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Woord vooraf

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) doet onder andere onderzoek naar leerloopbanen in en rond het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De onderzoeken brengen in beeld
welke routes deelnemers bewandelen. Een kernvraag is in welke mate leerlingstromen conform
het ontwerp van het onderwijssysteem (blijven) lopen en hoe het stelsel reageert op veranderingen
in deze stromen.
Voorliggende publicatie bevat de opbrengsten van het derde onderzoek naar voortijdig schoolverlaters die terugkeren naar het onderwijs. Waar het eerste onderzoek inzicht geeft in omvang
en kenmerken van terugkeer en het tweede onderzoek terugkeer belicht uit het perspectief
van de terugkeerders zelf, is in dit derde onderzoek gekozen voor de invalshoek van het RMC
(regionaal meld- en coördinatiepunt). Deze publicatie bevat hierdoor vooral veel inspiratie
voor RMC’s, maar is zeker ook voor onderwijsinstellingen en andere samenwerkingspartners
van de RMC’s interessant.
De auteurs hopen dat de onderzoeksresultaten bijdragen aan een meer systematische opzet
van het beleid en de procedures om de terugkeer van voortijdige schoolverlaters naar het
onderwijs te bevorderen. De publicatie beoogt RMC’s en hun partners te ondersteunen in
discussies over de doelen die zij nastreven en de activiteiten die daarbij passen.
Graag willen we Monique Kapteijn, Elsje van Leeuwen en Hilbert Otten, studenten Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, bedanken voor hun bijdrage aan het onderzoek en aan deze
publicatie. De aan het onderzoek deelnemende RMC-regio’s danken we voor hun bereidheid
om een gesprek te voeren over de kracht en zwaktes van hun huidige curatieve beleid.
Marc van der Meer
Directeur Expertisecentrum Beroepsonderwijs
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Achtergrond
Terugkeerbeleid speelt momenteel geen grote rol in het Nederlandse
vsv-beleid. Toch heeft ecbo onderzoek gedaan naar wat RMC’s en
hun partners kunnen doen om te komen tot meer voortijdig schoolverlaters die terugkeren naar het onderwijs. In dit hoofdstuk staat
beschreven waarom dit onderzoek is gedaan en hoe RMC’s en hun
partners deze publicatie kunnen benutten.
1.1 Aanleiding
Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) doet veelvuldig onderzoek naar leerloopbanen
van mbo-deelnemers. Met behulp van landelijke data (BRON-data of onderwijsnummergegevens
genoemd) brengen onderzoekers leerloopbanen in beeld. Aanvullend onderzoek geeft antwoord op vragen naar de wenselijkheid van gevolgde leerloopbanen, de beïnvloedbaarheid ervan en de wijze waarop (onderwijs)instellingen met afwijkende leerloopbanen kunnen omgaan.
In 2011 heeft ecbo voor het eerst onderzoek gedaan naar leerloopbanen van jongeren die het
onderwijs voortijdig verlaten, maar later weer terugkeren naar het onderwijs. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in een factsheet met de titel De verloren zonen (m/v) (Van Wijk,
Fleur, Smits & Vermeulen, 2011).
In het kort leert dit onderzoek ons dat van de 57.000 jongeren die in het schooljaar 2005/2006
zijn uitgevallen meer dan een derde, in totaal bijna 21.000 deelnemers, in de volgende schooljaren (2007/2008, 2008/2009 of 2009/2010) zijn teruggekeerd naar het onderwijs.
De data leggen grote en niet eenvoudig te verklaren verschillen in terugkeerpercentages tussen
RMC-regio’s bloot. De terugkeerpercentages per RMC lopen uiteen van 29 tot 45%. Dit heeft
geleid tot de hypothese dat regio’s terugkeer op dit moment op uiteenlopende wijze en met
uiteenlopend succes aanpakken.
Eind 2011 is een tweede onderzoek uitgevoerd onder jongeren die voortijdig van school zijn
gegaan maar weer zijn teruggekeerd. De publicatie De gevonden zonen (m/v) geeft een beeld
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van de reden van uitval, de periode zonder onderwijs en het verloop van hun terugkeer (Van
Wijk, Van den Dungen & Fleur, 2012).
De belangrijkste bevindingen zijn dat een aanzienlijk deel van de terugkeerders uitval ervaart
als onvermijdelijk, de periode zonder onderwijs als motiverend voor terugkeer naar het onderwijs, maar de terugkeer zelf als verre van ideaal. Terugkeerders hebben vooral behoefte aan
begeleiding, zowel in de terugkeerfase als in hun nieuwe onderwijsperiode. De conclusie is
dat het tijd is om aan het succes van de preventieve aanpak van het voorkomen van voortijdige
schooluitval, een curatieve aanpak toe te voegen; een aanpak gericht op terugkeer van voortijdige schoolverlaters (vsv’ers) naar het onderwijs.
De regionale meld- en coördinatiepunten hebben een belangrijke rol in het begeleiden van
voortijdig schoolverlaters. De eerdere onderzoeksresultaten roepen de vraag op welke initiatieven RMC’s kunnen nemen om voortijdig uitgevallen jongeren te helpen de weg naar het
onderwijs terug te vinden. Dit derde onderzoek naar terugkeer geeft antwoord op deze vraag.
Daartoe is onderzocht welke initiatieven RMC’s nemen en wat ze daarmee beogen.

1.2 Het onderzoek
Drie studenten Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, allen reeds werkzaam in het
onderwijs, hebben in 2012 van ecbo de opdracht gekregen om met behulp van literatuuronderzoek en gesprekken met RMC-medewerkers de mogelijkheden van curatief vsv-beleid in beeld
te brengen. Dit onderzoek bestaat uit drie fases.1
Fase 1: literatuuronderzoek
Met behulp van literatuuronderzoek is in beeld gebracht wat in binnen- en buitenland bekend
is over curatief vsv-beleid.
Over curatief vsv-beleid blijkt relatief weinig bekend. Cedefop (2010) heeft een research paper
uitgebracht waarin vsv-beleid is beschreven. Daarin is ook aandacht voor curatieve initiatieven.
Daarnaast is vooral onderzoek van Sacker en Schoon (2007) relevant; zij tonen aan dat
factoren die een jongere beschermen tegen uitval, dezelfde zijn als die succesvolle terugkeer
bevorderen. Anderzijds zorgen de factoren die de kans op uitval bevorderen ook voor belemmering van de terugkeer.
Tot slot zijn effectrapportages en andere (beleids)documenten geanalyseerd om een indruk
te krijgen van activiteiten in de regio’s (belangrijkste bronnen: Bokdam & Volker, 2012;
www.aanvalopschooluitval.nl; Oranje Fonds, 2012).

1 Een uitgebreidere beschrijving van de onderzoeksopzet is opgenomen in de bachelor-thesis ‘Het terugleiden van schoolverlaters;
curatief beleid van RMC’s’ (Kapteijn, Van Leeuwen & Otten, 2012). Geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij ecbo via
info@ecbo.nl.
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Fase 2: interviews
De resultaten van het literatuuronderzoek zijn verwerkt tot een interviewleidraad. De leidraad
is gebruikt tijdens vier interviews in vier door het land verspreid liggende regio’s. Tijdens de
interviews is het curatieve vsv-beleid in de regio in beeld gebracht en is één good practice
uitgebreider besproken. Bij de interviews waren directeuren van de afdeling vsv van de
gemeente, RMC-coördinatoren en/of trajectbegeleiders aanwezig.
Fase 3: zelfevaluatie
De interviews hebben samen met het literatuuronderzoek een lijst met mogelijke activiteiten
en doelen opgeleverd. Deze zijn verwerkt in een zelfevaluatie-instrument. Zeven RMC’s hebben
dit instrument ingevuld. Steeds hebben zij de vraag beantwoord of en in hoeverre zij in de
regio aandacht besteden aan het betreffende onderdeel. Daarnaast hebben zij ontbrekende
activiteiten en doelen aangevuld.
Van onderzoeksresultaat naar handelingsgerichte kennis
De bevindingen van het onderzoek zijn teruggekoppeld tijdens vier workshops over het thema
‘terugkeer van vsv’ers naar het onderwijs’. Aanwezig waren RMC-coördinatoren, trajectbegeleiders, beleidsmedewerkers en managers van mbo-instellingen en enkele mbo-docenten.
Met de ongeveer 70 professionals is besproken wat opviel in de antwoorden op de zelfevaluatie,
zijn good practices zoals bekend uit de literatuur besproken en is nagegaan of de lijst met
initiatieven compleet is. Op deze manier is de stap gezet van onderzoeksresultaat naar handelingsgerichte kennis voor RMC’s. Tevens is feedback gevraagd bij Ingrado, de landelijke
vereniging voor leerplicht en RMC.

1.3 Deze publicatie
In de publicatie Later is niet te laat zijn de bevindingen van het onderzoek verwerkt tot een
overzicht van bouwstenen van curatief vsv-beleid waarop een RMC kan inzetten. Deze publicatie
is nadrukkelijk geen onderzoeksrapportage, maar bevat handelingsgerichte kennis gebaseerd
op de onderzoeksresultaten.
Niet altijd zullen alle bouwstenen voor een regio van toegevoegde waarde zijn. Wel is het mogelijk
om aan de hand van deze publicatie in de regio’s de discussie te voeren over het huidige lokale
curatieve beleid en de mate waarin dat volledig en systematisch is.
De bouwstenen van curatief vsv-beleid zijn in bijlage 1 van deze publicatie samengevat.
Deze bijlage is te gebruiken als zelfevaluatie-instrument; in hoeverre benut de regio alle
mogelijkheden? Het instrument is ook als losse pdf te downloaden op www.ecbo.nl.
De hoofdstukken van deze publicatie bieden verdieping.
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De bouwstenen van curatief vsv-beleid zijn tijdens het onderzoek en in deze publicatie
geordend volgens de CIMO-logica: Context - Interventie - Mechanisme - Outcome.
Het voordeel van de CIMO-logica is dat deze dwingt om te expliciteren welke zichtbare
verandering op moet treden bij de vsv’er om succesvol terug te keren naar het onderwijs.
Een uitgebreide uitleg van de CIMO-logica is opgenomen in bijlage 2. In tabel 1.1 is de
CIMO-logica samengevat.
Tabel 1.1 De CIMO-logica
Omschrijving

Voorbeeld

Context

Een praktijkprobleem

Een jongere verlaat voortijdig het onderwijs terwijl deze cognitief in staat is om
een startkwalificatie te halen

Interventie

Een (geheel van) maatregel(en) die
moet(en) leiden tot een verandering

De trajectbegeleider begeleidt de
vsv’er

Mechanisme

Verklarend raamwerk waarmee de relatie
tussen de interventie en de outcome
plausibel kan worden gemaakt

De vsv’er merkt dat hij al gemotiveerder
raakt om terug te keren naar het
onderwijs

Outcome

Het beoogde effect van de interventie

De vsv’er behaalt alsnog zijn startkwalificatie

1.4 Leeswijzer
In dit hoofdstuk is de achtergrond en de opzet van het onderzoek beschreven. Hoofdstuk 2
bevat een inleidende beschrijving van de rol van terugkeerbeleid in het huidige vsv-beleid.
De hoofdstukken 3 tot en met 6 behandelen respectievelijk de problematische context van het
curatieve vsv-beleid, de interventies door RMC’s, de beoogde mechanismen bij vsv’ers en de
beoogde outcomes. Hoofdstuk 7 bevat de samenvatting en een discussie over de onderzoeksresultaten. Bijlage 1 bevat het zelfevaluatie-instrument voor RMC’s. In bijlage 2 is de CIMOlogica uitgewerkt.
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Curatief vsv-beleid
Waarom is er eigenlijk zo weinig aandacht voor terugkeer naar
het onderwijs door voortijdig schoolverlaters? En in welke context
werken RMC’s op dit moment aan terugkeer? Dit hoofdstuk geeft
inzicht in het antwoord op deze vragen.
2.1 Vsv-beleid
Het doel van het Nederlandse vsv-beleid is het aantal jongeren dat het onderwijs verlaat zonder
startkwalificatie, terug te brengen tot 25.000 jongeren per jaar in 2016. Een startkwalificatie
is daarbij gedefinieerd als een diploma op minimaal niveau 2 van het mbo, of een havo- of
een vwo-diploma.
In de laatste brief aan de Tweede Kamer over voortijdig schoolverlaten legt minister Van
Bijsterveldt (Onderwijs) uit waarom de rijksoverheid inzet op terugdringen van de voortijdige
schooluitval. Investeren in jongeren en hun startkwalificatie loont in zowel economisch als
maatschappelijk opzicht. “Jongeren zonder startkwalificatie zijn vaker werkloos en komen
vaker in aanraking met criminaliteit” (Min. OCW, 2012).
In dezelfde brief aan de Tweede Kamer stelt minister Van Bijsterveldt: “Het motto ‘voorkomen is
beter dan genezen’ blijft de kern van de aanpak. Preventie binnen het onderwijs is doeltreffender
en goedkoper dan curatie en re-integratie”. Elders in de brief: “De terugkeerpercentages zijn
niet zo hoog dat een stevige, preventieve aanpak van schooluitval achterwege kan blijven. Maar
het is goed om de kans op een snelle en succesvolle terugkeer zo goed mogelijk te laten zijn”
(Min. OCW, 2012).
De rijksoverheid stuurt dus niet op het halen van een startkwalificatie door iedereen die nu geen
startkwalificatie heeft, maar focust op de groep die nog wel onderwijs volgt maar dreigt zonder
startkwalificatie uit te vallen. Jongeren (en volwassenen) die het onderwijs reeds hebben
verlaten zonder startkwalificatie hebben minder beleidsprioriteit.
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Het gevolg van deze keuze is zichtbaar in de bestemming van de gelden voor ‘plusvoorzieningen’2.
Deze voorzieningen zijn door de structuur en de uitgebreide begeleiding waarschijnlijk ook
geschikt om terugkeerders voor te bereiden op terugkeer naar het onderwijs (ResearchNed,
2012). De regeling (CFI, 2009) is echter dusdanig opgezet dat de focus ligt op het voorkomen
van voortijdige schooluitval. Een deel van de reeds uitgevallen jongeren komt niet in aanmerking.
Om dit te begrijpen is enige kennis van de Nederlandse telsystematiek van uitval noodzakelijk.
Ieder jaar telt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) in opdracht van de rijksoverheid het aantal
nieuwe vsv’ers. Dit is geoperationaliseerd als het aantal jongeren dat op 1 oktober van een bepaald
jaar geen onderwijs volgt en geen startkwalificatie bezit maar het jaar ervoor op 1 oktober nog
wel onderwijs volgde. De telsystematiek heeft tot gevolg dat er drie doelgroepen van vsvbeleid zijn:
1 Potentiële vsv’ers: jongeren die nog ingeschreven zijn maar dreigen uit te vallen zonder
startkwalificatie.
2 Nieuwe vsv’ers: jongeren die zijn uitgevallen maar zich voor 1 oktober weer kunnen
inschrijven bij een onderwijsinstelling.
3 Oude vsv’ers: jongeren die zijn uitgevallen en op 1 oktober van het daaropvolgende
schooljaar niet ingeschreven waren bij een onderwijsinstelling.
Plusvoorzieningen hebben tot doel om de nieuwe voortijdige schooluitval terug te dringen.
Zo dragen de plusvoorzieningen bij aan het behalen van het streefcijfer van 25.000 nieuwe
vsv’ers in 2016. De doelgroep beperkt zich daarom tot de eerste twee categorieën jongeren
(ResearchNed, 2012). Oude vsv’er zijn reeds geteld als vsv’er. Het terugdringen van het
aantal nieuwe vsv-gevallen heeft prioriteit gekregen boven het behalen van startkwalificaties
door iedereen die is uitgevallen.
Dit betekent dat het kader voor curatief vsv-beleid beperkt is. De focus ligt op preventie van
de uitval van potentiële vsv’ers. Curatief beleid heeft eigenlijk alleen de interesse voor zover
dit kan bijdragen aan het terugdringen van het aantal nieuwe vsv’ers. De door de minister
geformuleerde aandachtspunten van het beleid voor de periode 2012-2015 zijn allemaal
preventief (Min. OCW, 2012). De regio’s hebben de vrijheid om curatieve beleidsdoelen te
formuleren voor oude vsv’ers, maar daarop stuurt de rijksoverheid niet. Ook is er geen financiële
beloning voor actief curatief beleid: het ministerie stelt subsidies beschikbaar voor het
terugdringen van het aantal nieuwe vsv’ers, maar niet voor het alsnog behalen van een
startkwalificatie door een teruggekeerde ‘oude’ vsv’er. Een directeur van de afdeling vsv van
een gemeente verwoordt het in een interview als volgt: “Vsv-beleid is vaak best een politieke
bezigheid waarin niet altijd wordt geluisterd naar wat jongeren nodig hebben.”

2 Plusvoorzieningen zijn bedoeld voor overbelaste jongeren die het onderwijs dreigen te verlaten. Deze jongeren krijgen met
plusvoorzieningen gerichte ondersteuning van een samenwerkingsalliantie van gemeenten, zorginstanties en scholen.
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In deze publicatie bespreken we curatief beleid gericht op het terugleiden naar het onderwijs
van vsv’ers die al enige tijd geen onderwijs meer hebben gevolgd. We beperken curatief beleid
daarom tot het terugleiden van oude vsv’ers. In de praktijk zullen regio’s curatief beleid gericht
op oude vsv’ers vaak ook inzetten voor het terugleiden van nieuwe vsv’ers. In dit onderzoek is
hier echter geen aandacht naar uitgegaan.

2.2 Visie op de RMC-functie
RMC staat voluit voor regionaal meld- en coördinatiepunt. Het RMC is geborgd in verschillende onderwijswetten en georganiseerd in 39 regio’s, waarbij iedere regio een contactgemeente
en een contactschool kent. Deze hebben een coördinerende functie. De regio bepaalt de
aanpak, zodat deze kan inspelen op lokale kansen en problemen. Iedere paar jaar leggen
rijksoverheid en regio de aanpak en de doelen vast in een convenant. Het convenant is
tevens voorwaarde voor subsidiering.
Daarnaast is het RMC, zoals de naam al zegt, verantwoordelijk voor een registratiesysteem
voor melding van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om
in- en uitschrijvingen en verzuim van meer dan een maand van jongeren tot 23 jaar zonder
startkwalificatie door te geven.
De invulling die RMC’s geven aan hun opdracht loopt sterk uiteen. Waar het ene RMC kiest
voor een preventieve, uitvoerende invulling van de opdracht, kiest een ander RMC voor een
curatieve en meer stimulerende en coördinerende rol. Twee citaten van voor dit onderzoek
geïnterviewde RMC-coördinatoren weerspiegelen de breedte:
• RMC A: “Het RMC is welkom op de scholen. We gaan meer en meer preventief acteren.
Bijvoorbeeld voorlichting geven en preventief gesprekken voeren. Makkelijke winst.”
• RMC B: “Preventie is de primaire taak van het onderwijs en is een secundaire taak van het
RMC. Voor het terugleiden is dat precies andersom. Als de school een goed preventief
beleid opzet krijgt het RMC minder meldingen en kan ze daar werken waar ze nodig is; de
jongeren die echt extra hulp nodig hebben. Dan kan iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid pakken.”
Zoals gezegd, focust de rijksoverheid in de aansturing op de preventieve invulling vanuit de
wetenschap dat preventief beleid goedkoper en effectiever is (Steeg & Webbink, 2006). De
RMC’s ervaren dit vooral in de financiële stromen. Zoals een RMC-coördinator in een interview
verwoordde: “We krijgen geen geld als we honderd jongeren die al meer dan een jaar geen
onderwijs volgen, terugleiden naar het onderwijs. Maar wel als we voorkomen dat er honderd
jongeren uitvallen. Dan is de keuze snel gemaakt.”
Ook in de verantwoording ligt de nadruk op preventie. Regio’s krijgen overzichten met het
aantal nieuwe vsv’ers, over het aantal terugkeerders zijn nog geen betrouwbare data beschik-
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baar (zie ook Bokdam & Volker, 2012). Ook dit beïnvloedt de invulling die RMC’s geven aan
hun opdracht. “We hebben heel lang geen onderscheid willen maken tussen oude en nieuwe
vsv’ers. Wie tot de doelgroep behoorde, begeleidden we. Maar door de politieke sturing op
het terugdringen van het aantal nieuwe vsv’ers is dit veranderd: we willen niet rood oplichten
in de evaluaties en focussen daarom op nieuwe vsv’ers” (directeur van de afdeling vsv).
De focus op preventie heeft geleid tot een sterke afname van het aantal nieuwe voortijdige
schoolverlaters. De heldere keuze van beleidsdoelen maakt het Nederlandse vsv-beleid succesvol. Het nadeel is dat de groep jongeren die al zonder startkwalificatie zijn uitgevallen, het
door deze keuze met minder of zonder begeleiding moet doen.
Voor deze groep oude vsv’ers is een systematisch curatief beleid gewenst. Enkele RMC’s bieden
dit ook, omdat zij het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zien deze groep te helpen
een startkwalificatie te behalen. Het vsv-beleid is ooit opgezet om zoveel mogelijk jongeren
aan een startkwalificatie te helpen. Vanuit dit doel is het terugleiden van oude vsv’ers even
waardevol als het voorkomen van voortijdige schooluitval, zo redeneren deze RMC’s.

2.3 Beoogde doelgroep
De groep jongeren waarop RMC’s zich richten met hun curatieve beleid verschilt sterk.
Sommige regio’s zien alle jongeren zonder startkwalificatie als hun doelgroep, anderen stellen:
“Je kunt iedere cent maar één keer uitgeven en dus richten we ons op die jongeren die kansrijk zijn om een startkwalificatie te behalen maar waarvoor andere instanties geen oplossing
kunnen bieden” (RMC-coördinator).
Een aantal variaties in doelgroep zoals benoemd in de interviews of aangetroffen in beleidsdocumenten werken we hieronder uit:
Leeftijd
In de meeste regio’s richt de leerplichtambtenaar zich op leerplichtige jongeren tot 18 jaar
en het RMC zich op kwalificatieplichtige jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Sommige
regio’s kennen een nauwe samenwerking tussen het RMC en de leerplichtambtenaren. In die
regio’s is een van beide organisaties verantwoordelijk voor alle jongeren. Een enkele regio
richt zich ook op oudere jongeren. Deze regio’s hanteren een grens van 27 jaar.
Verwacht succes
De meeste regio’s richten zich op alle jongeren zonder startkwalificatie. Enkele regio’s beperken
zich tot jongeren die men kansrijk acht voor het behalen van een startkwalificatie. De ‘nietkunners’, zoals Eimers (2006) de jongeren noemt die niet de capaciteiten hebben om een
diploma op niveau 2 van het mbo te halen, worden in deze regio’s niet actief benaderd om
terug te keren naar het onderwijs.

16

ecbo

Later is niet te laat Inspiratie voor curatief vsv-beleid

Uitkering of werk
Enkele RMC’s richten zich met nadruk op jongeren met een uitkering, in de hoop op lagere
uitgaven voor uitkeringen. Andere RMC’s kiezen daarentegen voor de doelgroep van werkende
jongeren. Hun aanname is dat deze jongeren – via de werkgever – makkelijker te bewegen
zijn om de startkwalificatie te behalen omdat ze open staan voor de route waarin leren en
werken gecombineerd wordt.
Specifieke doelgroepen
Sommige RMC’s kennen speciale trajecten voor jongeren met een specifieke problematiek
zoals tienermoeders of jonge asielzoekers. De keuze voor specifieke groepen is afgestemd op
voor de regio typerende problematiek. Een enkele maal is genoemd dat de doelgroep bestaat
uit alle vsv’ers met uitzondering van een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld Wajongers. Voor
deze specifieke doelgroep is dan een andere instantie verantwoordelijk.

2.4 Samenwerking
Ieder RMC kent een groot aantal samenwerkingspartners. In de interviews spraken de medewerkers van het RMC over UWV-werkbedrijf, werkplein, Jongerenloket (en andere inlooppunten),
Centrum voor Jeugd en Gezin, jongerenwerk, sociale dienst, leerplicht, bedrijven, arbeidsbureaus,
zorgpartners, (commerciële) projectuitvoerders, onderwijsinstellingen en andere RMC’s.
Voor een volledige inventarisatie en een beschrijving van de aard van de samenwerking
verwijzen we naar de analyse van de jaarlijkse RMC-effectrapportages door Research voor
Beleid (Bokdam & Volker, 2012). We volstaan hier met enkele voor dit onderzoek relevante
beschrijvingen.
Typerend is de diversiteit in rolverdelingen tussen de regio’s. De regio’s zijn vrij om een passende
samenwerkingsstructuur te organiseren. In sommige gemeenten is het RMC daardoor heel
klein en de eigen taak beperkt. De partners zorgen voor de uitvoering van het beleid. In andere
regio’s hebben de RMC’s een heel breed takenpakket en doen zij zelf een deel van de uitvoering. De meeste RMC’s zitten daar ergens tussenin. De RMC-medewerkers begeleiden
jongeren tijdens een traject, externe partner verzorgen de uitvoering van dat traject.
Drie aspecten van de samenwerking die in de interviews vaak ter sprake kwamen, willen we
benadrukken. Deze verhelderen de omgeving waarin RMC’s werken.
1 de regiogrenzen;
2 de betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven;
3 de onderlinge samenwerking van RMC’s.
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De regiogrenzen
Nederland telt 39 RMC-regio’s. In vrijwel alle interviews kwam ter sprake dat voor veel van de
samenwerkingspartners van het RMC andere regiogrenzen gelden. Grote onderwijsinstellingen
zijn bijvoorbeeld actief in meerdere RMC-regio’s. Passend onderwijs kent ongeveer 75 verbanden, het UWV kent 30 plusvestigingen die een regionale schakelfunctie moeten vervullen
en partijen op het terrein van werken en leren zijn georganiseerd in 47 regionale verbanden.
Hierdoor ontstaan ‘meta-netwerken’ van mensen die in meerdere projecten in samenwerkingsverbanden van verschillende regio’s en instellingen actief zijn (Klaster, 2011). Daar waar sprake
is van bestuurlijke en beleidsmatige samenwerking leidt een meta-netwerk tot een effectievere
aanpak. Tegelijkertijd maken meta-netwerken het concretiseren en verduurzamen van afspraken en taakverdelingen in de praktijk niet eenvoudiger. Klaster citeert een ambtenaar
van een gemeente: “Lastig is dat SZW andere regio’s hanteert dan OCW. Zou zo mooi zijn
als daar afstemming tussen zou zijn. Als individuele gemeente organiseer je je wezenloos”
(Klaster, 2011, p. 21).
De betrokkenheid van onderwijs en bedrijfsleven
In de zelfevaluatie die deel uitmaakte van het onderzoek geven RMC’s aan dat ze vooral
samenwerken met het UWV-werkbedrijf en hulpverleningsinstanties. De partners onderwijs
en bedrijfsleven zijn maar beperkt betrokken bij het curatieve vsv-beleid. Dit heeft tot gevolg
dat de begeleiding zich beperkt tot terugkeer zelf. Aandacht voor het onderwijstraject blijft
uit. Typerend zijn uitspraken van RMC-coördinatoren: “Ik denk niet eens dat de reguliere
terugkeerder als zodanig wordt herkent door de mentor op school”; “Het onderwijs weigert
terugkeerders aan te nemen als de onderwijsomgeving moet worden aangepast”; en: “Er was
een scholingsproject in de regio van het MKB waar alle partners bij betrokken waren, behalve
het RMC en de leerplicht.”
De onderlinge samenwerking van RMC’s
Bijzonder voor het vsv-beleid is de vergaande aandacht voor de uitwisseling van good practices.
Op de website www.aanvalopschooluitval.nl zijn bijvoorbeeld overzichten met voorbeeldprojecten
te vinden. In landelijke en regionale bijeenkomsten wisselen RMC’s ervaringen uit. Het aantal
curatieve projecten waarover informatie te vinden is of uitgewisseld wordt, is echter beperkt.
Een RMC-coördinator: “Ik kijk niet eens meer om me heen wat in andere regio’s gebeurt, zo
ben ik bezig met de waan van de dag”; en tegen de collega: “Eigenlijk moeten we eens in
Drenthe gaan kijken hoe ze het daar aanpakken in de samenwerking met werkgevers.”
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Problematische context
Eerder ecbo-onderzoek onder 100 naar het onderwijs teruggekeerde
voortijdig schoolverlaters heeft inzicht opgeleverd in waarom het zo
belangrijk is om naast het preventieve beleid ook een systematisch
curatief vsv-beleid op te zetten (Van Wijk, Van den Dungen & Fleur,
2012). Wat is nu eigenlijk het kernprobleem?

Context

Interventies

Mechanismen

Outcomes

Als vsv onvermijdelijk
is hebben vsv’ers hulp
nodig bij succesvolle
terugkeer

Het kernprobleem start met de constatering dat ieder jaar jongeren het onderwijs verlaten
zonder startkwalificatie, terwijl zij cognitief wel in staat zijn om een startkwalificatie te halen.
Het voorkomen van deze uitval is belangrijk. Maar het is om drie redenen niet altijd mogelijk
of wenselijk om deze uitval te voorkomen.
Ten eerste zijn jongeren niet altijd in staat om op school te blijven. Bijvoorbeeld omdat de
jongere ziek is, of omdat deze een dusdanige overbelasting ervaart dat het volgen van onderwijs niet mogelijk is. Andere jongeren zouden wel onderwijs kunnen volgen, maar zijn absoluut
niet meer te motiveren. Uitval is daarmee onvermijdelijk. “Wat de school ook had gedaan, ik
was toch wel uitgevallen” (terugkeerder).
Ten tweede kan uitval leerzaam zijn. Veel uitvallers hebben werkervaring opgedaan, gewerkt
aan hun problemen of gezocht naar een beroep dat goed bij ze past. Ook hebben sommige
terugkeerders via hun werk cursussen gedaan of een thuisstudie gevolgd. “Ik heb drie jaar in
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de detailhandel gewerkt en ben opgeleid tot intern controller” (terugkeerder).
Tot slot is uitval soms noodzakelijk. Sommige terugkeerders verkozen bijvoorbeeld werk boven
studie. Waar ze oorspronkelijk dachten ook zonder diploma wel aan het werk te kunnen,
hebben ze ervaren dat een diploma een voorwaarde is voor een leuke en goedbetaalde baan.
Door dit besef zijn ze teruggekeerd naar school. De periode zonder onderwijs blijkt jongeren
te motiveren. Veel terugkeerders geven aan nu beter hun best te doen op school. “Ik ben blij
dat ik weer een opleiding volg” (terugkeerder).
Niet alle vsv’ers zijn in staat om zonder hulp succesvol terug te keren naar het onderwijs. Ze
hebben hulp nodig bij terugkeer omdat zij bijvoorbeeld onvoldoende op de hoogte zijn van
mogelijkheden om werken en leren te combineren. Of ze hebben hulp nodig bij hun beroepskeuze. Sommige jongeren hebben bovendien een motivator nodig om de stap te zetten; uit
zichzelf zouden ze niet terugkeren, maar ze keren wel terug als iemand hen bijstuurt.
Na terugkeer heeft een deel van de jongeren ondersteuning nodig om succesvol te zijn in het
onderwijs. Terugkeerders geven aan dat ze meestal instromen in reguliere onderwijstrajecten en
geen extra begeleiding meer krijgen. Dit terwijl ze wel behoefte hebben aan extra ondersteuning.
Afgezet tegen de in hoofdstuk 2 geschetste huidige omgeving waarin curatief vsv-beleid vorm
krijgt, betekent dit dat de meeste RMC’s nog stappen kunnen zetten om hun terugkeerbeleid
beter vorm te geven.
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Interventies
Hoe kun je ervoor zorgen dat voortijdig schoolverlaters terugkeren
naar het onderwijs? RMC’s blijken een breed palet aan interventies
te hebben ontwikkeld. Bijvoorbeeld het systematisch herhalen van
huisbezoeken tot de jongere besluit terug te keren naar het onderwijs. Of gesprekken met een onderwijsinstelling zodat de jongere
na terugkeer nog goede begeleiding krijgt.

Context

Interventies

Mechanismen

Outcomes

RMC’s maken gebruik van:
• signaleringsmethoden
• activeringsmethoden
• begeleidingsmethoden

Als professionals willen inzetten op curatief beleid zijn er drie soorten interventies denkbaar:
• Interventies gericht op de vsv’er; bijvoorbeeld het bieden van een beschermde leeromgeving
waar de jongere weer kan wennen aan het schoolritme.
• Interventies gericht op de professionals; bijvoorbeeld het aanbieden van een cursus die de
professional leert beter met de vsv’er te communiceren.
• Interventies gericht op de werkprocessen; bijvoorbeeld een digitaal overdrachtssysteem waardoor de verschillende samenwerkingspartners met elkaar informatie kunnen uitwisselen.
In deze publicatie beperken we ons tot interventies die gericht zijn op de vsv’er. We bespreken
interventies die bij het onderzoek betrokken regio’s hebben ontworpen of die bekend zijn uit
de (internationale) literatuur. Niet altijd kan worden vastgesteld dat de interventies effectief
zijn. Het zijn wel interventies waarvan aannemelijk is dat ze werken.
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De focus ligt op de RMC-regio als actor: wat kan de RMC-regio doen? Omdat RMC’s veel
samenwerken met andere partners bespreken we ook interventies die direct voortkomen uit
of onderdeel zijn van interventies van het RMC maar waarvan de uitvoering is belegd bij een
samenwerkingspartner.
De interventies zijn geordend onder drie noemers: 1) signaleringsmethoden, 2) activeringsmethoden, en 3) begeleidingsmethoden naar terugkeer en tijdens het onderwijs. De interventies volgen elkaar in tijd op. Het RMC gebruikt eerst een signaleringsmethode, vervolgens
een activeringsmethode en tot slot een begeleidingsmethode. Daarbij kunnen de drie fases
in elkaar overlopen of opnieuw doorlopen worden, als blijkt dat de eerdere interventie niet
succesvol was.

4.1 Signaleringsmethoden
De eerste stap in het interveniëren is signaleren van uitval. Het RMC ontwikkelt signaleringsmethoden zodat de vsv’er in beeld komt bij het RMC. RMC’s blijken diverse signaleringsmethoden te benutten. Tabel 4.1 geeft een overzicht.
Tabel 4.1 Signaleringsmethoden
Het RMC kan een vsv’er signaleren …
aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie (GBA)
aan de hand van het SUWI-gegevensregister (SGR) (vaak beschreven als het bestand van het
UWV-werkbedrijf, toegankelijk via bijvoorbeeld RMC-SUWI-net)
aan de hand van de maandrapportages van DUO
via overdracht door de leerplicht
via een attendering door het onderwijs
via een doorverwijzing door hulpverlening (ZAT, GGD, overige)
via een doorverwijzing door werkgevers of uitzendbureaus
via een directe doorverwijzing door buurthuizen, jongerenwerk etc.
door zelf actief te zijn bij buurthuizen, jongerenwerk etc.
na een eigen melding van een jongere (of de ouders)
anders, namelijk …
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De RMC’s die bij het onderzoek betrokken waren, maken vooral gebruik van de gemeentelijke
basisadministratie en in iets mindere mate van SUWI-gegevens. De overige methoden benutten
RMC’s wisselend: sommige RMC’s gebruiken ze zeer actief, andere RMC’s helemaal niet.
De keuze van de methoden die een RMC gebruikt lijkt vooral afhankelijk van de samenstelling
en afspraken van het samenwerkingsverband. Zo werken sommige RMC’s in een constructie
waarin ze de gegevens van de GBA alleen kunnen opvragen bij de gemeente. Zelf hebben ze
geen toegang tot de bestanden. De signalering loopt hierdoor vertraging op.
Een enkele gemeente heeft de volledige signaleringsfunctie belegd bij leerplichtambtenaren.
Deze gemeenten vinden dat het efficiënter is als één partij de signalering van uitval verzorgt
voor zowel leerplichtige als kwalificatieplichtige jongeren.

4.2 Activeringsmethoden
De tweede stap in het interveniëren is het tot stand brengen van contact tussen het RMC en
de vsv’er. RMC’s ontwikkelen zeer diverse activeringsmethoden om in contact te komen met
jongeren. Het meest gebruiken zij methoden die leiden tot direct contact met de jongere.
Tabel 4.2 geeft een overzicht.
Tabel 4.2 Directe activeringsmethoden
Het RMC kan een vsv’er activeren …
via een brief naar het huisadres
via een telefoongesprek
via e-mail, aanschrijven via sociale media als facebook
door middel van een huisbezoek
door middel van aanwezigheid in de wijk
bij aanvraag van een uitkering
anders, namelijk …

In de meeste gevallen benadert een casemanager de vsv’er. De casemanager legt het contact
en voert een intakegesprek om de diagnose te stellen. Daarbij is vaak sprake van een stappenplan van toenemend initiatief door het RMC. De casemanager probeert de vsv’er allereerst
te activeren door middel van een brief. Als de vsv’er niet reageert, neemt de casemanager
telefonisch contact op en als ook dat niet werkt gaat de casemanager op huisbezoek.
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Omdat niet iedere vsv’er altijd open zal staan voor terugkeer, kan het soms verstandig zijn
een jongere even met rust te laten en hem pas na enkele maanden tot een jaar opnieuw te
benaderen (Van Wijk e.a., 2012) (tabel 4.3).
Tabel 4.3 Herhaalde activeringsmethoden
Het RMC kan een vsv’er die na een eerste contact niet terugkeerde alsnog activeren via …
het na enkele maanden herhalen van een activeringsmethode
het na een jaar herhalen van een activeringsmethode
het systematisch herhalen van een activeringsmethode (tot de 23ste verjaardag)
anders, namelijk …

In een deel van de regio’s proberen casemanagers ook het sociale netwerk van de vsv’er te
informeren en betrekken. Uit onderzoek blijkt dat vsv’ers vooral met hun ouders, vrienden
en eventuele werkgever over terugkeer naar het onderwijs praten (Van Wijk e.a., 2012). De
redenatie is dat door het sociale netwerk te informeren over mogelijkheden en de hulp die
het RMC kan bieden, zij de vsv’er kunnen bewegen om contact op te nemen met het RMC.
Indirecte activeringsmethoden waarvan RMC’s gebruik maken staan beschreven in tabel 4.4.
Tabel 4.4 Indirecte activeringsmethoden
Het RMC kan een vsv’er activeren via …
het informeren van ouders
het informeren van werkgevers en uitzendbureaus
het informeren van professionals of vrijwilligers in de wijk
bewustwordingsacties met behulp van pamfletten, dag van de leerplicht, informatiefolders,
websites en inlooppunten
anders, namelijk …

De meeste RMC’s die hebben meegewerkt aan dit onderzoek maken weinig gebruik van
indirecte activeringsmethoden. Vooral van het informeren van werkgevers en uitzendbureaus
verwachten zij echter wel succes. Terugkeerders bevestigen de kansrijkheid van deze interventie.
Zij geven aan dat ze door het werk dat ze hebben gedaan in de periode dat ze niet naar
school gingen, geïnspireerd zijn geraakt om weer een opleiding te gaan volgen. Tegelijkertijd
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blijken zowel terugkeerders als werkgevers slecht op de hoogte van mogelijkheden om leren
en werken te combineren (Van Wijk e.a., 2012).

4.3 Begeleidingsmethoden
De derde stap in het interveniëren is het begeleiden van de vsv’er. Het gaat om hulp die
eraan kan bijdragen dat de vsv’er succesvol onderwijs kan gaan volgen. RMC’s blijken zeer
diverse signaleringsmethoden te ontwikkelen. De RMC’s benutten deze op twee momenten:
tijdens een ‘voorinvestering’ die terugkeer mogelijk maakt en gedurende het onderwijstraject.
Tabel 4.5 geeft een overzicht van begeleidingsmethoden die de vsv’er voorbereiden op een
terugkeer naar het onderwijs.
Tabel 4.5 Begeleidingsmethoden tijdens de voorinvestering
Het RMC kan een vsv’er begeleiden met behulp van …
testen
(groeps)gesprekken
oriëntatieactiviteiten in onderwijs, bedrijfsleven, sport en/of de creatieve sector
informatiebijeenkomsten
rebound, stages, trainingen of (begeleid) werken
hulpverlening
praktische hulp bij inschrijven of bij het vinden van een bpv- of stageplaats
het vieren van succeservaringen
anders, namelijk …

De meeste RMC’s werken met trajectbegeleiders die fungeren als contactpersoon en begeleider
gedurende het traject. Vaak start de trajectbegeleider met een gesprek dat voortbouwt op de
intake door de casemanager. Bespreekpunten zijn het studieverleden en de werkervaring, de
interesses en talenten van de jongere, de oorzaak van de uitval en belemmeringen om terug
te keren, het toekomstperspectief en/of het sociale netwerk van de jongere. Hierna volgt
meestal een individueel traject op maat. Een enkel RMC werkt ook met groepsbegeleiding,
vooral voor het wegnemen van belemmeringen.
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Alle RMC’s zorgen voor coördinatie van het traject. De mate waarin medewerkers van het
RMC betrokken zijn bij de uitvoering van het traject, verschilt sterk. Sommige RMC’s hebben
de beschikking over werkomgevingen en geven zelf trainingen, andere besteden dit soort
activiteiten altijd uit. RMC’s werken daarin samen met professionals, maar proberen in mindere
mate ook vrijwilligers of het sociale netwerk van de jongere (vooral de ouders) te benutten.
Het tweede moment waar het RMC de vsv’ers kan begeleiden, is tijdens en na de terugkeer.
Deze begeleiding heeft betrekking op het onderwijstraject zelf. Begeleidingsmethoden die
passen bij een dergelijke aanpak staan beschreven in tabel 4.6.
Tabel 4.6 Begeleidingsmethoden tijdens en na terugkeer in het onderwijs
Het RMC kan een vsv’er begeleiden via …
afstemming met het onderwijs over de inhoud van de opleiding
afstemming met het onderwijs over de leeromgeving
afstemming met het onderwijs over de leersnelheid
afstemming met het onderwijs over het instroommoment
het zorgen voor hoge verwachtingen van de terugkeerder door onderwijsprofessionals
het overdragen van de extra begeleiding aan onderwijsprofessionals, iemand uit het sociale netwerk
van de jongere of een (vrijwillige) mentor/coach
coaching door de trajectbegeleider tijdens (een deel van) het onderwijstraject
anders, namelijk …

Afhankelijk van de doelgroep die het RMC heeft gekozen en de kenmerken van de betreffende
vsv’er, zijn de begeleidingsmethoden relatief eenvoudig tot zeer complex. Een jongere kan
voldoende hebben aan een studiekeuzetest en hulp bij het aanvragen van studiefinanciering.
Andere jongeren hebben behoefte aan een traject waar ze dankzij een samenwerking tussen
meerdere partijen worden klaargestoomd voor de stap naar het onderwijs. Een voorbeeld van
zo’n laatste traject is een project waar het RMC samenwerkt met de plaatselijke voetbalclub en
het MKB. In- en om het stadion kunnen vsv’ers werkervaring opdoen, inzicht krijgen in hun
interesses en wennen aan een dagritme. Door de positionering in het voetbalstadion – is de
veronderstelling – zijn vsv’ers sneller te verleiden om aan het traject deel te nemen.
Veel RMC’s wijzen op het belang van de persoonlijkheid van de trajectbegeleider. Ze spreken
over betrokken mensen die bereid zijn buiten gebaande paden te treden als dat in het belang
van de jongere is. “Goeroes,” volgens een directeur van de afdeling vsv. Professionals roemen
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trajectbegeleiders die door hun eigen verleden een zekere natuurlijke overtuigingskracht
hebben voor jongeren. De voormalige hooligan, een oud-directeur van een grote fabriek,
de ervaringsdeskundige; allen kunnen door hun persoonlijkheid net dat zetje geven dat de
vsv’er nodig heeft om terug te keren naar het onderwijs.
In dit onderzoek is niet nadrukkelijk gezocht naar bepalende persoonskenmerken van trajectbegeleiders. Hiervoor is vervolgonderzoek nodig. De opbrengst van zo’n onderzoek kan zijn
dat RMC’s een bewustere match kunnen maken tussen jongere en trajectbegeleider.
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Beoogde mechanismen
bij vsv’ers
Iedere interventie beoogt een verandering teweeg te brengen bij
de voortijdig schoolverlater. Een verandering in gedrag, emotie
of cognitie die er uiteindelijk toe leidt dat de jongere alsnog zijn
startkwalificatie behaalt. Welke veranderingen bij de jongere kun je
nastreven op de korte termijn?

Context

Interventies

Mechanismen

Outcomes

De vsv’er voelt zich meer:
• gefaciliteerd
• gemotiveerd
• geïnformeerd
• zelfbewust
• capabel
• doelgericht

Na en tijdens interventies is het mogelijk om de deelnemer te vragen of hij een verandering
ervaart. De deelnemer voelt zich bijvoorbeeld beter geïnformeerd. De verandering is daarnaast
met behulp van observaties waar te nemen: de deelnemer toont bijvoorbeeld enige interesse
waar hij eerst uitsluitend afwijzend was. Belangrijk daarbij is dat mechanismen altijd een
proces zijn. Een vsv’er zal bijvoorbeeld na één gesprek meestal niet doelgericht te werk gaan,
maar hij zal wellicht wel gaan nadenken over zijn doelen of in staat zijn om een globale afbakening te maken.
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Het is mogelijk deze mechanismen te ordenen naar de drie interventies zoals deze in het vorige
hoofdstuk zijn beschreven: signaleringsmethoden, activeringsmethoden en begeleidingsmethoden.

5.1 Gesignaleerd
De signaleringsmethoden hebben geen mechanismen bij de vsv’ers tot gevolg. De vsv’er
merkt zelf immers niet dat zijn uitval gesignaleerd is. Signalering is wel een voorwaarde voor
de tweede interventie; het toepassen van de activeringsmethoden.

5.2 Geactiveerd
Mechanismen bij de deelnemer die dankzij activering kunnen ontstaan zijn opgenomen in
tabel 5.1 en worden vervolgens verder uitgewerkt. Bij iedere uitwerking staat een voorbeeld
van een interventie om dit mechanisme bij de vsv’er te bewerkstelligen.
Tabel 5.1 Beoogde mechanismen bij vsv’ers dankzij activeringsmethoden
Dankzij de activeringsmethoden voelt de vsv’er zich meer …
gefaciliteerd
gemotiveerd
anders, namelijk …

Gefaciliteerd
De vsv’er ontwikkelt het vertrouwen dat er professionals en/of mensen in zijn sociale netwerk
zijn die hem kunnen helpen bij de stap naar het onderwijs en tijdens het onderwijstraject
zelf. Hij raakt overtuigd dat een begeleidingstraject van meerwaarde kan zijn. Hij krijgt meer
vertrouwen in het RMC en het instituut school.
“Jongeren weten niet wat het RMC is en wat het RMC kan betekenen. Daarom sturen
we alle jongeren zonder startkwalificatie ieder jaar een informatiefolder. De eerste folder
krijgen ze bij het uitschrijfgesprek op school. Ook hangen we posters op plekken waar de
jongeren komen” (RMC-coördinator).
Gemotiveerd
De vsv’er ontwikkelt interesse in de voordelen van terugkeer naar het onderwijs. Hij raakt gemotiveerd om een traject te volgen dat toeleidt naar onderwijs en om de stap te zetten naar het onderwijs. De vsv’er voelt zich meer en meer uitgedaagd om weer naar het onderwijs terug te keren.
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“Soms kun je via een omweg van werk alsnog interesse voor leren opwekken. Houd werkende vsv’ers in de gaten en benader ze regelmatig met de vraag of ze interesse hebben
in een opleiding zodat ze een betere baan kunnen krijgen” (directeur van de afdeling vsv).

5.3 Begeleid
Begeleidingsmethoden kunnen allerlei veranderingen teweeg brengen bij de vsv’er. Sommige
begeleidingsmethoden, zoals de gesprekken, hebben meerdere mechanismen tot doel. In
tabel 5.2 vatten we samen wat de RMC’s beogen met begeleidingsmethoden. Vervolgens zijn
de mechanismen uitgewerkt en is steeds een voorbeeld opgenomen van een interventie van
een RMC-regio die beoogt dit mechanisme bij de vsv’er te bewerkstelligen.
Tabel 5.2 Beoogde mechanismen bij vsv’ers dankzij begeleidingsmethoden
Dankzij de begeleidingsmethoden voelt de vsv’er zich meer …
geïnformeerd
zelfbewust
capabel
doelgericht
anders, namelijk …

Geïnformeerd
De jongere ontwikkelt kennis over de begeleidingstrajecten naar het onderwijs en over de
mogelijkheden in het onderwijs die voor hem relevant zijn. De vsv’er leert wat de mogelijkheden
zijn in relatie tot eigen kunnen en leefsituatie.
“We bezoeken werkgevers waar jongeren zonder startkwalificatie werken en bespreken
gezamenlijk hoe de jongere alsnog een diploma kan halen via een traject waarin werken
en leren gecombineerd wordt” (RMC-coördinator).
Zelfbewust
De vsv’er ontwikkelt het gevoel ertoe te doen. Hij wordt zich bewust van de eigen capaciteiten,
talenten en de belemmeringen waarmee hij te maken heeft. De jongere leert om te reflecteren
op de invloed van eigen gedrag, emotie of cognitie op de (mensen in de) omgeving. De jongere
raakt overtuigd dat er vertrouwen is dat hij succesvol zal zijn. De jongere krijgt meer zelfvertrouwen zodat hij zelf ook gaat geloven dat hij succesvol kan zijn. Hij gaat (kleine) successen vieren.
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“Jongeren willen opgemerkt worden. Soms is het voldoende als je de jongere bij zijn naam
aanspreekt en duidelijk maakt dat je graag wilt dat hij teruggaat naar school. Een beetje
persoonlijke aandacht” (beleidsmedewerker vsv).
Capabel
De vsv’er ontwikkelt voldoende kennis en vaardigheden om succesvol te zijn in begeleidingstrajecten naar het onderwijs en in het onderwijs zelf. Zijn attitude en werkhouding passen
hierbij. De eventuele problemen die deelname aan het onderwijs blokkeren zijn voldoende
opgelost. De vsv’er leert om bij tegenslagen een zeker probleemoplossend vermogen te tonen.
Meer en meer vraagt of accepteert hij hulp waar hij iets zelf niet kan. Hij gaat keuzes onderbouwen. De vsv’er ervaart bovendien dat hij in een context leert waarin de voorwaarden worden
geschapen om succesvol te kunnen zijn en er voldoende kansen zijn.
“Voor vsv’ers hebben we stageplaatsen. Werkgevers die jonge mensen een kans willen
geven bieden een veilige werkplek en het werkplein zorgt voor begeleiding. Zo werken
jongeren die al meer dan een jaar een uitkering hebben aan werkhouding, attitude,
zelfvertrouwen, kennis etc.” (RMC-coördinator).
Doelgericht
De vsv’er ontwikkelt een ambitieus maar realistisch toekomstbeeld waar hij naartoe werkt.
De jongere krijgt steeds meer duidelijkheid over de route naar opleiding of beroep. Hij houdt
dit doel voor ogen tijdens de stap naar het onderwijs en tijdens het onderwijstraject zelf. De
jongere raakt overtuigd van de eigen verantwoordelijkheid om het doel te bereiken en gaat
daartoe initiatief tonen.
“In het intakegesprek gaan we uit van het doel van de jongere. Vervolgens bespreken we
wat de jongere zelf moet gaan doen om dat doel te bereiken” (RMC-coördinator).
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Beoogde outcomes op
de lange termijn
Vrijwel iedere professional werkzaam in het onderwijs weet hoeveel
voortijdig schoolverlaters zijn school telt. Maar is er iemand die weet
hoeveel terugkeerders er zijn? Ook rond terugkeer zijn een aantal
redelijk objectieve doelen te benoemen. In dit hoofdstuk beschrijven
we die doelen en de mate waarin RMC’s deze kunnen gebruiken als
sturingsinformatie.

Context

Interventies

Mechanismen

Outcomes

De vsv’er:
• werkt mee
• keert terug
• rond de opleiding af
• behaalt de startkwalificatie

Zoals eerder besproken: het is voor RMC’s bijna onmogelijk om aan te tonen dat de interventie
daadwerkelijk tot alle beoogde langetermijneffecten (outcomes) leidt (zie ook bijlage 2). Het
is immers zeer lastig om aan te tonen dat er een verband is tussen de interventie enerzijds
en de outcome anderzijds. Dit wil niet zeggen dat het expliciteren en meten van outcomes
niet zinvol is. Het tellen van het aantal voortijdig schoolverlaters heeft bijvoorbeeld bijgedragen
aan het besef in onderwijsinstellingen dat een gericht preventief vsv-beleid noodzakelijk is.
Eenzelfde redenatie geldt voor het benoemen en in beeld brengen van de beoogde outcomes
van curatief beleid. Een aanmerkelijk percentage terugkeerders draagt bijvoorbeeld bij aan
het besef dat ook curatief vsv-beleid zinvol is.

ecbo

39

Hoofdstuk 06 Beoogde outcomes op de lange termijn

De RMC’s noemen vier outcomes die zij nastreven en/of in beeld brengen. Tabel 6.1 geeft
een overzicht.
Tabel 6.1 Beoogde outcomes
Beoogde outcomes
De vsv’er werkt mee aan trajectbegeleiding
De vsv’er keert terug naar het onderwijs
De terugkeerder rond de opleiding succesvol af
De terugkeerder behaalt de startkwalificatie
anders, namelijk …

Bij iedere outcome kan het RMC in beeld brengen op hoeveel jongeren de outcome betrekking
heeft en wat het succespercentage is. Het succespercentage betreft het percentage vsv’ers
dat op een bepaalde outcome succesvol is, ten opzichte van alle vsv’ers of alle terugkeerders.
Dit succespercentage kan vergeleken worden met het succespercentage van de jaren ervoor en
met succespercentages in andere RMC’s. De regio’s krijgen zo een beeld van de ontwikkeling
van hun resultaten en hoe de resultaten in de regio zich verhouden tot de resultaten in
andere regio’s.
In de RMC’s heeft sturen op de outcomes van curatief beleid geen prioriteit. De RMC’s
krijgen dankzij de onderwijsnummerdata uitgebreide rapportages over het aantal vsv’ers en
benutten deze in meer of mindere mate in hun beleid. Een rapportage over aantal (succesvolle) terugkeerders op basis van deze onderwijsnummerdata is voor de RMC’s minder
bruikbaar als sturingsinformatie. De regio’s vinden dat de huidige systematiek met 1 oktober
als peildatum geen inzicht geeft in de effecten van hun inspanningen. Bijvoorbeeld: een
jongere die zich op 30 september uitschrijft bij school A en op 2 oktober bij school B en
zonder tussenkomst van het RMC weer opnieuw aan dezelfde opleiding begint, wordt in de
onderwijsnummerdata-analyses als terugkeerder geteld (oude vsv’er), terwijl een jongere die
op 2 oktober uitvalt en na veel inspanning op 30 september weer met een opleiding begint in
de terugkeerdata niet zichtbaar is (nieuwe vsv’er).
Een andere bron van sturingsinformatie is de jaarlijkse RMC-effectrapportage (Bokdam &
Volker, 2012). Alle contactgemeenten geven voor deze rapportage het aantal teruggeleide
vsv’ers volgens de eigen administratie door. De geïnterviewden geven aan weinig waarde
te hechten aan de data in deze effectrapportage. Iedere regio hanteert namelijk zijn eigen
definitie en kiest een eigen doelgroep. Bijvoorbeeld: sommige regio’s richten zich vooral op
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een kansrijke groep nieuwe vsv’ers. Het aantal terugkeerders dat zij rapporteren is hierdoor
laag, maar het succespercentage van de terugkeerders hoog. In een andere regio probeert
men ook uitvallers uit mbo-niveau 1 en oude vsv’ers, meer kansarme groepen, terug te
leiden naar het onderwijs. Hierdoor begeleiden zij een veel hoger aantal terugkeerders, maar
kennen zij een veel lager succespercentage.
Daar komt bij dat de administratie niet in iedere regio volledig is. Sommige RMC-coördinatoren
hebben in het interview aangegeven dat de data ‘natte-vingerwerk’ zijn omdat een goed
registratiesysteem nog ontbreekt.
Als gevolg van dit beperkte vertrouwen in de curatieve outcomedata formuleren maar weinig
RMC’s streefdata voor curatief beleid. Waar iedere trajectbegeleider precies weet wat het
streefpercentage van het preventieve beleid is in de regio, hebben maar weinigen een
concreet beeld van het aantal terugkeerders dat wordt beoogd en het succespercentage dat
behaald moet worden.
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Samenvatting en
discussie
Curatief vsv-beleid is wenselijk, zo zeggen terugkeerders. Curatief
vsv-beleid is mogelijk, zo tonen diverse regio’s aan. Maar curatief
vsv-beleid kan nog wel een flinke ontwikkeling doormaken. Wat
leert dit onderzoek ons en wat zouden RMC’s en hun partners nu
kunnen gaan doen?

De vsv’er voelt zich meer:
• gefaciliteerd
• gemotiveerd
• geïnformeerd
• zelfbewust
• capabel
• doelgericht

Als vsv onvermijdelijk
is hebben vsv’ers hulp
nodig bij succesvolle
terugkeer

Context

Interventies

RMC’s maken gebruik van:
• signaleringsmethoden
• activeringsmethoden
• begeleidingsmethoden

Mechanismen

Outcomes

De vsv’er:
• werkt mee
• keert terug
• rond de opleiding af
• behaalt de startkwalificatie

In de publicatie De gevonden zonen (m/v) beargumenteren de onderzoekers Van Wijk, Van den
Dungen en Fleur (2012) dat het tijd is om aan het succes van de preventieve vsv-aanpak door
het voorkomen van voortijdige schooluitval, een curatieve aanpak, gericht op terugkeer van
voortijdig schoolverlaters naar het onderwijs, toe te voegen. Ook jongeren die ooit zijn uitgevallen
kunnen terugkeren naar het onderwijs en alsnog hun startkwalificatie behalen.
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In dit onderzoek is in beeld gebracht wat regio’s nu al ondernemen om terugkeer te bevorderen
en te faciliteren en wat regio’s zouden kunnen doen volgens internationaal literatuuronderzoek.
De resultaten zijn beschreven als bouwstenen van curatief vsv-beleid. Voor concrete voorbeelden
verwijzen we naar de voorbeeldprojecten op www.aanvalopschooluitval.nl, de projectbeschrijvingen
in de rapportage van de analyse van de RMC-effectrapportages (Bokdam & Volker, 2012) en het
overzicht van deelnemers aan het programma Kansen Voor Jongeren van het Oranje Fonds
(Oranje Fonds, 2012). Internationale inspiratie is bijvoorbeeld te vinden in het research paper van
Cedefop (2010).
Tegelijkertijd moeten we constateren dat het curatieve beleid, vergeleken met het preventieve
beleid, nog een flinke achterstand heeft. Het curatieve beleid krijgt niet in iedere regio veel
aandacht en niet iedere regio biedt een compleet aanbod. De ontwikkelingen in de regio’s
laten zelfs zien dat RMC’s steeds meer preventief werken en steeds minder curatief. Het is de
vraag of dit wenselijk is. Want jongeren voor wie de uitval onvermijdelijk is, weten niet altijd
zonder hulp de weg naar het onderwijs terug te vinden.
De RMC’s hebben zelf de indruk dat er vooral nog veel winst valt te behalen door samen te werken
met werkgevers en het onderwijs. Werkgevers kunnen jongeren motiveren voor een werk- en
leertraject. Het onderwijs kan een stap zetten door terugkeerders gerichter en met hogere
verwachtingen te begeleiden. Daarnaast is het mogelijk om een bredere doelgroep te bedienen.
Regio’s die nu wel interventies ontwikkelen voor ‘nieuwe’ vsv’ers3 zouden deze kunnen aanpassen voor en verbreden naar een aanbod voor ‘oude’ vsv’ers4.
Regio’s kunnen verder veel van elkaar leren. Waar ze dat wel doen wat betreft hun preventieve
beleid, is die neiging met betrekking tot curatief beleid veel kleiner. Mogelijk komt dit mede
doordat voor het preventieve beleid landelijke benchmarkgegevens beschikbaar zijn waar
bovendien concrete doelstellingen en subsidies aan verbonden zijn. Voor het curatieve beleid
bestaan dergelijke gegevens en subsidies niet.
De RMC’s kunnen nu een keuze maken. Accepteren zij dat hun werk al meer preventief
wordt, of staan zij ook voor het curatieve vsv-beleid? Zijn zij in staat om met hun houding en
met steun van hun partners de landelijke ondersteuning af te dwingen die het succesvolle
preventieve vsv-beleid al kenmerkt? Is later te laat of toch nog op tijd?

3 Jongeren die zijn uitgevallen maar zich voor 1 oktober weer kunnen inschrijven bij een onderwijsinstelling.
4 Jongeren die zijn uitgevallen en op 1 oktober van het daaropvolgende schooljaar niet ingeschreven waren bij een onderwijsinstelling.
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Zelfevaluatie-instrument
Deze bijlage bevat een lijst met bouwstenen voor curatief vsv-beleid.
De lijst kan dienen als zelfevaluatie-instrument. Een RMC kan de
lijst langslopen en aan de hand van de in schema B1.1 opgenomen
vragen beoordelen of beoogde doelstellingen van het huidige curatieve
vsv-beleid worden behaald en waarvoor extra aandacht nodig is.
Schema B1.1 Vragen voor een zelf-evaluatie van het curatieve vsv-beleid

Is deze bouwsteen
onderdeel van het
huidige beleid?

Ja:
In hoeverre lukt het om
de beoogde bouwsteen
te realiseren?

Nee:
Moet de bouwsteen in de
toekomst wel onderdeel
worden van het beleid?

Volledig: geen actie nodig

Niet of deels: actie nodig

Nee: geen actie nodig

Ja: actie nodig

Het zelfevaluatie-instrument is in printversie te downloaden via www.ecbo.nl.
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Zelfevaluatie-instrument curatief vsv-beleid
Is deze bouwsteen
onderdeel van het
huidige beleid?
Ja

Nee

Is er actie op deze
bouwsteen nodig?

Ja

Nee

Interventies door het RMC
Het RMC kan een vsv’er signaleren …
aan de hand van de gemeentelijke basisadministratie (GBA)
aan de hand van het SUWI-gegevensregister (SGR)
aan de hand van de maandrapportages van DUO
via overdracht door de leerplicht
via een attendering door het onderwijs
via een doorverwijzing door hulpverlening (ZAT, GGD, overige)
via een doorverwijzing door werkgevers of uitzendbureaus
via een directe doorverwijzing door buurthuizen, jongerenwerk etc.
door zelf actief te zijn bij buurthuizen, jongerenwerk etc.
na eigen melding van een jongere (of de ouders)
anders, namelijk …
Het RMC kan een vsv’er activeren …
via een brief naar het huisadres
via een telefoongesprek
via e-mail, aanschrijven via sociale media als facebook
door middel van een huisbezoek
door middel van aanwezigheid in de wijk
bij aanvraag van een uitkering
via het herhalen van de activeringsmethode
via het informeren van ouders
via het informeren van werkgevers en uitzendbureaus
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Is deze bouwsteen
onderdeel van het
huidige beleid?
Ja

Nee

Is er actie op deze
bouwsteen nodig?

Ja

Nee

(vervolg) Het RMC kan een vsv’er activeren …
via het informeren van professionals of vrijwilligers in de wijk
via bewustwordingsacties met behulp van pamfletten, dag
van de leerplicht, informatiefolders, websites en inlooppunten.
anders, namelijk …
Het RMC kan een vsv’er begeleiden met behulp van …
testen
(groeps)gesprekken
oriëntatieactiviteiten in onderwijs, bedrijfsleven, sport en/of
de creatieve sector
informatiebijeenkomsten
rebound, stages, trainingen of (begeleid) werken
hulpverlening
praktische hulp bij inschrijven of bij het vinden van een
bpv- of stageplaats
het vieren van succeservaringen
afstemming met het onderwijs over de inhoud van de opleiding
afstemming met het onderwijs over de leeromgeving
afstemming met het onderwijs over de leersnelheid
afstemming met het onderwijs over het instroommoment
het zorgen voor hoge verwachtingen van de terugkeerder
door onderwijsprofessionals
het overdragen van de extra begeleiding aan onderwijsprofessionals, iemand uit het sociale netwerk van de
jongere of een (vrijwillige) mentor/coach
coaching door de trajectbegeleider tijdens (een deel van) het
onderwijstraject
anders, namelijk …
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Is deze bouwsteen
onderdeel van het
huidige beleid?
Ja

Nee

Is er actie op deze
bouwsteen nodig?

Ja

Nee

Mechanismen bij de vsv’er
Dankzij de interventie voelt de vsv’er zich meer …
gefaciliteerd
gemotiveerd
geïnformeerd
zelfbewust
capabel
doelgericht
anders, namelijk …
Outcomes
de vsv’er werkt mee aan trajectbegeleiding
de vsv’er keert terug naar het onderwijs
de terugkeerder rond de opleiding succesvol af
de terugkeerder behaalt de startkwalificatie
anders, namelijk …
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CIMO-logica
In deze bijlage staat de CIMO-logica beschreven. De beschrijving
is gebaseerd op het artikel ‘Op zoek naar wat werkt’ dat ecboonderzoekers publiceerden in MESO-magazine (Van den Berg,
Hoeve & Zitter, 2012).
Achtergrond
In het onderwijs leidt het streven om evidence based te werken ertoe dat projecten zich
vooral richten op de beoogde effecten op de lange termijn. In onderzoek naar curatief beleid
zullen projecten bijvoorbeeld vooral willen weten of het opgezette project tot effect heeft dat
meer vsv’ers uiteindelijk toch hun startkwalificatie halen.
Maar hoe bewijs je dat juist het project heeft bijgedragen aan de behaalde startkwalificatie?
Alle professionals weten dat het niet zo eenvoudig is om aan te tonen dat een project het
beoogde effect heeft gehad. Projecteigenaren hebben vervolgens de neiging om helemaal
maar geen effecten meer te onderzoeken. Ze beperken zich tot een evaluatie of het project is
uitgevoerd zoals beoogd.
De CIMO-logica maakt het mogelijk om meer inzicht te krijgen in effecten van projecten.
Dit doet de CIMO-logica door de achterliggende redenering te expliciteren. De CIMO-logica
dwingt om na te denken over de relatie tussen het ingezette beleid, een zichtbare verandering
op korte termijn en het beoogde effect. Zo wordt de ’black box’ tussen het project en het
beoogde effect geopend.
CIMO in het kort
De CIMO-logica kent de volgende vorm: “Voor dit probleem in-CONTEXT is het nuttig om
deze INTERVENTIE toe te passen, die door deze MECHANISMEN de volgende uitkomsten
(OUCOMES) zal genereren” (Van Aken & Andriessen, 2011). Vertaald naar het onderwerp
van deze publicatie leidt dit tot schema B2.1.
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Schema B2.1 Curatief beleid volgens de CIMO-logica

problematische
context

interventies door
het RMC en
haar partners

mechanismen
(veranderingen)
bij de vsv’ers

outcomes
(effecten) op
de lange termijn

In tabel B2.1 is een voorbeeld gegeven van de CIMO-logica. De redenatie van dit voorbeeld is
dat dankzij begeleiding (interventie) een vsv’er gemotiveerd raakt voor terugkeer naar school
(mechanisme) waardoor deze uiteindelijk zijn startkwalificatie haalt (outcome).
Tabel B2.1 De CIMO-logica
Omschrijving

Voorbeeld

Context

Een praktijkprobleem

Een jongere verlaat voortijdig het onderwijs terwijl deze cognitief in staat is om
een startkwalificatie te halen

Interventie

Een (geheel van) maatregel(en) die
moet(en) leiden tot een verandering

De trajectbegeleider begeleidt de
vsv’er

Mechanisme

Verklarend raamwerk waarmee de relatie
tussen de interventie en de outcome
plausibel kan worden gemaakt

De vsv’er merkt dat hij al gemotiveerder
raakt om terug te keren naar het
onderwijs

Outcome

Het beoogde effect van de interventie

De vsv’er behaalt alsnog zijn startkwalificatie

Mechanismen
Maar wat is een ‘mechanisme’ nu precies en waarom is het zinvol om mechanismen apart te
benoemen?
Een mechanisme is een proces, of een opeenschakeling van elkaar opvolgende processen. Een
beschrijving van een mechanisme bestaat uit een actor (in deze publicatie de vsv’er) en een
proces (dat wat de vsv’er doet of voelt). Het mechanisme treedt op korte termijn op en is vrij
direct te relateren aan de interventie. Een voorbeeld om het verschil duidelijk te maken tussen
een mechanisme en een outcome geeft ecbo-onderzoeker Aimee Hoeve in het artikel in MESO:
“Als ik jou een stomp op je arm geef, en je roept “au”, dan is dat plausibel dat jouw pijnreactie (mechanisme) een direct gevolg is van mijn stomp (interventie). Maar wat als je
me een dag later een blauwe plek op je arm (outcome) laat zien? Dan kun je wel beweren
dat die blauwe plek het gevolg is van mijn stomp, maar die verklaring wordt al een stuk
minder plausibel. Er kunnen andere factoren zijn die maken dat jij een blauwe plek op
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je arm hebt, die helemaal niets met de stomp te maken hebben. Bijvoorbeeld omdat je
tegen de deurpost liep toen je na mijn stomp geschokt de deur uit liep.”
Belangrijke vraag is natuurlijk waarom je gebruik zou maken van mechanismen. Projectleiders
hebben in het verleden op die vraag onder andere de volgende antwoorden gegeven:
1 Het zorgt voor focus. Door het praktijkprobleem dat aanleiding is als uitgangspunt te
nemen en daar een redeneerketen aan te verbinden is het mogelijk om de complexiteit
van projecten terug te brengen tot een overzichtelijke opdracht. De professionals kunnen zo
doelgerichter werken. Een professional aan het begin van de keten hoeft niet te evalueren
of het einddoel is bereikt, maar kan nagaan of de zichtbare verandering op korte termijn is
gerealiseerd.
2 Het doet recht aan de onderzoekscapaciteit van professionals. Het is vaak vrijwel onmogelijk
om in één praktijksituatie te bewijzen dat een interventie daadwerkelijk het beoogde effect
heeft. Voor professionals is het dankzij hun praktijkkennis wel mogelijk om redeneerketens
te formuleren die hout snijden. Vervolgens kan eenvoudig onderzoek naar de mate waarin
mechanismen optreden bewijs leveren voor het aantonen dat de projectinspanningen ook
daadwerkelijk effect hebben gehad.
Werken met de CIMO-logica
Professionals kunnen de CIMO-logica gebruiken in het continue proces van ontwikkelen,
monitoren, evalueren en bijstellen van hun beleid.
Bij de ontwikkeling van het vsv-beleid kunnen professionals de vragen beantwoorden die staan
weergegeven in tabel B2.2.
Tabel B2.2 Ontwikkelvragen

Context

Welke kernproblemen worden er aangepakt?
Welke condities moeten er worden vervuld?

Interventie

Welk ontwerp (in grote lijnen) zal worden uitgevoerd?

Mechanisme

Welke directe processen moet het ontwerp uitlokken?
Welke verandering in gedrag, emotie of cognitie moet optreden?
Op welk niveau wordt de verandering zichtbaar; bij een individu, bij een collectief of in
de interactie tussen individu en sociale omgeving?

Outcome

Welke effecten op langere termijn moet het ontwerp uitlokken?
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Tijdens het uitvoeren van het beleid kunnen de professionals de verschillende elementen
monitoren. Bijvoorbeeld door het gebruik van observatieformulieren, het systematisch verzamelen van projectdocumentatie of het voeren van groepsgesprekken achteraf.
Reflectievragen die gesteld kunnen worden zijn opgenomen in tabel B2.3.
Tabel B2.3 Reflectievragen

Context

Zijn de kernproblemen daadwerkelijk opgelost?
Zijn de noodzakelijke condities vervult?

Interventie

Is het ontwerp daadwerkelijke gemaakt en uitgevoerd?

Mechanisme

Hebben de beoogde processen daadwerkelijk plaatsgevonden?

Outcome

Is er zicht op de effecten die op langere termijn moeten worden uitgelokt?
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Gebruikte afkortingen

BRON		

Basisregister OnderwijsNummer

CEDEFOP

European Centre for the Development of Vocational Training

CFI		

Centrale Financiën Instellingen

CIMO		

Context Interventie Mechanisme Outcome

DUO		

Dienst Uitvoering Onderwijs

Ecbo		

Expertisecentrum Beroepsonderwijs

GBA		

Gemeentelijke BasisAdministratie

GGD		

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

M		 Man
Mbo		

Middelbaar beroepsonderwijs

OCW		

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

RMC		

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

SGR		

SUWI-gegevensregister

SUWI		

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SZW		

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

V		 Vrouw
Vsv		

Voortijdig schoolverlaten

UWV		

Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen

ZAT		

Zorg-adviesteam
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Nederland heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het terugdringen
van voortijdige schooluitval. Helemaal voorkomen is echter niet mogelijk.
Soms gaan jongeren van school zonder diploma, een diploma dat ze een goede
kans op de arbeidsmarkt geeft. Maar een deel van deze jongeren keert later
terug naar het onderwijs en haalt alsnog een startkwalificatie.
Later is niet te laat: Inspiratie voor curatief vsv-beleid bevat bouwstenen voor
een beleid om voortijdig schoolverlaters succesvol terug te laten keren naar
het onderwijs. De mogelijke interventies en doelen zijn gebaseerd op (internationaal) literatuuronderzoek en onderzoek in een aantal regionale meld- en
coördinatiepunten (RMC’s) in Nederland.
De auteurs hopen dat de bouwstenen RMC-coördinatoren en hun samenwerkingspartners in bijvoorbeeld het onderwijs en de jeugdhulpverlening inspireren tot
het opzetten van een meer systematisch terugkeerbeleid. Deze publicatie
bevat daartoe onder andere een checklist aan de hand waarvan betrokkenen
hun huidige beleid kunnen evalueren.

Het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) is een onafhankelijk
landelijk expertisecentrum van en voor de sector beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie. Doelstelling van ecbo is het ontsluiten, ontwikkelen en
verspreiden van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis die relevant is
voor de sector en voor de samenleving.
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