maatschappelijke ondersteuning
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De beleidsspeerpunten

Op basis van de nationale en regionale kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen kunnen de 

volgende beleidsspeerpunten voor de periode 2021-2024 worden benoemd.

1.  Door een integrale probleemaanpak voor jongeren van 12 tot 23 jaar een sluitend regionaal 

vangnet creëren. 

Dit betekent maatregelen die:

• Bevorderen dat Iedere jongere van 12-23 in beeld is; 

• Bevorderen dat de aansluiting tussen RMC en onderwijs goed is;

• Bevorderen dat de aansluiting tussen RMC en zorgaanbieders goed is.

• Bevorderen dat een preventieve en curatieve ketenaanpak ontstaat;

2. Het voortijdig schoolverlaten in vo en mbo terugdringen. 

Dit betekent maatregelen die:

• Bevorderen dat jongeren minimaal een startkwalificatie behalen;

• Bevorderen dat in de regio vanuit een integrale verzuimaanpak wordt gewerkt;

• Bevorderen dat jongeren in het bezit van een startkwalificatie het onderwijs verlaten;

• Bevorderen dat de voortijdige schooluitval in de onderbouw van het vmbo afneemt; 

• Bevorderen dat de voortijdige schooluitval in de bovenbouw van het vmbo afneemt;

• Bevorderen dat de overgang van het vo naar het mbo goed verloopt;

•  Bevorderen dat de voortijdige schooluitval binnen alle opleidingsniveaus van het mbo 

afneemt. E.e.a. met speciale aandacht voor de alsmaar toenemende voortijdige schooluitval 

op mbo-niveau vier;

•  Bevorderen dat minder zelfredzame leerlingen en studenten met een overbelasting of met 

persoonlijkheidsproblematiek binnen de regio adequaat worden opgevangen.

3. De onderwijsparticipatie onder jongeren van 12 tot 23 jaar vergroten. 

Dit betekent maatregelen die: 

•  Bevorderen dat voortijdig schoolverlaters worden teruggeleid naar vormen van onderwijs;

• Bevorderen dat schoolverlaters vso/pro worden ondersteunt bij hun overstap naar het mbo;

•  Bevorderen dat entreeleerlingen doorstromen naar opleidingen op mbo-niveau twee;

•  Bevorderen dat isk-leerlingen doorstromen naar het vo of mbo;

•  Bevorderen dat minder zelfredzame jongeren op de stageplek adequate ondersteuning 

ontvangen;

4. De arbeidsmarktparticipatie onder jongeren van 16 tot 23 jaar vergroten. 

Dit betekent maatregelen die:

•  Bevorderen dat de aansluiting tussen onderwijs-RMC- arbeidsmarkt goed verloopt;

•  Bevorderen dat voortijdig schoolverlaters duurzaam naar de arbeidsmarkt worden geleid;

•  Bevorderen dat gediplomeerde schoolverlaters uit de entreeopleidingen naar de arbeids-

markt worden geleid;

•  Bevorderen dat schoolverlaters vso/pro worden ondersteund bij hun overstap naar de 

arbeidsmarkt;

•  Bevorderen dat leren in de praktijk toeneemt;

•  Bevorderen dat leren in de praktijk door middel van certificering of anderszins civiel erkend 

gaat worden;
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Covid-19

Het Centraal Planbureau (CPB) schetst in vier scenario’s de economische impact van het 

coronavirus in 2020 en 2021. De scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor  

de duur van de contactbeperkingen en de diepte van de economische doorwerking. Alle 

scenario’s resulteren in een recessie, het bbp krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%. In drie  

van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de crisis van 2008/2009.6

Vanuit de vorige crisis weten wij dat een teruglopende economie juist de kwetsbare groepen 

in een samenleving onevenredig hard raakt. Op het moment van opmaak van dit programma, 

juni 2020, is nog niet duidelijk hoe lang de pandemie de wereld nog in zijn greep zal houden, 

en wat de korte(re) en lange termijn effecten op onze economie zijn. Voor dit programma 

betekent dit, dat we ook wendbaar moeten zijn, zodat we adequaat kunnen meebewegen 

in deze nieuwe, onbekende werkelijkheid. Mede om de bovenstaande reden is ervoor 

gekozen om een aantal projecten slechts voor één of twee jaar toe te kennen. Dit biedt ons 

tijdens de looptijd van het programma de mogelijkheid om nieuwe, innovatieve maatregelen 

te (co)financieren of bij gebleken effectiviteit de bestaande projecten alsnog te verlengen. 

Tevens is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het afstandsonderwijs; heeft dit 

leerachterstanden vergroot en de kansenongelijkheid tussen leerlingen en studenten 

vergroot? En wat betekent dit voor de VSV-cijfers? Hoeveel leerlingen en studenten zijn 

hierdoor voor een lange(re) periode buiten beeld geraakt en slagen wij erin om ze weer terug 

naar onderwijs te geleiden? Juist in de komende periode zullen wij met elkaar hier alle 

energie in moeten steken zodat wij, ook in moeilijkere tijden, inclusief onderwijs kunnen 

blijven bieden.  

6  Persbericht Centraal Plan Bureau, 26 maart 2020
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Relatie met  
kwaliteitsagenda mbo

De kwaliteitsagenda mbo 2019-2022 wordt momenteel door alle mbo-instellingen  

uitgevoerd. De kwaliteitsagenda is gebaseerd op het meerjarig strategisch plan van de 

mbo-instelling. De agenda moet ambitieuze en duidelijke doelen bevatten die de instelling 

binnen 4 jaar kan halen. De instellingen ontvangen 75% van het budget om te investeren  

als de kwaliteitsagenda is goedgekeurd. 25% van het budget is afhankelijk van het resultaat.  

De scholen ontvangen het geld als zij de doelen voldoende hebben behaald.  

Een onafhankelijke commissie beoordeelt dit.

2/3 van het investeringsbudget mogen de instellingen inzetten voor zelfgekozen doelen.  

1/3 van het investeringsbudget moeten zij besteden aan 3 thema’s (speerpunten):

1. Jongeren in een kwetsbare positie;

2. Gelijke kansen in het onderwijs;

3. Onderwijs dat voorbereidt op de arbeidsmarkt van de toekomst.

De relatie met het regionaal programma VSV ligt bij de landelijke speerpunten 1 en 2. 

Zowel Curio als De Rooi Pannen hebben een goedgekeurde kwaliteitsagenda ingeleverd 

waarin er ruim aandacht is voor deze beide thema’s. Curio heeft daarnaast de keuze gemaakt 

om de doorstroom vmbo-mbo als centraal thema in de kwaliteitsagenda mee te nemen. In de 

diverse landelijke pilots ter versterking van het beroepsonderwijs is reeds zichtbaar geworden 

dat het VSV cijfer daalt bij programma’s waarin aandacht is voor doorlopende leerlijnen 

vmbo-mbo en waarin vmbo leerlingen tijdens de laatste jaren van de opleiding al onderdelen 

op het mbo volgen. 

Beide kwaliteitsagenda’s zijn te lezen via onderstaande link:

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/kwaliteitsagendas-

2019-2022-middelbaar-beroepsonderwijs 
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Sterk beroeps- & techniekonderwijs

Op 20 mei jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel doorlopende leerroutes 

vmbo-mbo (Sterk beroepsonderwijs). Deze wet  maakt het voor vmbo- en mbo-scholen 

eenvoudiger om (structureel) een gezamenlijk, doorlopend onderwijsprogramma te ontwik-

kelen en aan te bieden, vanaf de bovenbouw van het vmbo tot en met het mbo-diploma.  

Zo mogen vmbo- en mbo-scholen met één docententeam het onderwijsprogramma verzor-

gen. Ook geldt er één studieduur en onderwijstijd voor de gehele doorlopende leerroute en 

mogen jongeren in een doorlopende leerroute het vmbo-examen in de eerste drie jaren van 

de route afleggen. Voor de doorlopende route vmbo-basisberoepsopleiding naar mbo 2 

wordt bovendien de mogelijkheid geboden om de vmbo-examens achterwege te laten.  

Het behalen van het vmbo-bb diploma is dan niet langer verplicht om een mbo-diploma  

op niveau 2 te kunnen behalen. Een vmbo-school en mbo-instelling bepalen samen welke 

doorlopende leerroutes zij aanbieden. Het wetsvoorstel is onderdeel van het programma 

Sterk Beroepsonderwijs dat zich richt op intensieve regionale samenwerking tussen vmbo-  

en mbo-scholen. 

In het programma Sterk Techniekonderwijs wordt sinds 2018 gemiddeld 100 miljoen per jaar 

extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 is er geld beschikbaar 

gesteld voor vmbo-scholen waarmee ze kunnen investeren in bijvoorbeeld machines, 

materialen en mensen. Van 2020 - 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van 

regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale 

overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch 

onderwijs.

Bovenstaande ontwikkelingen zullen wij in het programma nauwlettend volgen. Uit de eerste 

pilots blijkt dat een doorlopende leerlijn tussen vmbo en mbo een gunstig effect heeft op het 

voortijdig schoolverlaten. 
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Maatschappelijke kosten  
& baten analyse

On onze regio te ondersteunen bij het maken van een afwegingskader, hebben wij een 

extern gespecialiseerd economisch adviesbureau, LPBL uit Amsterdam, gevraagd om een 

onderzoek uit te voeren gebaseerd op een maatschappelijke kosten en batenanalyse (MKBA). 

De opgestelde MKBA dient tevens als instrument om gaandeweg het programma te kunnen 

monitoren en bijsturen.

Een MKBA brengt op systematische wijze alle voor- en nadelen van een interventie (hier: 

investeren in onderwijs, voorkomen schooluitval en bevorderen arbeidsparticipatie) onder één 

noemer. Dat gebeurt door de effecten van de nieuwe werkwijze te vergelijken met de situatie 

waarin deze werkwijze niet ingevoerd zou worden. De baten van de nieuwe maatregel 

worden net als de kosten uitgedrukt in euro’s. Dit geldt ook voor zaken die niet direct een 

prijskaartje hebben, zoals overlast, kwaliteit van leven of je veilig voelen. Als de baten 

uiteindelijk groter zijn dan de kosten, dan zorgt het project of de maatregel voor een 

toename van de maatschappelijke welvaart. 

In het onderzoek is sprake van de volgende stappen:

Aanpak: maatschappelijk rendement VSV-aanpak 

Fase 1: Selectie van maatregelen en effecten in beeld 

Fase 2: Effectmeting (selectie van) huidige pakket (programma 2017-2020) 

Fase 3. MKBA voorgenomen maatregelen & afwegingskader* 

Fase 4. Monitoring en rapportage

 

*In deze stap worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

•  In kaart brengen van de kosten van de voorgenomen maatregelen en de gemiddelde kosten 

per leerling.

•  Verwachte effectiviteit bepalen. Een inschatting van de effectiviteit van de voorgenomen 

maatregelen aan de hand van de effectmeting uit de vorige stap, literatuuronderzoek en/of 

interviews.

•  Effecten monetariseren. LPBL beschikt over een groot aantal ‘prijskaartjes’ om de gevonden 

effecten ook uit te kunnen drukken in geld. Zo hebben wij onderzoek gedaan naar de 

kosten en het gebruik van zorg en voorzieningen in verschillende type huishoudens.

•  Vertaling naar kosten en baten. Een overzicht van de kosten en baten inclusief een 

verdeling naar actoren.

•  Afwegingskader. Het model is de basis voor het opstellen van een afwegingskader voor  

de nieuwe investeringen. Welke projecten dragen meer of minder bij in het maatschappelijk 

rendement. En wat zijn mogelijke aandachtpunten of verbeteringen. Met het model zijn 

hiervoor makkelijk wat-als-scenario’s door te rekenen, die bijdragen in de afweging, en 

inzicht geven in mogelijke risico’s en randvoorwaarden vooraf.

In het komend programma zal het afwegingskader een belangrijk instrument en basis zijn bij 

de evaluatie en toekenning van projecten. De verwachting is dat de rapportage in september 

2020, dus bij start van uitvoering van het nieuwe programma, gereed zal zijn. 
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Beleidskaders

Bij het opstellen van het regionaal programma en het plan van aanpak is gebruik gemaakt 

van de onderstaande beleidsdocumenten:

1.   Wet Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare 

positie, 01-01-2019.

2.   Bevordering kansengelijkheid in het onderwijs, 13-03-2018.

3.   De kracht om door te zetten, 29-01-2019.

4.   Samen werken aan optimale ondersteuning mbo-studenten, 2018.

5.   Blijvende aandacht voor voortijdig schoolverlaten nodig, 2019.

6.   Stand van zaken Veranderopgave Inburgering, 25-06-2019.

7.   Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant 1919-2022.

8.   Vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten 2020-2024, november 2019.

9.    Kabinetsreactie Interdepartementaal beleidsonderzoek Jongeren met een afstand  

tot de arbeidsmarkt, 04-10-2019.

10.  IBO jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, 21-10-2019.

11.  Kwaliteitsagenda mbo van Curio en De Rooi Pannen.

12.  Rapportage.

13.  DUO Onderwijsonderzoek en Advies; Zorgleerlingen in beeld, mei 2020.
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Gewenste activiteiten met 
bijbehorende maatregelen 

Door RMC

Speerpunt regionale 

aanpak

Doelgroep Noodzakelijke  

Activiteit

Maatregel nodig in 

nieuwe aanpak

Wie Toelichting Financiering  

per jaar uit

Goede aansluiting 

RMC- arbeidsmarkt/zorg 

(sluitend regionaal 

vangnet)

On my way

Nieuwe en 

oud-VSV’ers

On my way groepsaanpak RMC Taak RMC 

-coördinator

Regio- 

middelen:  

€ 75.050

Goede aansluiting tussen 

RMC en onderwijs 

Regionaal VSV-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 

Regionaal VSV-Vangnet met 

een coördinator en met 

aansluiting op gemeentelijk 

aanbod netwerk binnen 

onderwijs/arbeid / zorg. 

Legt op casusniveau 

verbindingen en coördineert 

de te nemen maatregelen 

om in de regio een passend 

aanbod te realiseren

Maatregel: opzetten en 

uitvoeren trajecten 

gericht op 

arbeidsmarktvoorberei-

ding. Dit zijn trajecten 

die vo’ers en mbo’ers 

beter faciliteren voor 

de overgang naar de 

arbeidsmarkt

Speerpunt 3 en 4

RMC i.s.m. 

onderwijs, zorg, 

arbeids-markt-

partijen, jeugdzorg

Het beschikbare 

budget wordt 

ingezet i.s.m. RBL, 

gemeente, 

onderwijs en 

maatschappelijke 

partners

Regio- 

middelen:

€ 69.113 

Goede aansluiting 

onderwijs/RMC-arbeids-

markt

(sluitend regionaal

vangnet) 

NEET-jongeren 

Aankomende 

VSV’ers

Optimaliseren  

arbeidstoeleiding vanuit  

het onderwijs

Maatregel: opzetten en 

uitvoeren trajecten 

gericht op 

arbeidsmarktvoorberei-

ding. Dit zijn trajecten 

die vo’ers en mbo’ers 

beter faciliteren voor 

de overgang naar de 

arbeidsmarkt

RMC & mbo of 

derden

Belangrijke 

doelgroep instroom 

VSV

Regio- 

middelen

€ 95.000

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



62 63HET REGIONAAL PROGRAMMA 2020 – 2024 HET REGIONAAL PROGRAMMA 2020 – 2024 

Door RMC

Speerpunt regionale 

aanpak

Doelgroep Noodzakelijke  

Activiteit

Maatregel nodig in 

nieuwe aanpak

Wie Toelichting Financiering  

per jaar uit

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

-  Specifieke projecten 

per gemeente 

(zomeractie, 

uitstroomcheck, 

thuiszitterspact ea)

-  Begeleiding 

kwetsbaren

-  Bevorderen 

stageplaatsen

RMC & RBL Valt onder de basis 

op orde

Specifieke 

uitkering RMC

Goede aansluiting 

RMC-onderwijs/

arbeidsmarkt/zorg

(sluitend regionaal

vangnet)

Oud VSV’ers 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

Door het regionaal onderwijs

Speerpunt  

regionale aanpak

Doelgroep Noodzakelijke Activiteit Maatregel nodig in  

nieuwe aanpak 

Wie Toelichting Financiering 

per jaar uit:

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 

onderwijs- 

budget

Goede aansluiting 

tussen vo en mbo

Reguliere 

vo-deelnemers;

jongeren uit 

vmbo-bb en 

vmbo-leerwerk-

trajecten of 

vmbo’ers met 

lwoo-achter-

grond die 

instromen in 

entreeopleidin-

gen of mbo 

niveau 2 (JKP);

1. alle vo’ers blijven tijdens 

de overgang naar 

vervolgonderwijs in beeld

Speerpunt 2: 

bevorderen dat de overgang 

van het vo naar het mbo goed 

verloopt

Vo & mbo Regio- 

middelen:

€ 90.250

Beperken voortijdige 

uitval op mbo niveau 3 

& 4

Reguliere 

studenten

Versterken van de 

VSV-aanpak in deze 

opleidingscategorieën

Organiseren succesklassen

Speerpunt 2:

Bevorderen dat jongeren 

minimaal een startkwalificatie 

halen  

Mbo Regio- 

middelen:

€ 104.500

Door het regionaal onderwijs

Speerpunt  

regionale aanpak

Doelgroep Noodzakelijke Activiteit Maatregel nodig in  

nieuwe aanpak 

Wie Toelichting Financiering 

per jaar uit:

Bevorderen dat minder 

zelfredzame leerlingen 

en studenten met een 

overbelasting of met 

een persoonlijkheidspro-

blematiek adequaat 

worden opgevangen

Reguliere 

studenten sector 

vgg

niveau 2, 3 en 4 

en vmbo voor 

snuffelstages

Bieden van een beschermde 

stageplaats waarin extra 

begeleiding geboden kan 

worden om uitval tijdens 

stage te voorkomen

Speerpunt 2:

Bevorderen dat de VSV binnen 

alle opleidingsniveaus afneemt

Mbo Project loopt in 

de sector vgg, 

in de komende 

jaren wordt 

gekeken naar 

uitbreiding 

richting andere 

sectoren

Regio- 

middelen:

€ 71.250

Bevorderen dat 

aansluiting tussen 

onderwijs-RMC-arbeids-

markt en zorgaanbie-

ders goed verloopt

Jongeren  

voor wie 

maatschappelijke 

uitval dreigt en 

minder 

zelfredzame 

jongeren

Een (tijdelijke) coördinator 

ter versterking van de keten 

onderwijs-zorgaanbieder-

arbeid- RMC. 

Speerpunt 1 en 4: Deze 

functionaris 

gaat nauw 

samenwerken 

met de 

vangnetcoördi-

nator

Regio- 

middelen:

€ 43.700

Bevorderen dat de 

overgang van het vo 

naar het mbo goed 

verloopt

Alle kwetsbare 

leerlingen in de 

regio die de 

overstap maken

Het inzetten van 

transfercoaches vanuit het 

vmbo ter begeleiding van het 

eerste jaar mbo

Sluit aan op speerpunt 2 Maatregel nog 

voor één jaar 

verlengd. Na 

12 jaar moet 

dit nu in de 

bestaande 

organisaties 

geborgd 

worden

Regio- 

middelen:

€ 175.750

Het project Warande 3.0 

beoogt de vso-school 

Warande College om te 

vormen tot een 

bovenschoolse 

voorziening waarin 

onderwijs, zorg en 

arbeidsparticipatie 

integraal verweven zijn.

Jongeren voor 

wie 

maatschappe-

lijke uitval dreigt

thuiszitters en 

uitvallers V(S)O 

en MBO (binnen 

2 maanden 

beëindigd of niet 

gestart) en 

jongeren die 

terugkeren van 

een residentiele 

behandeling

in een integraal 

onderwijs-zorgarrangement 

van ongeveer een jaar toege-

werkt wordt naar een 

succesvolle plaatsing in V(S)

O, MBO (voltijds-  of deeltijd) 

onderwijs of een (al dan niet 

beschutte) arbeidsplaats.

Speerpunt 1 en 4 

Bevorderen dat de aansluiting 

tussen RMC en zorgaanbieders 

goed is; bevorderen dat er een 

preventieve en curatieve 

ketenaanpak ontstaat.

Swv 

passend 

onderwijs,

jeugdhulp-

regio’s WBO 

en WBW en 

zorgaanbie-

der

Regio- 

middelen:

€ 38.000
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Door het regionaal onderwijs

Speerpunt  

regionale aanpak

Doelgroep Noodzakelijke Activiteit Maatregel nodig in  

nieuwe aanpak 

Wie Toelichting Financiering 

per jaar uit:

Adequate tijdelijke 

opvang met 

maatwerktrajecten 

Vo-leerlingen en 

mbo-studenten 

die overbelast 

zijn of door 

persoonlijkheids-

problematiek in 

hun studie 

belemmerd 

worden (JKP)

Tijdelijke opvang of tijdelijke 

coaching. Desgewenst 

aangevuld met  

maatwerktrajecten 

Speerpunt 2 

-  bevorderen dat de voortijdige 

schooluitval in de onderbouw 

van het vmbo afneemt; 

-  bevorderen dat de voortijdige 

schooluitval in de bovenbouw 

van het vmbo afneemt;

-  bevorderen dat de overgang 

van het vo naar het mbo 

goed verloopt;

-  bevorderen dat de voortijdige 

schooluitval binnen alle 

opleidingsniveaus van het 

mbo afneemt. E.e.a. met 

speciale aandacht voor de 

alsmaar toenemende 

voortijdige schooluitval op 

mbo-niveau vier;

-  bevorderen dat minder 

zelfredzame leerlingen en 

studenten met een 

overbelasting of met persoon-

lijkheidsproblematiek binnen 

de regio adequaat worden 

opgevangen. 

De bestaande maatregel 

‘Plusvoorziening’ voortzetten 

en in de komende jaren 

trachten tot één regionale 

aanpak te komen met ruimte 

voor locale fine tuning

A) voorzieningen vo:

1.  Samenwerkingsverband 

Breda e.o.

2.  Samenwerkingsverband 

Roosendaal.

3.  Samenwerkingsverband 

Brabantse Wal.

B) Voorzieningen mbo

roc-voorziening met drie 

uitvoeringslocaties

vo & mbo Regio 

middelen:

€ 142.500

€ 95.000

€ 95.000

€ 261.250
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Nadere uitwerking maatregelen

1 Koraal, het Driespan Warande 3.0 is een nieuwe integrale voorziening waar passend 

onderwijs, activerende begeleiding, orthopedagogische 

behandeling en arbeidsmarkttoeleiding worden ingezet door een 

team waarin diverse disciplines aanwezig zijn. Er is een integraal 

onderwijs- zorgaanbod voor jongeren die uit huis zijn geplaatst, 

die op de drempel staan van een uithuisplaatsing, jongeren die 

op het V(s)O niet te handhaven zijn en jongeren met een 

vrijstelling van de leerplicht waarvoor onderwijs- of 

arbeidsmarktparticipatie nog mogelijk is. 

2 Deels goedgekeurd € 38.000

2 SWV Brabantse Wal De plusvoorziening Brabantse wal biedt maatwerktrajecten 

aan voor overbelaste jongeren in het vo die op meerdere 

gebieden problemen ervaren. Hierdoor hebben ze een grotere 

kans de school voortijdig te verlaten. Men wordt gedurende 

korte tijd intensief begeleid zodat voortgang in de reguliere 

school daarna weer mogelijk is. 

‘Overbelaste’ jongeren lopen door een opeenstapeling van 

problemen, denk aan gedragsproblemen, psychische problemen, 

instabiele thuissituatie, schulden, criminaliteit in de directe 

omgeving, een groot risico op zowel school- als maatschappe-

lijke uitval. De plusvoorziening Brabantse wal richt zich op de 

leerlingen in de regio West-Brabant west. De komende jaren 

zullen de 3 plusvoorzieningen vo in de regio zich richten op het 

meer op in kaart brengen, onderzoeken en vervolgens uitwerken 

van gemene delers en effectieve methoden. Uiteindelijk doel zal 

zijn om tot een meer eenduidige aanpak in de regio te komen. 

4 Deels goedgekeurd € 95.000

3 RSV Breda e/o Aanstellen OZA-makelaar. Het project kent als hoofddoelstel-

ling het binnen twee schooljaren (2020-2021 en 2021-2022) 

ontwikkelen en implementeren van een beleidskader 

waarbinnen onderwijs-zorgarrangementen ontwikkeld en 

geïmplementeerd gaan worden. Een dergelijk beleidskader 

ontbreekt op dit moment, waardoor er leerlingen thuis komen te 

zitten of zich onvoldoende kunnen ontwikkelen door het missen 

van daadkracht bij het oplossen van de schotten tussen 

onderwijs- en zorgbekostiging. Dit beleidskader moet geborgd 

worden in bestuurlijke besluitvorming door de drie samenwer-

kingsverbanden Passend Onderwijs in de RMC-regio 34 

(Brabantse Wal, Roos VO en RSV Breda) en door de gemeenten 

van in eerste instantie de jeugdhulpregio’s WBO en WBW. 

Afstemming dient plaats te vinden met de overige scholen en 

gemeente(n).

2 Goedgekeurd € 43.700
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4 SWV VO Roosendaal De plusvoorziening VO Roosendaal biedt maatwerktrajec-

ten aan voor overbelaste jongeren die op meerdere gebieden 

problemen ervaren. Hierdoor hebben ze een grotere kans de 

school voortijdig te verlaten. Men wordt gedurende korte tijd 

intensief begeleid zodat voortgang in de reguliere school daarna 

weer mogelijk is.  

‘Overbelaste’ jongeren lopen door een opeenstapeling van 

problemen, denk aan gedragsproblemen, psychische problemen, 

instabiele thuissituatie, schulden, criminaliteit in de directe 

omgeving, een groot risico op zowel school- als maatschappe-

lijke uitval. De plusvoorziening vo Roosendaal richt zich op 

leerlingen in de regio West-Brabant midden. De komende jaren 

zullen de 3 plusvoorzieningen vo in de regio zich richten op het 

meer op in kaart brengen, onderzoeken en vervolgens uitwerken 

van gemene delers en effectieve methoden. Uiteindelijk doel zal 

zijn om tot een meer eenduidige aanpak in de regio te komen. 

4 Goedgekeurd € 95.000

5 Curio MBO Beschermde stageplaats minder zelfredzame jongeren. 

In dit project creëren we een veilige bpv plek voor minder 

zelfredzame jongeren waar volgens een beproefde methodiek 

gewerkt wordt aan de zelfredzaamheid van jongeren. Ieder 

jongeren gaat aan de hand van een persoonlijk ontwikkelplan 

aan de slag om te werken aan zelfstandige werknemersvaardig-

heden in een tempo dat passend is voor de individuele jongeren. 

Er is expliciet aandacht voor het leren samenwerken, iedere dag 

zijn er individuele gesprekken met de studenten en er is sprake 

van nazorg zodat de jongere na het behalen van diploma niet in 

een vacuüm komt. 

4 Goedgekeurd € 71.250

7 Regiobrede aanvraag Intergrip Overstapmodule en DDD. Is enerzijds een middel 

om leerlingen te monitoren; waar gaan leerlingen naartoe en 

wie zijn de risicoleerlingen en anderzijds wordt de module DDD 

ingezet om leerlingen warm over te dragen van VO naar mbo. 

Beide maatregelen hebben tot doel om het VSV te laten 

afnemen en iedere leerling in beeld te houden. Per 1 september 

2020 is het systeem VVA actief, dit wordt niet gezien als een 

volwaardige vervanging van Intergrip. Vandaar dat deze  

bestaande maatregel nog met 2 jaar is verlengd. 

2 Goedgekeurd € 90.250

9 Curio De Rotonde Observatieklas De Rotonde. De plusvoorziening van Curio 

de rotonde biedt maatwerktrajecten aan voor overbelaste 

jongeren in het vo die op meerdere gebieden problemen ervaren. 

Hierdoor hebben ze een grotere kans de school voortijdig te 

verlaten. Men wordt gedurende korte tijd intensief begeleid 

zodat voortgang in de reguliere school daarna weer mogelijk is.  

‘Overbelaste’ jongeren lopen door een opeenstapeling van 

problemen, denk aan gedragsproblemen, psychische problemen, 

instabiele thuissituatie, schulden, criminaliteit in de directe 

omgeving, een groot risico op zowel school- als maatschappe-

lijke uitval. Deze plusvoorziening richt zich op leerlingen in 

West-Brabant oost en op verzoek ook op leerlingen uit andere 

delen van de regio. De komende jaren zullen de 3 plusvoorzie-

ningen vo in de regio zich richten op het meer op in kaart 

brengen, onderzoeken en vervolgens uitwerken van gemene 

delers en effectieve methoden. Uiteindelijk doel zal zijn om tot 

een meer eenduidige aanpak in de regio te komen. 

4 Goedgekeurd € 142.500

11 Curio start Plusvoorziening MBO. Specifieke mbo plusvoorziening voor 

overbelaste jongeren in de leeftijd van 16-23 jaar en bestaat uit 

een fysieke voorziening met aantal verschillende maatwerktra-

jecten, namelijk mbo breed, pré mbo breed, mbo breed plus en 

sprint en uit een ambulante voorziening waarin men regionaal 

gebruik kan maken van pluscoaching. 

4 Goedgekeurd € 261.250

12 Curio De Rotonde Transfercoach. Succesvol programma dat reeds 11 jaar vanuit 

projectgelden gefinancierd is. Hierin worden kwetsbare 

overstappers tussen vmbo en mbo gedurende het eerste jaar op 

het mbo begeleid door transfercoaches. Project wordt nog één 

jaar gefinancierd om de succesvolle overstap van deze jongeren 

in te borgen in de staande organisatie. 

1 Deels goedgekeurd 175.750,00

15 Alle gemeenten NEET-aanpak implementatie. Door middel van huisbezoeken 

jongeren (oud-VSV) actief benaderen met als hoofddoel 

jongeren terug naar school en naar een startkwalificatie of 

arbeid te begeleiden. De laagdrempelige aanpak d.m.v. een 

huisbezoek, heeft in de pilot in de gemeente Oosterhout 

vruchten afgeworpen en er zijn actieve trajecten opgestart. Nu 

kan deze aanpak in de gehele RMC regio worden uitgerold en 

kunnen jongeren een laagdrempelig ondersteuningsaanbod 

krijgen. 

2 Deels goedgekeurd € 95.000

16 Alle gemeenten OnMyWay groepsaanpak. Jongeren zonder startkwalificatie 

krijgen een programma van 8 dagen in 4 weken waarin 

aandacht is voor het ontdekken van beroepsvaardigheden en 

waarin talenten en valkuilen in kaart worden gebracht. Jongeren 

werken aan hun zelfkennis en zelfredzaamheid. Dit biedt hen 

handvatten richting de juiste opleiding, baan of leer-werktraject.

4 Goedgekeurd € 75.050

17 Alle gemeenten Vangnetcoördinator. Deze functionaris initieert i.s.m. de 

regionale partners uit onderwijs, zorg en arbeidsmarkt een 

overlegtafel om individuele maatwerkoplossingen te creëren, 

zodat moeilijk plaatsbare (kwetsbare) jongeren niet tussen wal 

en schip raken. Doel is om voor alle jongeren passende 

oplossingen te vinden. 

2 Goedgekeurd € 69.113

20 Curio MBO Voorkoming uitval op niveau 3 en 4 mbo: bewezen 

succesvol project waarin uitvallende mbo studenten niveau 3 en 

4 de mogelijkheid wordt geboden via een speciaal programma 

van 10 weken een startkwalificatie te behalen. Deze methode is 

succesvol bij studenten die nog tijdelijk ‘leermoe’ zijn maar nog 

wel de motivatie hebben om zich in een groep van andere 

studenten hiervoor in te spannen. Uit de cijfers bij andere roc’s 

blijkt dat na het behalen van dit diploma, zeker 70 % alsnog 

weer instapt in een regulier niveau 3 /4 traject. 

4 Goedgekeurd € 104.500

Totaal       € 1.356.363
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20
Financiële onderbouwing

Overzicht ontvangen subsidie 2021-2024

VSV Regiomiddelen 2021-2024 recap

Ontvangen subsidie 2021 2022 2023 2024 Totaal

Curio  € 707.697  € 707.697 € 707.697 € 707.697  € 2.830.788

Gemeente Breda  € 742.747  € 791.123  € 742.747  € 742.747  € 3.019.364

Totaal 1.450.444 1.498.820 1.450.444  € 1.450.444  € 5.850.152

Overzicht maatregelen 2021-2024

VSV Regiomiddelen 2021-2024

Via Curio Uitvoering Toekenning  

2021

Toekenning 

2022

Toekenning 

2023

Toekenning 

2024

Projectkosten maatrregelen

Plusvoorziening vo Breda 4 Curio rotonde € 142.000 € 142.000 € 142.000 € 142.000

Plusvoorziening vo Roosendaal 4 SMV ROOS VO € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000

Plusvoorziening vo Bergen op Zoom 4 SMV VO Brabantse Wal € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000

Intergrip en overstapmodule 2 Curio SS&B € 90.250 € 90.250 0 0

oza makelaar 2 alle gemeenten € 43.700 € 43.700 0 0

Transfercoach 1 Curio de Rotonde € 175.750 0 0 0

Subtotaal projectkosten € 642.200 € 466.450 € 332.500 € 332.500

Via Gemeente Breda Uitvoering Toekenning  

2021

Toekenning 

2022

Toekenning 

2023

Toekenning 

2024

Projectkosten maatrregelen

Warande 3.0 2 Koraal/De Driespan € 38.000 € 38.000

Beschermde stageplaats minder 

zelfredzame jongeren

4 Curio sector vgg € 71.250 € 71.250 € 71.250 € 71.250

Plusvoorziening mbo 4 Curio start € 261.250 € 261.250 € 261.250 € 261.250

Neet aanpak 4 Alle gemeenten € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 95.000

On my way groepsaanpak 4 Alle gemeenten € 75.050 € 75.050 € 75.050 € 75.050

Vangnetcoördinator 2 Alle gemeenten € 69.113 € 69.113

Uitvallende niveau 3 en 4  

richting startkwalificatie

4 Curio E&O € 104.500 € 104.500 € 104.500 € 104.500

Subtotaal projectkosten € 714.163 € 248.663 € 179.550 € 179.550
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Overzicht beheerskosten 2021-2024

Uitvoering Toekenning  

2021

Toekenning 

2022

Toekenning 

2023

Toekenning 

2024

Beheerskosten Curio

Regionaal projectleider Curio € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000

Regionaal secrtaresse Curio € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Overige beheerskosten Curio € 1.993 € 1.993 € 1.993 € 1.993

Subtotaal beheerskosten € 51.993 € 51.993 € 51.993 € 51.993

Totaal via Curio € 694.193 € 518.443 € 384.493 € 384.493

Uitvoering Toekenning  

2021

Toekenning 

2022

Toekenning 

2023

Toekenning 

2024

Beheerskosten Gemeente Breda

Coördinatie Gemeente Breda € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000

Communicatienieuwsbrief Gemeente Breda € 4.320 € 4.320 € 4.320 € 4.320

Overige beheerskosten Gemeente Breda € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000

Subtotaal beheerskosten € 41.320 € 41.320 € 41.320 € 41.320
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 >Bijlagen

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    Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

SCP   Sociaal Cultureel Planbureau

SLB’er   Studieloopbaanbegeleider

SS&B   Servicecentrum voor studie & beroep ROC West-Brabant

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 2021-2024 RMC-Regio 34

Instemmingsverklaring met het Regionaal Programma van maatregelen 2021-2024

Gehoord, gezien en geholpen’ 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 ‘Gehoord, gezien en geholpen worden’ 

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  

Curio 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 het schooljaar 

2020-2021 tot en met schooljaar 2023-2024.

Digitaal ondertekend: 

Naam Namens Handtekening

Mw. M. de Bie RMC-contactgemeente Breda

Mw. A. Kaim-Lamers Contactschool ROC West-Brabant

Dhr. J. van Alphen ScholengemeenschapDe Rooi Pannen

Dhr. B.J. Buddingh’ Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.a.

Dhr. G.A.A.M. Steenbakkers Stichting Kath. VO Dongemondgebied

Dhr. J. van Heukelum Katholieke Scholen-gemeenschap Etten-Leur

Mw. P.C.H.M. Kokke Stichting Mgr Frencken

R. Speetjens Ver. Voor Christelijk Onderwijs 

Mw. Y. Kops Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Dhr. L.C.J.M. Oomen Stichting Delta-Onderwijs

Mw. M. Voets Stichting INOS

Naam Namens Handtekening

Dhr. S. Cepero Lowys Porquin

Mw. E. Danneels KPO Roosendaal

Dhr. G. Kusters Mytylschool Roosendaal

Dhr. J.C. van Wettum SOVOR

Mw. D. van Kelle St. Markland College

Dhr. I. van Riel Het Driespan

Dhr. L. de Rond ’t Rijks

Dhr. J.M. de Bruin Willem van Oranjecollege

Dhr. G. van der Beek Altena College

Dhr. P. Vrancken Da Vinci College

Mw. J.A.M. Vink CS De Hoven, De Schans
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Colofon

november 2020

oplage 80 stuks

download via www.curio.nl of www.rblwest-brabant.nl

RMC-Regio 34 West-Brabant

Regionaal projectleider voortijdig schoolverlaten: M. Smits

RMC coördinator: M. Bart

Fotografie Curio


