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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 Raad, 

ingekomen 

stuk, stuk 1 

In het ‘Verslag Leerplicht  en RMC’ van 13 september 

(ingekomen stuk 1) staat op pag. 8 dat er een ruime 

verdubbeling is van het aantal vroegtijdig schoolverlaters 

(VSV) die geen begeleiding wensten of waarmee geen 

contact mogelijk is (van 61 in 2015/2016 naar 130 in 

2016/2017). Hierdoor zijn er uiteindelijk in 2016/2017 

minder jongeren naar school of werk begeleid dan in 

2015/2016. Deze ontwikkeling vinden wij erg zorgelijk.  

Wat is hiervan de oorzaak en wat wordt hier aan gedaan?  

Is begeleiding optioneel? Met andere woorden: kunnen 

deze jongeren voortijdig school verlaten (en ook niet 

werken) zonder dat hieraan consequenties worden 

verbonden?  

Hoe groot was het aantal VSV’ers in het schooljaar 

2017/2018?  

 

In de programmabegroting 2019-2022 staat op pag.85 dat 

in 2018 ‘het aantal kinderen boven de 18 jaar welke 

jeugdzorg ontvangen is verdubbeld’. 

Zien wij hier terecht een verband? 

 

Het aantal van 130 heeft betrekking op alle jongeren in de 

regio Waterland. Dit aantal betreft de groep VSV-ers die dit 

schooljaar zijn uitgevallen, maar ook de in voorgaande 

schooljaren zijn uitgevallen. Hierdoor neemt het aantal toe. 

 

De begeleiding vanuit RMC aan voortijdig schoolverlaters 

gebeurt in het vrijwillig kader. Het zijn veelal jongeren van 

18 jaar of ouder. Deze kunnen zelf beslissen of zij 

begeleiding wensen. Begeleiding wordt aan alle VSV-ers 

aangeboden, maar zij maken hier niet altijd gebruik van.  

 

Daarnaast wordt in dit aantal ook de jongeren 

meegenomen die 23 jaar zijn geworden, waarna de 

begeleiding vanuit RMC stopt. 

 

De cijfers voor 17-18 zijn nog niet bekend, hiervoor zijn we 

afhankelijk van DUO. De volgende VSV effectrapportage 

17-18 komt in december. 

 

Er zijn geen feiten of onderzoeken bekend waaruit een 

verband blijkt tussen deze groep (van 130) en (verlengde) 

jeugdzorg.  

  

 


