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Achterhoekse 
jongeren in beeld
Factsheet jongeren 18 tot 23 jaar

Heeft u vragen over 
verzuim, schooluitval 
of thuiszitters? 

LerenWerkt is er voor u!
Samen sterk tegen schooluitval
Alle leerlingen een diploma. Dat is de inzet van LerenWerkt 
in de regio Achterhoek. RMC Achterhoek en de afdelingen 
leerplicht van negen gemeenten werken samen met scholen en 
jeugdhulporganisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en 
schooluitval, zodat dat alle jongeren het onderwijs verlaten met een 
startkwalificatie: een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

RMC Achterhoek
Raadhuisstraat 2, 7001 EW Doetinchem
info@lerenwerkt.nu
(0314) 37 73 77

Bronnen

•  De cijfers met betrekking tot het aantal jongeren woonachtig in de regio 
zijn afkomstig van CBS statline, peildatum 1 januari 2019. De overige cijfers 
zijn afkomstig uit de RMC-administratie, peildatum 23 september 2019.  
De percentages in deze factsheet m.b.t. de groep 18-23 jaar zijn gebaseerd 
op de aantallen uit de RMC-administratie.

•  De cijfers over de jongeren tussen de 18 en 23 jaar die géén opleiding 
en géén startkwalificatie hebben zijn gebaseerd op informatie van 
LerenWerkt en worden aangevuld met gegevens over prio’s van het 
InlichtingenBureau (IB) die LerenWerkt maandelijks opvraagt. 

Nadere toelichting en definities

•  Alle cijfers hebben betrekking op jongeren woonachtig in de RMC-regio. 
•  De RMC-regio omvat de gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Oost Gelre en 
Winterwijk.

•  Het RMC beschikt vanuit haar wettelijke taak m.b.t. het voorkomen van 
schooluitval en het monitoren van jongeren in kwetsbare positie over de 
gegevens van jongeren van 18-23 jaar.

•  Een startkwalificatie is een diploma havo of vwo, of een diploma mbo 
niveau 2 of hoger. 

•  Let op, deze cijfers zijn dynamisch. Jongeren veranderen voortdurend van 
wel of geen schoolinschrijving en van wel of geen werk. Het betreft dan 
ook een momentopname.

Toelichting prio’s

Maandelijks vraagt LerenWerkt bij het InlichtingenBureau (IB) informatie 
op van alle voortijdig schoolverlaters in de regio. De informatie wordt 
weergegeven in prio’s. Er zijn vijf prio’s te onderscheiden:

• Prio 1  Geen werk of uitkering gevonden
• Prio 2  Alleen werk met een bedrag < €300,- in 

de bevraagde loonperiode
• Prio 3   Alleen werk met een bedrag > €300,- in  

de bevraagde loonperiode
• Prio 4  Arbeidsverhouding gevonden (ongeacht bedrag)  

tezamen met een uitkering (niet ziektewet)
• Prio 5 Alleen een uitkering gevonden (niet ziektewet)

Bij prio 2 en 3 wordt de ziektewet gezien als werk, omdat daar een 
dienstverband aan ten grondslag ligt. Bij meerdere dienstverbanden vindt 
een optelling plaats van de inkomsten opgaves in de bevraagde periode. Als 
de optelling onder de drempelwaarde is, dan wordt prioriteit 2 toegekend. Als 
de optelling boven de drempelwaarde is, wordt prioriteit 3 toegekend. 

Belangrijk om op te merken is dat deze gegevens niet alles omvattend 
zijn. Zo beschikt het IB niet over gegevens van de Kamer van Koophandel. 
Hierdoor kan het zijn dat er jongeren een prio 1 krijgen, terwijl zij als 
zelfstandig ondernemer werken of in een familiebedrijf aan de slag zijn. 
Het IB heeft ook een gebrek aan informatie als het gaat om buitenlandse 
diploma’s en opleidingen, wereldreizigers, jongeren die nét een uitkering 
hebben aangevraagd.

Alle Achterhoekse jongeren tot 27 jaar gaan naar school, 
zijn aan het werk of hebben een passende dagbesteding. 
Dat is de regionale ambitie waar gemeenten, LerenWerkt, 
de arbeidsmarktregio en andere betrokken partijen in de 
Achterhoek de handen voor ineenslaan. Om deze ambitie 
waar te maken is het allereerst nodig om te weten over wie we 
het hebben en over hoeveel jongeren het eigenlijk gaat. Het 
streven is dat alle jongeren in beeld zijn, vooral de jongeren die 
niet op school zitten, niet werken en geen uitkering hebben. 

LerenWerkt heeft de wettelijke taak om jongeren tussen 
de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie te begeleiden en te 
monitoren. Vanuit deze wettelijke taak beschikt LerenWerkt 
over waardevolle gegevens over de doelgroep. Geen andere 
partij heeft de doelgroep op deze manier in beeld. Dit maakt dat 
LerenWerkt een sleutelrol heeft in de samenwerking met andere 
partijen. In deze factsheet laten we zien wat we van de doelgroep 
jongeren van 18 tot 23 jaar in de regio Achterhoek weten.



Achterhoekse jongeren in beeld

Het RMC heeft de wettelijke taak om jongeren 
tussen de 18 en 23 jaar te begeleiden en te 
monitoren. In deze factsheet laten we zien 
wat we van de RMC-doelgroep weten. 

Jongeren zonder startkwalificatie (6.289)

73,0%

27,0%

Op school (4.593)

Niet op school (1.696)

Percentage jongeren 
zonder startkwalificatie op 
school / niet op school.

Jongeren met startkwalificatie (11.558)

16,6%

83,4%
Op school (1.918)

Niet op school (9.640)

Percentage jongeren 
met startkwalificatie op 
school / niet op school.

Niet op school, geen startkwalificatie
De RMC Regio Achterhoek bestaat uit negen 
gemeenten, die allemaal verschillend zijn qua 
grootte en daarmee qua doelgroepomvang. In 
onderstaande staafdiagram staat het totaal aantal 
jongeren tussen de 18 en 23 jaar per gemeente 
tussen haakjes vermeld. De balk laat zien welk 
percentage hiervan niet naar school gaat en geen 
startkwalificatie heeft (voortijdig schoolverlaters). 
Het gemiddelde voor de hele regio is 9,5%.

In perspectief
Geconcludeerd kan worden dat we van héél veel jongeren 
tussen de 18 en 23 jaar in onze regio weten wat ze doen: ze 
zitten op school en hebben al dan niet hun startkwalificatie 
behaald (36,5%) Of ze zitten niet meer op school, maar zijn 
wel in bezit van hun startkwalificatie (54%). Daarnaast zijn 
er ook jongeren waarvan we weten dat zij momenteel geen 
school volgen en ook nog geen startkwalificatie behaald 
hebben, maar wel een uitkering of substantieel werk 
hebben (prio 3 t/m 5; 6,8% van het totaal aantal jongeren).*
 
Van de overige 2,7% (prio 1 en 2) weten we op basis van de 
huidige beschikbare gegevens van het inlichtingenbureau 
alleen dat zij niet op school zitten, geen startkwalificatie 
hebben behaald en momenteel geen (substantieel) werk of 
uitkering hebben.** Vaak zijn deze jongeren wel in beeld bij 
onze ketenpartners en wordt in gezamenlijkheid bekeken 
of een jongere verdere ondersteuning behoeft en zo ja 
welke organisatie de beste ondersteuning kan bieden. Met 
enige regelmaat blijkt uit deze lokale casusoverleggen 
dat een jongere in een hulpverleningstraject zit.
 
Doel van LerenWerkt is om de groep in beeld te 
brengen en in beeld te houden. We werken er met 
onze samenwerkingspartners aan inzichtelijk te 
krijgen wat deze jongeren doen en daar waar mogelijk 
te begeleiden naar school, werk, een combinatie 
van beide of andere zinvolle dagbesteding. 

54,0%

9,5%

25,7%

10,7%

Niet op school
Wel startkwalificatie
(9.640)

Niet op school
Zonder startkwalificatie /
Voortijdig schoolverlater

(1.696)

Op school
Zonder startkwalificatie

(4.593)

Op school
Wel startkwalificatie

(1.918)

Percentage jongeren op school en niet op school / met en 
zonder startkwalificatie afgezet tegen het totaal aantal 
jongeren tussen de 18 tot 23 jaar in de regio (17.847).

Jongeren 18 tot 23 jaar (17.847)

Op school

Wel Startkwalificatie

Niet op school

Wat doen de voortijdig 
schoolverlaters?
Per gemeente is te lezen hoeveel 
jongeren geen schoolinschrijving 
hebben én geen startkwalificatie. 
De percentages tellen per 
gemeente op tot 100%.

Beeld per gemeente
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1,5% 0,9%

63,5%

8,5%

4 jarigen
(2.745)

5 tot 16 jarigen
(36.498)

16 tot 18 jarigen
(8.355)

18 tot 23 jarigen
(17.847)

Percentage jongeren wel op school / niet op school 
uitgesplitst op leeftijdscategorie (totaal aantal jongeren 
per leeftijdscategorie tussen haakjes).

Wel op school

Niet op school

Wel of niet op school?
In de regio Achterhoek is sprake van een krimp. Ook het aantal 
jongeren tussen de 4 en 23 jaar daalt. Waar het in 2016 nog 
om 67 duizend jongeren ging, is dit aantal gedaald tot ruim 
65 duizend jongeren in 2019. Deze jongeren vallen enerzijds 
onder leerplicht (tot 16 jaar) en kwalificatieplicht (16 tot 18 jaar), 
anderzijds onder het RMC (18 tot 23 jaar). Van de jongeren 
tussen de 18 en 23 jaar (17.847) staat 36,5% ingeschreven in 
het onderwijs (6.511). 63,5% gaat niet naar school (11.336).

Niet op school én geen 
startkwalificatie?
1.696 jongeren tussen de 18 en 23 jaar 
hebben geen schoolinschrijving én 
geen startkwalificatie. Dit komt neer 
op 9,5% van het totaal aantal 18 tot 23 
jarige jongeren in de regio Achterhoek. 
Deze groep noemen we ook wel 
‘(oud) voortijdig schoolverlaters’. De 
vraag is; wat doen deze jongeren? 
Want hoewel een startkwalificatie 
belangrijk is om (duurzaam) aan 
het werk te gaan, weet een deel 
van de voortijdig schoolverlaters 
al dan niet zelfstandig een plek op 
de arbeidsmarkt te bemachtigen.

Maandelijks vraagt LerenWerkt bij het 
InlichtingenBureau (IB) informatie op 
van alle voortijdig schoolverlaters in 
de regio. Het betreft informatie over 
of de jongere een uitkering en/of werk 
heeft, en of dit werk substantieel is 
of niet (meer of minder dan €300,-). 
De informatie wordt weergegeven 
in prio’s.* Op deze manier bepalen 
we hoe hoog de urgentie is om een 
jongere ondersteuning aan te bieden.

* Zie ommezijde voor verdere toelichting op de prio’s.

De groep jongeren waarvan onbekend is wat zijn 
doen of die momenteel geen (substantieel) werk of 
uitkering hebben ten opzichte van het totaal aantal 
jongeren van 18 tot 23 jaar in de regio.
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Wel of geen startkwalificatie?
Bijna 65% van de jongeren tussen de 18 
en 23 jaar in de regio is in het bezit van 
een startkwalificatie (11.558). Van deze 
jongeren zit een kleine 17% nog op school 
om verder te leren 1.918). Ruim 35% van de 
jongeren is (nog) niet in het bezit van een 
startkwalificatie (6.298). Maar liefst 73% 
van deze groep staat nog ingeschreven in 
het onderwijs en is dus op weg naar een 
startkwalificatie (4.593). De overige 27% zit 
niet op school en heeft geen startkwalificatie. 

De groep jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder 
startkwalificatie en die niet op school zit, is 9,5% 
van het totaal aantal 18 tot 23 jarige jongeren 
woonachtig in de Achterhoek. LerenWerkt 
houdt deze groep actief in beeld en leidt de 
jongere – daar waar haalbaar – terug naar het 
onderwijs om alsnog een startkwalificatie 
te behalen. Daar waar onderwijs niet (meer) 
haalbaar is, gaat het RMC in gesprek met 
haar partners binnen het sociaal domein 
om deze jongere naar arbeid of andere 
zinvolle dagbesteding te begeleiden. 

* Van deze groep monitoren we ook de jongeren die 
minder dan € 600 verdienen en waar nodig bieden we 
ondersteuning. Het gaat dan met name over jongeren 
waarvan we zien dat zij geen stabiele arbeidsmarktpositie 
hebben, bijvoorbeeld door steeds wisselende banen 
en sterk wisselende, betrekkelijk lage, inkomsten.
** Het InlichtingenBureau heeft een gebrek aan 
informatie als het gaat om zelfstandigen, buitenlandse 
diploma’s en opleidingen, wereldreizigers, jongeren 
die nét een uitkering hebben aangevraagd. Deze 
groep valt ook binnen de genoemde 2,7%.

Percentage en absolute aantal jongeren van 18 tot 23 jaar niet op 
school en zonder startkwalificatie, afgezet tegen het totaal aantal 
jongeren in die leeftijdscategorie (tussen haakjes) per gemeente.
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Verdeling per gemeente van jongeren zonder startkwalificatie 
die niet op school zitten (aantallen tussen haakjes) over de 
verschillende prio’s in percentages.
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Beeld per gemeente 


