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-Gemotiveerd zijn om een diploma te halen

-Weten wat ze later willen worden

-Een te definiëren leercapaciteit hebben

-Alleen korte periodes ziek zijn

Deze voordracht
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Van theorie van praktijk

-Voortijdig schoolverlaten: het beleid

-Terugkeer: onderzoeksresultaten

-Inspiratie: vertaalslag naar de praktijk



Voortijdig schoolverlaten
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Voortijdige schooluitval (12-23 jaar):

•3% 

•35.000 jongeren per jaar

Voortijdige schooluitval ≠ schooluitval

•Startkwalificatie

•Diploma havo/ vwo/ mbo op minimaal niveau 2. 

Voortijdig schoolverlaten
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“ Het aantal nieuwe vsv’ers mag in 2016 nog 
maar maximaal 25.000 zijn”

Want:

-Criminaliteit 5x

-Werkloosheid 2x

www.aanvalopschooluitval.nl

Voortijdig schoolverlaten
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“ ‘Het motto voorkomen is beter dan genezen’
blijft de kern van de vsv-aanpak.” OCW, 15 februari 2012

-Projectdirectie

-Monitoring

-Subsidies

-RMC

-Kwalificatieplicht



Terugkeer
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Voortijdige schooluitval hoeft geen probleem te zijn…

… uitval is soms noodzakelijk of wenselijk.

TERUGKEERDERS

Terugkeer

�Curatief vsv-beleid: 

terugleiden van vsv’ers naar het onderwijs en 

hen zo begeleiden dat ze daar succesvol zijn. 
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Voortijdig schoolverlaten
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Leeftijd (bron: onderwijsnummerdata)
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Voortijdig schoolverlaten
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Reden
(bron: ROA, 2012)
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Terugkeer

Omvang terugkeer
(Bron: Wijk et al., 2011)
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Terugkeer

Terugkeer per RMC-regio
(Bron: Wijk et al., 2011)
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Terugkeer

Schoolsucces 4 jaar na uitval
(Bron: Wijk et al., 2011)
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Inspiratie

De vsv’er: 

•werkt mee

•keert terug

•rond de opleiding af

•behaalt de startkwalificatie

De vsv’er: 

•werkt mee

•keert terug

•rond de opleiding af

•behaalt de startkwalificatie

RMC’s maken gebruik van:

•signaleringsmethoden

•activeringsmethoden

•begeleidingsmethoden

RMC’s maken gebruik van:

•signaleringsmethoden
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•begeleidingsmethoden

Als vsv onoverkomelijk 

is hebben vsv’ers hulp 

nodig bij succesvolle 

terugkeer. 

Als vsv onoverkomelijk 

is hebben vsv’ers hulp 

nodig bij succesvolle 

terugkeer. 

Barbara.vanWijk@ecbo.nl
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Inspiratie

Bewustwording:

-Uitval soms nodig of wenselijk

-Uitvaller kan terugkeren

-Terugkeer kan succesvol zijn

-Terugkeerders hebben hulp nodig bij terugkeer

-Terugkeerders hebben behoefte aan aangepaste 

onderwijstrajecten
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Inspiratie

• signaleringsmethoden

• activeringsmethoden

• begeleidingsmethoden

• signaleringsmethoden

• activeringsmethoden

• begeleidingsmethoden

Contactgegevens RMC-coördinator via www.aanvalopschooluitval.nl
ZAT= Zorgadviesteam
Loopbaanbegeleider
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Inspiratie
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Als vsv onoverkomelijk 

is hebben vsv’ers hulp 

nodig bij succesvolle 

terugkeer. 

www.ecbo.nl barbara.vanwijk@ecbo.nl


