
Van 70.000 jaarlijkse 
voortijdig 
schoolverlaters in 2002 
naar 25,000 op heden 

Een korte geschiedenis van 
het Nederlandse voortijdig 
schoolverlaten beleid



Wie ben ik

• Vincent Gerez

• Senior beleidsmedewerker, directie MBO (middelbaar beroepsonderwijs), 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (sinds 2017)

• Verantwoordelijkheden: voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid 
(sinds 2020)
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Overzicht

• Het Nederlandse onderwijsstelsel: een samenvatting

• Voortijdig schoolverlaten: relevante begrippen (en kaart)

• 2002: een gevoel van politieke urgentie

• Een speciale vsv-directie bij het ministerie 

• Accountmanagers

• Regionale convenanten: de sleutel tot vsv-vermindering

• Data en communicatie

• Vsv-beleid in 2022

• Huidige uitdagingen



Het Nederlandse onderwijsstelsel: een samenvatting



Voortijdig schoolverlaten: relevante begrippen (I)

• Leerplicht (tussen 5 en 16 jaar)

• Verplicht om naar school te gaan

• Leerplichtambtenaren

• Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) (sinds 2007)

• Verplicht om naar school te gaan tot behalen startkwalificatie

• Startkwalificatie – een diploma op een minimum niveau van:

• HAVO

• VWO

• Mbo niveau 2



Voortijdig schoolverlaten: relevante begrippen (II)

• Voortijdig schoolverlater – iemand tussen 16 en 23 die:

• Geen startkwalificatie heeft, EN

• Geen onderwijs volgt 

• RMC (Regionale Meld- en coördinatiefunctie)

• Gemeentelijke taak, met één coördinerende gemeente per 
‘RMC-regio’

• Heeft de taak om vsv’ers in kaart te brengen, te registreren en 
door te geleiden naar school of werk

• Heeft de taak om vsv te voorkomen en te bestrijden en hiertoe 
plannen te maken met scholen uit RMC-regio





2002: een gevoel van politieke urgentie

In 2002 waren er naar schatting jaarlijks 71.000 nieuwe voortijdig 
schoolverlaters 

• Context: er zitten 500.000 studenten op het mbo en 1 miljoen 
in het vo

• → Politieke roep om actie

• Ook op EU niveau (Lissabon doelstellingen)

Belangrijkste problemen om aan te pakken:

• Geen uniforme manier om vsv te registreren (in het bijzonder 
op regio-niveau)

• Weinig tot geen (gecoördineerde) maatregelen om vsv tegen te 
gaan (belangenvereniging Ingrado bestond nog niet)
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Een speciale vsv-directie bij het ministerie 

Een nieuwe directie specifiek voor bestrijding van vsv werd 
geïntroduceerd

• Los van bestaande directies voor het mbo en voortgezet 
onderwijs

• Vier pilaren:

1. Accountmanagement (5 mensen)

2. Beleid

3. Data

4. Communicatie

Doel: verminderen van aantal vsv’ers naar 35,000 in 2012
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Accountmanagers
5 medewerkers voltijd bezig met het dichten van het gat tussen 
Rijksoverheid en gemeenten en scholen

• Iedere accountmanager tot meerdere RMC-regio’s toegewezen

• Per regio:

• Structuur opbouwen waarbinnen de RMC-contactgemeente, 
scholen en het ministerie regulier afspraken (rondom de regionale 
vsv-cijfers)

• Regulier contact met de RMC-coördinator en leerplichtambtenaren

Geleerde lessen:

• Gemeenten en scholen waardeerden het nauwe contact met het 
ministerie

• Contact geeft impuls aan lokale plannen en stimuleerde regionale 
samenwerking

• Creëerde bewustzijn 
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Regionale convenanten: de sleutel tot vsv-
vermindering
Om de vsv-doelstelling te behalen, sloot ministerie met iedere regio een 
‘convenant’:

• Regionale plannen ter bestrijding van vsv, altijd verbonden regionale vsv-
cijfers

• Sommige onderdelen uniform, andere verschillend per regio

• Vast voor 4 jaar, daarna werden convenanten opnieuw gesloten (nieuwe 
voorwaarden)

• Hielp uniforme registratie vsv-cijfers

• Financiële prikkels:

• A vaste ‘signing bonus’ voor gemeente en scholen

• Een variabele bonus voor iedere vermindering in vsv

Ontwikkeling:

• Begon met G4 → 14 slechtst presterende regio’s → alle 40 regio’s

• Latere convenanten hadden nieuwe voorwaarden (bijv. 
plusvoorzieningen)
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Data and communication
Data

• Focus op ‘nieuw’ vsv (politieke focus)

• Maakt het probleem overzichtelijk (zeker voor scholen)

• Accountmanagers en convenanten zorgden per regio voor betere vsv-
registratie

• Mbo-scholen in het begin terughoudend bij het publiceren van cijfers op 
schoolniveau

Communicatie

• Creëren van bewustzijn van belang van vsv-bestrijding

• Jaarlijkse publicatie ‘vsv-atlas’
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Vsv-beleid in 2022
• Jaarlijks rond de 25.000 nieuwe vsv’ers

• Regionale convenanten bestaan nog steeds (iedere vier jaar)

• Geld niet meer resultaatgericht (andere tijdgeest) 

• Betere data analytics
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Huidige uitdagingen 
• Het huidige aantal ‘nieuwe vsv’ers’ stagneert rond 25.000

• Verbreden van focus van nieuw vsv naar alle vsv’ers

• Ophogen van de vsv-leeftijd van 23 naar 27 jaar

• Startkwalificatie voor sommige studenten niet voldoende om duurzaam 
aan werk te komen

• Noodzaak om met verschillen ministeries samen te werken om studenten 
met multiproblematiek adequaat te helpen (zorg, wonen, schulden, 
onderwijs)
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Vragen?
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