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Inleiding
We zijn er trots op: de vsv-cijfers van de regio Achterhoek blijven dalen. Op de lijst 
van veertig RMC-regio’s staan we nu op de tweede plaats. Dat is het vieren waard. 
Daarom is deze publicatie gewijd aan onze gezamenlijke strijd tegen voortijdig 
schoolverlaten.

Wat maakt de vsv-aanpak in de Achterhoek zo succesvol?
Die vraag is voorgelegd aan verschillende betrokkenen, die allemaal vanuit hun eigen functie bijdragen aan de 
bestrijding van voortijdig schoolverlaten in onze regio: Elma Lensink, Anja Padberg en Lieselot Scholten van Leren- 
Werkt, wethouder Joop Wikkerink van Aalten, wethouder Anjo Bosman van Berkelland, Carry Roozemond van 
Ingrado en Annemarie Gerbrandij van OCW.

Ze noemen verschillende kenmerken van de Achterhoekse aanpak die bijdragen aan de afname van het aantal 
vsv’ers, zoals een breed gedragen visie, een goede verzuimaanpak, veel aandacht voor preventie, maatwerk en een 
vroegtijdige signalering. Maar wat alle geïnterviewden noemen als belangrijke succesfactor, is de goede regionale 
samenwerking: de lijntjes zijn kort, men kent elkaar, men weet elkaar te vinden en snel te handelen. Met name die 
samenwerking is bepalend voor het succes van de vsv-aanpak in de Achterhoek, vinden de geïnterviewden.

Maar het kan nóg beter. Het aantal vsv’ers neemt weliswaar af, maar elke jongere die het onderwijs zonder 
startkwalificatie verlaat is er één teveel. Daarom werkt LerenWerkt aan verdere intensivering van de regionale 
samenwerking: er wordt één loket ingericht waar betrokken partijen ‘ontschot’ met elkaar samenwerken en waar 
jongeren één aanspreekpunt hebben. Zo moet voortijdig schoolverlaten in onze regio zo snel mogelijk tot het 
verleden behoren.
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Samenwerken, korte 
lijnen en snel schakelen 
Elma Lensink, Anja Padberg, Lieselot Scholten / LerenWerkt

Het is het vieren waard: de vsv-cijfers in 
onze regio liggen ver onder het landelijk 
gemiddelde en in de rij van 40 RMC-regio’s 
staat de Achterhoek op de tweede plaats, 
zo blijkt uit de voorlopige vsv-cijfers 2019-
2020. Drie medewerkers van LerenWerkt 
staan stil bij dit mooie resultaat: RMC-
coördinator Elma Lensink, teamleider 
Anja Padberg en dataspecialist Lieselot 
Scholten. Wat is hun rol?

Vanuit hun eigen functie dragen Elma, Anja en Lieselot 
op verschillende manieren bij aan het terugdringen 
van voortijdig schoolverlaten in de regio, maar alle 
drie noemen ze de goede samenwerking en de 
zichtbaarheid van (medewerkers van) LerenWerkt in 
de regio als belangrijkste succesfactoren van de vsv-
aanpak. Korte lijnen en snel schakelen, dat is de kracht 
van de vsv-aanpak in de Achterhoek, zo constateren zij 
eensgezind.

Vsv-programma
Natuurlijk is die samenwerking gestoeld op beleid. 
Zo is de uitvoering van de leerplicht- en RMC-
functie gebaseerd op onder andere het Regionaal 
verzuimprotocol, het Actieplan Achterhoekse jongeren 
en het Programma Regionale aanpak voortijdig 
schoolverlaten dat elke vier jaar wordt vastgesteld. Bij 
dat laatste – het vsv-programma – speelt Elma als RMC-
coördinator een belangrijke rol. “Dit regionale vsv-plan 
is een gezamenlijk plan van de negen Achterhoekse 

gemeenten en alle Achterhoekse onderwijsinstellingen 
(vo en mbo). Samen met de coördinator 
vsv van de contactschool, het 
Graafschap College, ben 
ik verantwoordelijk voor 
het opstellen van het 
vierjarige programma. 
Dit plan is geschreven 
met input van alle negen 
Achterhoekse gemeenten 
en het voorgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs 
in de regio en het is afgestemd 
met andere samenwerkingspartners, zoals het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek, de sociale 
diensten en het UWV. Vervolgens coördineer ik 
namens de gemeenten de uitvoering van het plan en 
monitor ik de voortgang door gesprekken te voeren, 
vooral met het onderwijs: hoe verloopt het? En hoe 
kunnen we de aanpak nog versterken?”

“Als je functies en initiatieven 
samenbrengt onder één paraplu, 
ervaren jongeren minder schotten”

Relevante data
Om vast te stellen hoe het (nog) beter kan, heb 
je gedurende het schooljaar gegevens nodig, 
bijvoorbeeld over verzuim en voortijdig schoolverlaten, 

Anja Padberg / Teamleider LerenWerkt

https://www.lerenwerkt.nu/wp-content/uploads/2020/03/Regionaal-Verzuimprotocol-Achterhoek.pdf
https://www.lerenwerkt.nu/wp-content/uploads/2020/03/Regionaal-Verzuimprotocol-Achterhoek.pdf
https://www.lerenwerkt.nu/wp-content/uploads/2019/11/Actieplan-Achterhoekse-jongeren.pdf
https://www.lerenwerkt.nu/nieuws/programma-regionale-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-2020-2024-in-de-startblokken/
https://www.lerenwerkt.nu/nieuws/programma-regionale-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-2020-2024-in-de-startblokken/
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om vervolgens de effecten 
van de maatregelen 
te kunnen meten. En 
daar komt Lieselot in 
beeld. Zij zorgt ervoor 
dat er relevante data 

worden verzameld, 
verwerkt, geanalyseerd 

en geïnterpreteerd. “Daarmee 
fungeer ik eigenlijk als schakel tussen 

de uitvoering en het beleid: ik zorg ervoor dat de 
applicatie goed werkt en dat de juiste data worden 
geregistreerd, zodat op beleidsniveau onderbouwde 
beslissingen kunnen worden genomen. Ik ben dus veel 
bezig met data, want in elke stap van een traject, vanaf 
de eerste verzuimmelding tot het teruggeleiden van 
jongeren naar school, spelen data een rol. Het is ook 
mijn taak om, samen met collega’s, de interpretatie 
van de data-analyses in begrijpelijke taal naar buiten te 
brengen.”

Eén paraplu
Anja is als teamleider van LerenWerkt trots op de 
samenwerkingscultuur in het team: medewerkers 
zijn sterk gericht op samenwerken, zowel intern als 
buiten het team. Een belangrijke ontwikkeling is dat 
er steeds meer partijen en functies aan het team 
worden toegevoegd, vertelt Anja. “Bijvoorbeeld de 
coördinator van het Actieplan Achterhoekse jongeren, 
twee consulenten van De Rode Loper en een consulent 
die zich richt op de naleving en implementatie van 
het verzuimprotocol. Daarnaast wordt door een 
aantal gemeenten de regionale samenwerking op het 
gebied van de leerplichtfunctie geïntensiveerd. Zo 
wordt er een regiocoördinator leerplicht aangesteld 
en voegen we de administratieve- en leerplichttaken 
samen onder de vlag van LerenWerkt. Het idee is: als 
je functies aan de voorkant meer bundelt, kun je de 
samenwerking verbeteren en kun je efficiënter werken. 
Maar misschien wel het belangrijkste: als je functies en 
initiatieven samenbrengt onder één paraplu, ervaren 
jongeren minder schotten.”

Ontschotten
En dat – ontschotting – is voor LerenWerkt dan ook 
de belangrijkste uitdaging in de nabije toekomst. 
Uit een in opdracht van LerenWerkt uitgevoerd 
onderzoek blijkt dat jongeren, ondanks de goede 
regionale samenwerking, nog steeds te vaak van het 
kastje naar de muur worden gestuurd en hun verhaal 
steeds weer opnieuw moeten vertellen. Dat moet 
anders. “De eerste stappen zijn gezet om te komen tot 
één loket waar alle jongeren terecht kunnen”, vertelt 
Elma. “Vervolgens is het belangrijk dat we achter dat 
loket samenwerken. Het is voor jongeren immers niet 
relevant bij welke organisatie iemand 
werkt of uit welk potje de 
ondersteuning wordt betaald. 
Voor hen is het vooral 
belangrijk dat ze één 
aanspreekpunt hebben.”

Lieselot Scholten / Dataspecialist LerenWerk
t

Elm
a Lensink / RMC-coördinator LerenWerk

t

https://zegachterhoek.nl/initiatieven/zeg-jongerenconsulenten/
https://www.lerenwerkt.nu/wp-content/uploads/2020/11/LerenWerkt_Bij_wie_kan_ik_terecht.pdf
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Er bovenop zitten en 
actie ondernemen
Joop Wikkerink / Wethouder Gemeente Aalten

In de gemeente Aalten valt de bestrijding 
van voortijdig schoolverlaten niet onder 
de verantwoordelijkheid van de wethouder 
van onderwijs, maar van wethouder 
Joop Wikkerink, die onder andere Werk 
en Inkomen in zijn portefeuille heeft. 
“Ons college heeft het terugdringen 
van jeugdwerkloosheid als invalshoek 
genomen. Alles op alles zetten om 
jongeren aan het werk te krijgen; dat is de 
insteek.”

Natuurlijk vindt ook wethouder Joop Wikkerink het 
heel belangrijk dat voortijdig schoolverlaters teruggaan 
naar school om een startkwalificatie te halen, maar 
voor hem is die route niet ‘heilig’. “Soms lukt het 
gewoon niet om een jongere aan een startkwalificatie 
te helpen. Dan is het heel belangrijk dat je jongeren 
via een ander traject op een passende plek op de 
arbeidsmarkt weet te krijgen, bijvoorbeeld door 
deelcertificaten te halen. Ik zie gelukkig dat er in onze 
regio heel wat bedrijven zijn die deze jongeren een 
kans willen geven.”

Houding
Naast de bereidheid van bedrijven en de effectieve 
samenwerking in de regio, ziet Joop de houding/
instelling van de betrokken professionals en 
organisaties als een belangrijke succesfactor in de 
vsv-aanpak in de Achterhoek. “Zij beperken zich niet 
strikt tot uitvoering van de wettelijke taken, maar 

zijn gespitst op de eerste signalen, werken actief aan 
preventie, pakken oorzaken van schoolverzuim aan 
en verdiepen zich in de wensen en behoeften van 
de jongeren zelf om daar zo goed mogelijk bij aan te 
sluiten. Ik denk dat vooral die houding tot de mooie 
vsv-cijfers heeft geleid: iedereen zit er bovenop en 
onderneemt meteen actie als schoolverzuim of -uitval 
dreigt.”

“Het is de komende jaren de 
gezamenlijke uitdaging om meer 
kansengelijkheid na te streven”

Tiptop
Het zou fantastisch zijn als ook mensen en 
functionarissen buiten de wereld van onderwijs 
en RMC zich die houding wat meer eigen maken, 
vindt Joop. “Dat bijvoorbeeld een deurwaarder of 
schuldhulpverlener het signaleert als er een jongere 
op de bank zit. Mensen hoeven niet meteen met de 
leerplichtambtenaar te bellen, maar het helpt wel als 
ze actie ondernemen, ook als dat formeel niet tot hun 
taken behoort. Ik hoop dat in de toekomst niet alleen 
professionals, maar ook de samenleving meer omkijkt 
naar jongeren die dreigen uit te vallen. Daarom vind ik 
het belangrijk dat LerenWerkt de buitenwereld en de 
partners blijft informeren door middel van de website, 
nieuwsbrieven en jaarverslagen. Dat doen ze heel 
goed, ook doordat dat er allemaal tiptop uitziet.”
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Kansengelijkheid
Een hele belangrijke uitdaging ziet Joop in het 
bevorderen van kansengelijkheid. Ook met het oog 
op de bestrijding van voortijdig schoolverlaten is dat 
volgens hem een cruciaal aandachtspunt. “Onderzoek 
laat zien dat kansenongelijkheid veel te maken heeft 
met de thuissituatie van kinderen, en dat de verschillen 
daarin groter worden waardoor de kansenongelijkheid 
toeneemt. Ik denk dat het de komende jaren 
een belangrijke gezamenlijke uitdaging 
is om, ook in het kader van voortijdig 
schoolverlaten, meer kansengelijkheid 
na te streven. Daarbij is het belangrijk 
dat scholen, gemeenten en 
maatschappelijke organisaties elkaars 
disciplines heel goed gebruiken en 
intensief samenwerken. Het is onze 
taak als bestuur om in Den Haag signalen 
af te geven als die samenwerking wordt 
belemmerd door financiële schotten, potjes of 
regelgeving.”

Joop W
ikkerink / Wethouder Gemeente Aalt

en
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“Jongeren verdienen 
maatwerk”
Anjo Bosman / Wethouder Gemeente Berkelland

Met ervaring in het onderwijs – als 
docent, zorgcoördinator en decaan – 
weet wethouder Anjo Bosman heel goed 
hoe belangrijk het is dat problemen 
van jongeren zo vroeg mogelijk worden 
gesignaleerd en aangepakt. Als wethouder 
van onderwijs in de gemeente Berkelland 
hecht zij dan ook veel waarde aan een 
goede vsv-aanpak, waarvan preventie een 
belangrijk onderdeel is.

Wethouder Anjo Bosman is ervan overtuigd dat de 
mooie vsv-cijfers in de Achterhoek in de eerste plaats 
te danken zijn aan de goede en brede regionale 
samenwerking. “Kenmerkend voor de samenwerking 
in onze regio is dat die de bestuurlijke grenzen 
en de grenzen tussen de domeinen overstijgt. 
RMC consulenten, leerplichtambtenaren van de 
verschillende gemeenten, maar ook professionals in 
het sociale domein en in het onderwijs weten elkaar 
gemakkelijk te vinden. Dat leidt tot maatwerk, want 
dankzij die brede samenwerking worden jongeren 
geholpen met een passend traject. Jongeren verdienen 
maatwerk.”

De jongere centraal
Dat laatste is heel cruciaal, vindt Anjo: dat de 
ondersteuning naadloos aansluit bij de behoeften 
van de jongeren. Daarom vindt ze het heel goed dat 
LerenWerkt vorig jaar onderzoek heeft gedaan naar 
de ervaringen van voortijdig schoolverlaters. “Onder 

de titel Bij wie kan ik terecht? zijn de uitkomsten van 
gesprekken met 33 jongeren samengevat”, vertelt 
ze. “Doel was om op basis van de ervaringen en 
de behoeften van jongeren de dienstverlening te 
optimaliseren. Ik vind dat heel belangrijk, want hoewel 
het aantal vsv’ers in de regio gestaag afneemt, hebben 
we nog steeds 312 uitvallers. Dat zijn er 312 teveel. 
We moeten altijd blijven kijken hoe we de aanpak nóg 
beter kunnen maken. Omdat de jongere centraal moet 
staan, is het belangrijk dat in dit onderzoek in kaart is 
gebracht hoe jongeren daar zelf tegenaan kijken.”

“We moeten altijd blijven kijken 
hoe we de aanpak nóg beter kunnen 
maken”

Methodische aanpak
Onder meer op basis van haar ervaringen in het 
onderwijs, weet Anjo dat het aanpakken van 
schoolverzuim cruciaal is als het gaat om het bestrijden 
van voortijdig schoolverlaten, met name vanwege 
de preventieve werking van een goed verzuimbeleid. 
Dat heeft de regio goed op orde, vindt ze. “Wat ik 
heel belangrijk vind, is dat we de verzuimbestrijding 
in onze regio methodisch aanpakken. Daarmee reik 
je de mensen die met de jongeren werken concrete 
tools aan en stimuleer je een goede samenwerking en 
afstemming.”

https://www.lerenwerkt.nu/wp-content/uploads/2020/11/LerenWerkt_Bij_wie_kan_ik_terecht.pdf
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Naast een goed verzuimbeleid, 
kunnen scholen een preventieve 

rol vervullen door goede studie- 
en beroepskeuzebegeleiding, 
weet Anjo. “Als decaan heb 
ik gemerkt dat heel wat 
jongeren geneigd zijn ‘zo 

maar’ een vervolgopleiding 
te kiezen doordat ze nog geen 

goed toekomstbeeld hebben. Dan 
ligt voortijdige uitval op de loer.”

Jimmy’s
Een andere vorm van vsv-preventie waar Anjo veel van 
verwacht zijn de twee zogenoemde Jimmy’s die in de 
gemeente Berkelland zijn opgezet. Een Jimmy is een 
ontmoetingsplaats voor jongeren van 12 tot 27 jaar. 
“Jongeren kunnen daar terecht met vragen, verhalen 
en om samen te leren en aan hun ontwikkeling te 
werken”, vertelt Anjo. “Maar ook wordt er zo nodig 
actie ondernomen om voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen of om vsv’ers weer op de rails te krijgen. 
Doordat het heel laagdrempelig is en er veel met 
jongeren in gesprek wordt gegaan, werkt de aanpak 
preventief. Het moge duidelijk zijn: ik juich elke vorm 
van preventie toe.”

Anjo Bosman / Wethouder g

emee
nt

e 
Be

rk
el

la
nd

https://wijzijnjimmys.nl/local-jimmy/berkelland/
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“Ik ben nu meer 
gemotiveerd om een 
diploma te halen”
Bram (18) / Vsv-jongere

Na een moeilijke periode die gepaard ging 
met veel schoolverzuim, heeft Bram (18) 
zijn schoolleven weer op orde. Interventies 
en begeleiding van LerenWerkt, Halt en 
het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek 
hebben hieraan bijgedragen. “Ik heb vooral 
veel gehad aan de gesprekken met de 
leerplichtambtenaar van LerenWerkt. Dat ging 
niet alleen over school, maar ook over dingen 
waar ik mee zat of waar ik tegenaan liep.”

“Op het ROC deed ik best een leuke opleiding op niveau 
4, maar doordat ik in mijn privéleven veel problemen had, 
verzuimde ik in het eerste jaar erg veel. Aan het eind van het 
eerste jaar werd ik verwezen naar Halt. Ik weet niet meer 
precies hoe lang ik daar ben geweest, maar ze hebben mij 
in ieder geval weer op weg geholpen. Halt heeft uiteindelijk 
ook iemand van het Ondersteuningsteam ingeschakeld 
waar ik een aantal gesprekken mee heb gehad. Dat heeft mij 
ook wel geholpen. Aan het begin van het tweede jaar ging ik 
terug naar school om mijn opleiding te vervolgen.”

Grote verrassing
“Helaas ben ik na een tijdje toch van die opleiding 
afgetrapt, omdat ze vonden dat ik weer te weinig 
aanwezig was. Dat kwam voor mij als een grote 
verrassing en ik was het er ook niet mee eens. Wel 
mocht ik een andere opleiding bij het ROC gaan doen. 

Het advies was om een bbl-opleiding te gaan doen op 
een lager niveau. Ik had vrij snel een bbl-baan gevonden 
bij een supermarkt en ben toen in februari op een 
andere locatie van het ROC begonnen met een bbl-
opleiding op niveau 3. Deze opleiding volg ik nu nog 
steeds. Ik vind het leuk, maar eigenlijk iets te makkelijk, 
want veel lesstof die ik hier krijg, heb ik in principe ook al 
gehad in de vorige opleiding.

Na ongeveer een half jaar heb ik ontslag genomen bij 
de supermarkt. Het werk vond ik wel leuk, maar de sfeer 
op de werkvloer werd slechter en ik had het er niet 
meer naar mijn zin. Nu moet ik snel ander werk vinden, 
want ik kan deze opleiding alleen maar doen als ik 
werk heb. Van LerenWerkt heb ik al een paar vacatures 
toegestuurd gekregen.”

Gestimuleerd
“Ik wil deze opleiding echt afmaken. Wat dat betreft ben 
ik de afgelopen periode wel veranderd. Ik zit beter in 
mijn vel en ik ben nu meer gemotiveerd om een diploma 
te halen. De gesprekken met LerenWerkt hebben daar 
zeker aan bijgedragen. Ik werd gestimuleerd om door te 
zetten en ik voelde mij daarbij gesteund. Ook helpt het 
mij heel erg dat ik een dochtertje heb. Het is belangrijk 
dat ik aan mijn toekomst werk, zodat ik haar later wat te 
bieden heb. Dat stimuleert mij heel erg om iets van mijn 
leven te maken.”
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Een gedeelde visie 
en een gemeen-
schappelijke taal 
Carry Roozemond / Bestuurder Ingrado

Als bestuurder van Ingrado, de landelijke 
brancheorganisatie waarbij alle RMC-regio’s 
en alle leerplichtafdelingen van gemeenten 
zijn aangesloten, heeft Carry Roozemond 
een goed beeld van wat er in het land zoal 
gebeurt op het gebied van de bestrijding 
van voortijdig schoolverlaten. Hoe kijkt zij 
aan tegen het succes in de Achterhoek?

Niet moeilijk?
In randstedelijke gebieden hoort Carry mensen nog 
wel eens zeggen dat het ‘niet zo moeilijk is’ om als 
plattelandsregio zo goed te scoren, omdat je daar 
vergeleken met het verstedelijkte westen van het 
land maar weinig jongeren hebt. “Dat bestrijd ik ten 
zeerste,” zegt zij, “want de contexten zijn niet alleen 
onvergelijkbaar, ze moeten het in de Achterhoek ook 
met minder mensen en middelen voor elkaar krijgen. 
Bovendien speelt er in een plattelandsregio een 
specifiek belang: omdat vergrijzing daar op de loer 
ligt, is er een hele grote urgentie om jongeren voor 
de regio te behouden. Ik juich het daarom toe dat 
LerenWerkt er een aantal jaren geleden bewust voor 
heeft gekozen om fors te investeren in de vsv-aanpak. 
De samenwerkende partners kunnen er trots op zijn 
dat we dat nu terugzien in de vsv-cijfers.”

Goud
Dat de aanpak zo effectief is, heeft volgens Carry te 
maken met het feit dat de regio in de juiste zaken heeft 
geïnvesteerd: een gezamenlijke visie, samenwerking en 
afstemming, vertrouwen en een gemeenschappelijke 
taal; allemaal ingrediënten waarvan bekend is dat ze 
horen bij een succesvolle regionale vsv-aanpak.

“Het allerbelangrijke vind ik dat er 
voor jongeren één loket komt”

“Ik zie regelmatig regio’s waar met de beste 
bedoelingen heel veel verschillende dingen voor 
jongeren worden georganiseerd, zonder dat er een 
gemeenschappelijke visie is”, zegt Carry. “Dan zie je 
bijvoorbeeld dat professionals dingen doen die een 
ander beter kan en dat mensen langs elkaar heen 
werken. de Achterhoek heeft sterk geïnvesteerd in 
samenwerking, waardoor de partners van elkaar weten 
waar ze goed in zijn en er sprake is van onderling 
vertrouwen. Doordat dat voortkomt uit een gedeelde 
visie, spreken betrokkenen allemaal dezelfde taal. Dat 
is goud waard, omdat dat enorm helpt om draagvlak 
voor de aanpak te bewerkstelligen.”
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Eén loket
Carry verwacht dat de coördinerende rol van de RMC-
functie in de nabije toekomst zal worden versterkt en 
dat de doelgroep wordt uitgebreid tot jongeren 
van 27 jaar. Dat zal afstemming van de 
wet- en regelgeving vergemakkelijken 
waardoor voor jongeren een 
doorgaande lijn naar een kwalificatie 
wordt bevorderd, denkt ze. “Maar het 
allerbelangrijke vind ik dat er één 
loket komt waar jongeren terecht 
kunnen als het – om welke reden 
dan ook – niet vanzelf gaat. Eén loket, 
waar jongeren hun verhaal kwijt kunnen 
en waar ze ondersteuning krijgen om de draad 
weer op te pakken. Om dat te realiseren, heb je 
een samenwerkingscultuur nodig die we zien in de 
Achterhoek.”

Carry Roozemond / Bestu
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Het begint met een 
goede verzuimaanpak
Annemarij Gerbrandij / Accountmanager mbo ministerie van OCW

Annemarie Gerbrandij is accountmanager 
mbo van het ministerie van OCW onder 
andere in de Achterhoek. De bestrijding 
van voortijdig schoolverlaten is één van 
haar aandachtpunten. “Als het gaat om het 
terugdringen van voortijdig schoolverlaten, 
is een goede verzuimaanpak de 
belangrijkste succesfactor.”

Cruciaal in zo’n verzuimaanpak is dat er alert en 
vroegtijdig op verzuim wordt gereageerd. En 
dat is precies wat het in 2019 geactualiseerde 
verzuimprotocol van LerenWerkt voorstaat. “Voor 
de helft van de leerlingen is het feit dat je meteen 
aandacht besteedt aan hun verzuim genoeg om ze 
terug naar school te krijgen”, zegt Annemarie.

Profijt
Naast een goede verzuimaanpak, is het volgens 
Annemarie belangrijk dat jongeren goed worden 
begeleid bij de overstap van voortgezet onderwijs 
naar beroepsonderwijs. In de Achterhoek speelt 
Profijt – een samenwerkingsverband van vo-scholen 
en het beroepsonderwijs – daarbij een belangrijke 
rol. “Profijt is erop gericht dat zoveel mogelijk 
jongeren een beroepskwalificatie verwerven,” vertelt 
Annemarie. “Er worden in dat kader allerlei activiteiten 
georganiseerd, zoals een warme overdracht van 
vo naar mbo, een goede loopbaanoriëntatie en 
-begeleiding, snuffeldagen, en de afstemming van 
onderwijsprogramma’s. Dat zijn allemaal zaken die 

óók bijdragen aan het 
voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten.”

Korte lijntjes
Ook de goede samenwerking 
binnen de regio draagt bij 
aan de positieve vsv-cijfers in 
de Achterhoek. Misschien is dat hier zelfs wel de 
belangrijkste succesfactor, denkt Annemarie. “Het 
grappige is dat deze regio tot voor kort niet echt 
een gestructureerde en uitgeschreven ‘vsv-aanpak’ 
had, zoals veel andere regio’s dat wel hadden. Maar 
wel is er sprake van een heel sterke samenwerking. 
Mensen kennen elkaar, de lijntjes zijn kort en 
leerplichtambtenaren en RMC-consulenten zijn ook in 
de scholen actief. Het zit in het Achterhoekse DNA dat 
mensen elkaar makkelijk weten te vinden.”

“Het zit in het Achterhoekse DNA 
dat mensen elkaar makkelijk weten 
te vinden”

Afstemmen 
Hoe Annemarie de toekomst ziet? “Goede vsv-cijfers 
mogen nooit een reden zijn om achterover te leunen. 
Het is een thema waarop je altijd alert moet blijven 
en nooit even kunt verslappen. Wat in de toekomst 
beter kan – en dat geldt voor het vsv-beleid in het 

Annemarie Gerbrandij / Accountmanager m
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https://www.lerenwerkt.nu/wp-content/uploads/2020/03/Regionaal-Verzuimprotocol-Achterhoek.pdf
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algemeen – is de samenwerking tussen de RMC-functie 
en het sociale domein, ofwel de afstemming binnen 
de driehoek onderwijs, zorg en arbeidsmarkt. Met 
de verkokering, regelgeving en geldstromen vanuit 
verschillende ministeries, geven we wat dit betreft 
in Den Haag niet het goede voorbeeld, en dat maakt 
het best lastig om tot een gezamenlijke aanpak te 
komen. In de Achterhoek zie je dat de samenwerking 
en afstemming tussen het beroepsonderwijs en de 
arbeidsmarkt al stevig is geworteld, maar dat het 
samenbrengen van onderwijs en zorg meer moeite 
kost. Er is binnen de regelgeving wel ruimte om 
verschillende geldstromen bij elkaar te brengen. Daar 
zijn in het land mooie voorbeelden van.”
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Vsv in cijfers
In het voorjaar 2020 zijn de voorlopige vsv-cijfers 2019-2020 bekend gemaakt. We 
mogen trots zijn in de regio Achterhoek: onze cijfers liggen ver onder de landelijke vsv-
percentages. Van de 40 RMC-regio’s staan we daarmee op de tweede plaats, één plekje 
hoger dan vorig jaar. Een heel mooi succes dat door de gezamenlijke inspanningen met 
alle partners in de regio is bereikt. 

De landelijke vsv-cijfers laten een daling zien. Ten 
opzichte van 2018-2019 zijn er in schooljaar 2019-2020 
ruim 4.000 nieuwe vsv’ers minder bijgekomen. Het 
percentage nieuwe vsv’ers daalt daarmee van 2,01% 

naar 1,72%. Ook in de Achterhoek zien we deze daling 
terug: van 411 (1,55%) nieuwe vsv’ers in 2018-2019, naar 
312 (1,19%) in 2019-2020.

Figuur 1. Percentages (t.o.v. het totaal aantal ingeschreven leerlingen) nieuwe vsv’ers naar soort onderwijs (zonder vavo[1])
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Bron: Factsheets voortijdig schoolverlaten, RMC Regio 13 (Achterhoek), schooljaar 2017/2018 (definitief), 2018/2019 (definitief) en 2019/2020 (voorlopig).

Definitie vsv
Voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het 
onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het 
vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan 
het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

1.  In deze grafiek is de vavo niet meegenomen, omdat het bij vavo om géén of hele hoge percentages gaat waardoor de grafiek uit het verband wordt getrokken.

Klik hier voor meer vsv-cijfers

https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten
https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/onderwijs-algemeen/leerlingen-en-studenten/prestaties-voortijdig-schoolverlaten
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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 (jeugdhulp)
organisaties aan de bestrijding van schoolverzuim en schooluitval, 
zodat alle jongeren het onderwijs verlaten met een startkwalificatie: 
een diploma havo, vwo of mbo niveau 2 of hoger.
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