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Kennisnemen van: 
 

Het jaarsverslag RBL 2019 en de evaluatie van het project Jongeren in Participatie (JiP)  
 

Inleiding: 
 

Jaarlijks brengen wij u verslag uit over het in het laatst afgesloten schooljaar gevoerde beleid over de 
handhaving van de leerplicht (5 t/m 15 jaar) en de kwalificatieplicht (16- en 17- jarigen). Het Regionaal 
Bureau Leerplicht (RBL) Utrecht Noord werkt voor de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, De 
Ronde Venen en Woerden. Het leerplichtjaarverslag geeft een cijfermatige verantwoording van de 
inspanningen op het terrein van de leerplicht in het schooljaar 2018-2019 en een beschrijving van de 
verschillende soorten werkzaamheden van het RBL. 
 
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL)  
 
Het Regionaal Bureau Leerplicht is het eerste aanspreekpunt in de aanpak van verzuim en schooluitval van 
leerlingen van 5 t/m 17 jaar. Het RBL stelt dienstverlening aan en zorg voor leerlingen, ouders en scholen 
voorop. Daarnaast werkt het RBL waar mogelijk preventief, handhaaft wanneer het moet en werkt graag 
samen met andere partners om een toekomstperspectief voor jongeren te realiseren.  
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Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC)  
 
Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten is ondergebracht bij het RBL. De 
kerntaak van het RMC is om voortijdig schoolverlaters (VSV-ers), dit zijn jongeren zonder startkwalificatie, 
in beeld te brengen en deze terug te begeleiden naar een passend onderwijstraject, werk of een combinatie 
daarvan (een leerwerkplek). Het gaat hierbij om jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar.  
 
In deze RIB zijn ook de beknopte resultaten van de aanpak Jongeren in Participatie (JiP) opgenomen.  
 

Kernboodschap: 

 

Leerplicht: kerntaken en cijfers  
 
Ten opzichte van het voorgaande schooljaar zijn door het RBL voor gemeente Oudewater in totaal meer 
casussen behandeld (van 90 naar 99). Er is een stijging in aantal meldingen van relatief verzuim (van 43 
naar 55) en er is een daling in het aantal keer dat er onderzoek is gedaan naar absoluut verzuim (van 3 
naar 0). Na deze onderzoeken bleek dat alle jongeren op een school stonden ingeschreven. Het aantal 
geconstateerde gevallen van luxe verzuim hetzelfde gebleven (van 8 naar 8). Tenslotte hebben de 
leerplichtconsulenten in schooljaar 2018/2019 voor gemeente Oudewater in totaal in 23 dossiers bemiddeld 
of advies gegeven aan scholen en ouders.  
 
Vanuit de AVG is het voor het RBL niet meer toegestaan om gegevens over ziekte, schorsingen en 
thuiszitten te registreren. Onderstaande cijfers zijn opgevraagd bij de samenwerkingsverbanden.  
 
Thuiszitters  
 
Het RBL werkt nauw samen met samenwerkingsverbanden van het primair- en voortgezet onderwijs om het 
aantal thuiszitters zo laag mogelijk te houden. In het basisonderwijs zijn er regionaal over het schooljaar 
2018/2019 relatief weinig thuiszitters (10 kinderen). Deze situaties zijn wel vaak erg complex. De regionale 
aanpak is echter zo ingericht dat de verschillende betrokken partijen elkaar snel weten te vinden. Van de 10 
kinderen zijn er 7 inmiddels op een passende plek geplaatst. In het voortgezet onderwijs zijn er regionaal 
ongeveer 70 thuiszitters op jaarbasis. Ook hier wordt snel afgestemd met de juiste partners, en wordt 
gekeken naar de benodigde voorzieningen (waaronder de Bovenschoolse Onderwijs Zorgvoorziening) en 
wordt er geïnvesteerd in ouderbetrokkenheid.  
 
Overbruggingsprogramma  
 
In regio Utrecht is sinds schooljaar 2018/2019 een nieuwe werkwijze gestart als een kwalificatieplichtige 
jongere (16 of 17 jaar) een verkeerde opleidingskeuze heeft gemaakt. Er wordt een 
overbruggingsprogramma opgesteld, waar de leerplichtconsulent in meedenkt. Doorgaans bestaat dit 
programma uit het volgen van onderwijs en deels uit het volgen van stage of werk. Maatwerk staat hierin 
centraal. Uit regio Utrecht Noordwest hebben 57 jongeren een overbruggingsprogramma gevolgd, waarvan 
3 jongeren uit Oudewater.  
 
RMC: kerntaken en cijfers  
 
Het percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters uit het MBO is over het algemeen in regio Utrecht 
Noordwest gelijk gebleven (4,5 procent). In gemeente Oudewater is er een stijging (van 3,3 naar 3,9 
procent). Deze toename kan worden verklaard door het gevolg van groenpluk: werkgevers nemen MBO-
jongeren in dienst voordat ze hun diploma hebben behaald. Als we de regionale resultaten van de dossiers 
van de voortijdig schoolverlaters vergelijken met schooljaar 2017/2018; zijn meer jongeren aan het werk 
(van 45 naar 53 procent) en hebben minder jongeren een uitkering (van 32 naar 18 procent).  
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SchoolWerkt-monitor  
 
Door het onderzoeksbureau KBA uit Nijmegen is onderzoek gedaan naar de schoolloopbaan van alle 
jongeren tussen de 16 en 23 woonachtig in RMC regio Utrecht. De resultaten laten zien dat in subregio 
Utrecht Noordwest op 22-jarige leeftijd de helft van de jongeren nog een opleiding volgt. In Oudewater ligt 
dit percentage lager (37 procent). Daarentegen hebben jongeren in Oudewater die niet meer op school 
zitten, wel vaker een startkwalificatie dan in andere gemeenten (55 procent). De percentages van het laatst 
behaalde diploma op 22-jarige leeftijd zien er voor gemeente Oudewater als volgt uit: 7 procent heeft geen 
diploma, 58 procent heeft een MBO-diploma, 29 procent heeft een HAVO/VWO diploma en 6 procent heeft 
een VMBO-diploma. Behaalde diploma’s in het hoger onderwijs zijn niet bekend.  
 
Lokale aanpak  
 
Voor gemeente Woerden, Montfoort en Oudewater werkt het RBL/RMC nauw samen met de lokale sociale 
teams en Ferm Werk, om zoveel mogelijk jongeren zonder startkwalificatie weer naar school te laten gaan 
en/of naar werk te bewegen. Samen zorgen ze ervoor dat jongeren op een passende plek terecht komen 
en participeren aansluitend bij hun (arbeids)potentie. 
 
Evaluatie en resultaten Jongeren in Participatie 

 
In 2019 zijn gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater begonnen met een tweejarige pilot Jongeren in 
Participatie (hierna te noemen JiP). JiP richt zich op jongeren zonder bijstandsuitkering waarbij sprake is 
van een verhoogde kans op schooluitval, werkloosheid of inactiviteit, of waar al sprake is van het 
voorgaande. De nadruk ligt bij JiP vooral op de proactieve en intensieve inzet door de jongerenconsulent 
van Ferm Werk, waarbij de jongere uitgebreid wordt begeleid en waarbij langere nazorg wordt ingezet. 
 
In totaal zijn er 59 jongeren in 2019 in JiP in begeleiding geweest, waarvan 4 jongeren uit gemeente 
Oudewater. Alle 4 de jongeren hebben een complexe combinatie van problemen zoals het ontbreken van 
een startkwalificatie, psychische problemen, aanraking met justitie, middelengebruik en/of ontbrekende 
huisvesting.  
 
Het afgelopen jaar is schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit voorkomen en verminderd. Vanuit 
inactiviteit van jongeren zijn er regionaal in totaal 17 jongeren op een betaalde of onbetaalde werkplek 
geplaatst (inclusief BBL-opleiding). Uit gemeente Oudewater is er 1 jongere op een BBL-opleiding 
geplaatst, 1 jongere op dezelfde positie dagbesteding, en 2 jongeren zoeken werk of zijn in hulpverlening.  
 
Tenslotte en misschien wel als belangrijkste effect voor een duurzaam resultaat kwam uit de evaluatie van 
de pilot naar voren dat jongeren (en hun verzorgers) zich gehoord en geholpen voelden. Dit sterkte hun 
indruk dat ze meedoen en meetellen, mede doordat ze veel (zachte) resultaten behalen. Deze resultaten 
bleken vaak voorwaardelijk voor het zetten van activeringsstappen en onderstrepen het belang van het 
behalen van zachte resultaten: het opbouwen van zelfvertrouwen en het oriënteren op de toekomst. 

Financiën 

 

JiP is in de gemeentelijke begroting van 2019 en 2020 opgenomen. 

Vervolg: 
 

Gezien de positieve effecten op de jongeren wordt geadviseerd JiP als structurele aanpak in te zetten vanaf 
2021.  In de strategische heroriëntatie wordt meegenomen of en hoe dit project financieel als een positieve 
businesscase kan worden neergezet. 
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Bijlagen: 
 

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht 2018/2019 geregistreerd onder corsanummer: 20.013338 
Evaluatie Jongeren in Participatie (JiP) geregistreerd onder corsanummer: 20.005146 

 

 
Secretaris Burgemeester 

  

J. Michel W. Groeneweg 
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De belangrijkste taak van de medewerkers van het Regionaal Bureau Leerplicht Utrecht 
NoordWest (RBL) is dat jongeren de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen. Het streven is dat 
zij zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in onze samenleving meedoen. Voor de ene jongere is 
de uitdaging een startkwalificatie te behalen, voor de ander is dit het vinden van de juiste baan  
of een vorm van dagbesteding. 

Door het bieden van kansen door scholen, 
werkgevers en gemeenten met ondersteuning 
van ouders en professionals krijgt iedere jongere 
hiertoe de mogelijkheid. Het volgen van onderwijs 
vergroot deze mogelijkheid. Medewerkers van het 
RBL zetten zich in om voortijdig schoolverlaten 
te voorkomen, of de jongere bij schoolverlaten zo 
snel mogelijk terug te geleiden naar school of een 
ander passend traject (o.a. werk, dagbesteding).

Met de meeste jeugdigen in onze regio gaat het 
gelukkig goed. Voor de groep die op weg naar 
volwassenheid te maken heeft met problemen die 
leiden tot schoolverzuim en soms tot schooluitval 
staat het RBL klaar. De leerplichtconsulenten en 
het RMC-team van het RBL zijn er om samen 
met deze jeugdigen en hun omgeving naar een 
oplossing te zoeken. In hun werk ligt de nadruk 

op preventie, zorg en samenwerking. Handhaving 
wordt toegepast indien ouders of jongeren weigeren 
om zich in te zetten voor een passende oplossing 
of zich niet aan de gemaakte afspraken houden. 

Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit 
voor de gemeenten De Ronde Venen, Stichtse 
Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater.  
Het werkveld bestrijkt alle jongeren tussen  
5 en 18 en hun ouder(s) of verzorger(s) en 
alle jongvolwassenen tussen 18 en 23 jaar. 
Daarnaast werken we veel en intensief samen 
met alle scholen waar leerlingen in onze regio 
naartoe gaan, binnen en buiten onze gemeenten. 
De netwerkpartners zijn onder andere 
Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, 
lokale jeugd- en wijkteams en de jeugdartsen  
van de GGD. 

Ook het afgelopen jaar hebben de inspanningen 
van het RBL en alle betrokken partijen hier aan 
bijgedragen. Kinderen en jongeren namen deel aan 
het onderwijs en behaalden een startkwalificatie. 
De werkwijze van het RBL is een snelle en 
daadkrachtige aanpak in signalering, melding en 
opvolging bij verzuim. Daarbij is het aansluiting 
zoeken bij de leefwereld van kinderen en jongeren 
van groot belang. 

Uiteraard is er ook nog werk aan de winkel.  
De problematiek wordt complexer, het aanbod 
sluit niet altijd even goed aan op de vraag en 
partijen moeten hard werken aan het meer 

sluitend en compleet maken van de aanpak en 
samenwerking. De gemeente heeft hiertoe een 
samenwerkingsagenda opgesteld. Ook zijn er 
diverse projecten en pilots gestart en zijn  
nieuwe verbindingen gelegd.

Ik heb er vertrouwen in dat we hierdoor samen  
met alle partners nog meer resultaten bereiken. 
Zodat ieder kind en iedere jongere mee kan doen. 
Want iedereen verdient een goede start.

George Becht,
Wethouder Onderwijs, gemeente Woerden

Voorwoord
Ieder kind telt mee. Dit betekent voor mij onder meer dat ieder kind een plek heeft op school en  
het beste uit zichzelf kan halen. Als dat gebeurt, dan komen talenten tot bloei.

“ Werkwijze van het RBL is een snelle  
en daadkrachtige aanpak in signalering,  
melding en opvolging bij verzuim.”

Inspanningen vanuit het  
Regionaal Bureau Leerplicht 
Utrecht NoordWest 
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Dag van de Leerplicht
21 maart 2019
Ook het RBL-team nam dit jaar weer deel aan 
de landelijke dag van de leerplicht. In al onze 
vijf gemeenten bezochten wethouders onderwijs 
de hoogste groepen van een aantal basisscholen. 
Met iedere klas werd met behulp van een aantal 
stellingen aandacht besteed aan het recht op 
onderwijs en wat dat voor kinderen en 
scholen betekent. 

De ervaring leert inmiddels dat het initiatief 
gewaardeerd wordt door zowel de scholen als 
de leerlingen. Het serieuze onderwerp ‘geregeld 
schoolbezoek’ wordt op een interactieve manier door
de wethouder en leerplichtconsulent onder de 
aandacht gebracht. De aankomende leerlingen van 
het middelbaar onderwijs zijn zeker vatbaar voor de 
boodschap. Tegelijkertijd is er genoeg ruimte voor 
discussie voor de vragen die voorbij komen. De wat 
meer inhoudelijke vragen worden afgewisseld met 
vragen waarbij er meer ruimte is om met een lach in
discussie te gaan. Gezien het succesvolle concept 
is het waarschijnlijk dat het RBL deze dag op een 
dergelijke manier blijft invullen.

Naar een nieuw registratie systeem
In het voorjaar van 2019 is gestart met de 
aanbesteding voor een nieuw leerplicht  registratie 
systeem voor het RBL. De planning is dat we 
dit systeem begin 2020 gaan gebruiken. In het 
oude systeem waren veel handelingen nodig 
om leerplicht en RMC-informatie op te slaan. 
Dit systeem voldeed niet meer aan de eisen 
van deze tijd.

Uiteindelijk hebben we gekozen voor het systeem 
CAReL van leverancier Eljakim. CAReL is gebouwd
rondom jongerendossiers, want jongeren staan 
centraal in het werk van de RBL-medewerkers. 
Goede en betrouwbare registratie is voor 
medewerkers van het RBL essentieel. Daarnaast 
biedt dit systeem meer mogelijkheden voor 
opleveren van management informatie 
en monitoring van jongeren.

Thuiszitten  weer naar schoolgaan
De samenwerkingsverbanden Passenderwijs (PO) 
en VO regio Utrecht West (RUW) werken samen 
met de verschillende gemeenten en met 
het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) om het 
aantal thuiszitters in Utrecht-West zo laag mogelijk
te houden. In 2017 hebben verschillende partijen
in Utrecht-West een aanpak beschreven waarmee
ze zich verbinden aan de landelijke ambitie om in 
2020 geen enkel kind langer dan 3 maanden te 
laten thuiszitten zonder een passend aanbod van 
onderwijs en/of zorg.

In het basisonderwijs zien we relatief weinig 
thuiszitters, maar de leerlingen die wel thuiszitten
bevinden zich vaak in een complexe situatie. 
Door de regionale aanpak is duidelijk hoe en 
wanneer de verschillende partijen moeten 
handelen wanneer een casus vastloopt. Die 
samenwerking loopt goed, in de lastige trajecten 
weet men elkaar goed te vinden. In cijfers bedroeg
dit in onze regio in 2018/19 zo’n 10 thuiszitters, 
waarvan er 7 weer een passende plek in het 
onderwijs hadden gevonden. 

In het voortgezet onderwijs zijn er zo’n 
70 thuis zitters op jaarbasis, verspreid over het 
hele schooljaar. Dit komt omdat de problematiek 
groeit naarmate jongeren ouder worden. In het 
ondersteuningsplan 2018 – 2022 van RUW is 
daarom ook beschreven wat zij doen om thuiszitten 
te voorkomen en/of verminderen. Concreet 
betekent dit bijvoorbeeld dat een medewerker 
van RUW in nauw contact staat met alle 

VO-scholen over alle thuiszittende leerlingen. 
Het is van belang dat partijen weten wie er thuiszit, 
om vervolgens met de juiste partner te kunnen 
schakelen. Thuiszitters in het VO kunnen ook 
(tijdelijk) opgevangen worden op de Woerdense 
BovenSchoolseZorgvoorziening (BOZ). Deze 
voorziening is er voor jongeren van 12 – 18 jaar uit 
het reguliere voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO, 
VWO) in onze regio die tijdelijk niet meer op hun 
eigen school onderwijs kunnen volgen of langdurig 
thuiszitten. Bij deze jongeren is sprake van 
meervoudige problemen zoals gedragsproblemen, 
psychosociale problemen en/of complexe 
gezinsproblematiek.

Investeren in ouders
Er zijn veel verschillende redenen waarom een 
kind een thuiszitter wordt. Uit de casuïstiek komt 
naar voren dat dit bijvoorbeeld leerlingen met 
sociaal-emotionele problematiek zijn, zoals een 
angststoornis, pestgedrag, een problematische 
thuissituatie, depressie of overprikkeling. Er is 
intensieve begeleiding nodig om het kind weer 
naar school te krijgen of naar een andere 
passende plek. Dan is het belangrijk dat alle 
partijen hun verantwoordelijkheid nemen en snel 
schakelen. Soms gebeurt het dat de gevonden 
onderwijssetting de meest passende plek is op 
basis van het dossier, maar delen ouders een 
andere mening. Met name bij verwijzingen naar 
het speciaal onderwijs. Dit is voor sommige 
ouders een label welke ze niet willen hebben voor 
hun kind, al is de plek nog zo passend. Daarom 
is het belangrijk om ook te investeren in ouders; 
om hen mee te nemen in de keuzes die worden 
gemaakt en om samen op bezoek te gaan naar 
de potentiële nieuwe school.

Eerder betrokken, meer betekenen
Het aantal geslaagde praktijkvoorbeelden groeit, 
omdat het RBL de afgelopen jaren al vóór de 
formele melding betrokken wordt als een kind 
een thuiszitter dreigt te worden. Voorheen 
kwam complexere casuïstiek aan het einde 
van het schooljaar bovendrijven. Nu trekken 
scholen gelukkig een stuk eerder aan de bel. 
Medewerkers van het RBL gaan dan in gesprek 
en hebben een adviserende rol. In die zin trekken 
het RBL en de samenwerkingsverbanden gelijk 
op. Bij zieke leerlingen wordt de jeugdarts van de 
GGD ingeschakeld voor onderzoek naar de ziekte 
zelf en mogelijkheden voor terugkeer naar school. 
De kans dat een leerling op school blijft, wordt op 
deze manier groter.
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Leerplicht:  
kerntaken en -cijfers 

In het schooljaar 2018/19 woonden er 29.181 
leerplichtigen in de vijf gemeenten van het RBL. 
Dit zijn alle leerlingen van 5 tot en met 17 jaar.

De leerplichtconsulenten hebben in het 
schooljaar 2018/19 gezamenlijk 1.595 casussen 
behandeld. Door de RBL-administratie zijn in 
totaal ruim 443 leerplichtdossiers afgehandeld 
zonder tussenkomst van een leerplichtconsulent. 
Hieronder vallen ook bijvoorbeeld de controles op 
absoluut verzuim en luxe verzuim. In schooljaar 
2017/18 waren dit respectievelijk 1.605  
en 480 dossiers.

Absoluut verzuim
Wanneer een leerplichtige jongere niet staat 
ingeschreven bij een school dan noemen we dit 
absoluut verzuim. Leerplichtconsulenten hebben 
in 2018/19 9 maal onderzoek verricht naar 
vermoedelijk absoluut verzuim. Na onderzoek 
bleek dat alle jongeren op een school stonden 
ingeschreven. Er was dus geen bekend absoluut 
verzuim in schooljaar 2018/19.

Relatief verzuim
De leerplichtige jongere staat op een school 
ingeschreven, maar is zonder geldige reden 
afwezig en/of komt te laat. Verzuimt een leerling 
in vier weken tijd 16 les- en/of praktijkuren, 
dan is de school verplicht dit te melden bij de 
leerplichtconsulent. In schooljaar 2018/19 zijn 
621 meldingen in behandeling genomen en 
afgehandeld.

Luxe verzuim
De leerplichtige jongere neemt verlof buiten  
de schoolvakantie zonder toestemming van  
de schooldirecteur of de leerplichtconsulent.  
In 119 gevallen was er sprake van geconstateerd 
luxe verzuim. Ruim 80 procent van deze 
meldingen komt uit het basisonderwijs.

Bemiddeling en advies
Leerplichtconsulenten worden regelmatig door 
scholen en ouders benaderd voor het bemiddelen 
of adviseren in verschillende situaties. Het werk 
bestaat naast, wettelijke handhavingstaken, voor 
een groot deel uit deze preventieve taken (dus 
voordat schoolverzuim begint). 

Leerplichtconsulenten bemiddelen of adviseren 
bijvoorbeeld tussen school en leerling/ouders 
bij een conflict, het zoeken naar een passende 
school of bij het informeren van scholen omtrent 
extra verlof of luxe verzuim. 

Onder preventie valt dus al het contact met 
leerplichtconsulenten zonder dat er sprake is van 
gemeld schoolverzuim door scholen. In schooljaar 
2018/19 hebben de leerplichtconsulenten  
710 dossiers behandeld. 

Leerplichtcasussen schooljaar 2018/19 (aantal)

Absoluut verzuim

Luxe verzuim

Relatief verzuim

Aangevraagde vrijstellingen/
extra verlof

Informatie/advies/bemiddeling

Overbruggingsprogramma

710

57

9

119

621

79

Dossiers per onderwijssoort schooljaar 2018/19 
(percentages)

We presenteren in dit deel de leerplichtdossiers die bij het RBL in schooljaar 2018/19  
zijn binnengekomen en behandeld door de leerplichtconsulenten.

Overbruggingsprogramma
Wanneer een kwalificatieplichtige jongere 
(16 of 17 jaar) op het MBO een verkeerde 
opleidingskeuze heeft gemaakt begint de 
zoektocht naar een alternatief. Een nieuwe start 
bij een andere opleiding blijkt dan niet altijd 
haalbaar op korte termijn. Er volgen trajecten 
op school zoals een heroriëntatietraject, of 
begeleidings-/oriëntatietraject. Soms is er 
ook sprake van verzuim en dan wordt de 
leerplichtconsulent betrokken. 

In de RMC-regio Utrecht is in schooljaar 2018/19, 
samen met de MBO-instellingen, een werkwijze 
ontwikkeld voor jongeren woonachtig in de regio: 
het overbruggingsprogramma waarbij de 
leerplichtconsulent meedenkt bij het opstellen 
ervan. Doorgaans bestaat dit programma deels 
uit onderwijs volgen en deels stage of werk. 
Het leveren van maatwerk staat voorop! 

Om hiervoor in aanmerking te komen zijn een 
aantal voorwaarden opgesteld, waaronder: 
-  De jongere is kwalificatieplichtig  

(16 of 17 jaar oud).
-  Er is sprake van een schoolinschrijving tot 

aan de start bij een nieuwe opleiding. 
-  De jongere blijft het reguliere lesprogramma 

c.q. traject volgen totdat er een akkoord is 
van de leerplichtconsulent.

-  Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld 
via het DUO-verzuimloket volgens de 
regionale afspraken (16 uur ongeoorloofd 
verzuim in 4 lesweken). 

 In schooljaar 2018/19 is 57 keer gebruik 
gemaakt van een dergelijk programma.
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Vrijstellingen en extra verlof
Leerplichtige- en kwalificatieplichtige leerlingen 
horen elke schooldag aanwezig te zijn op school. 
Er is binnen de leerplichtwet een aantal vormen 
van vrijstellingen hierop mogelijk:
- vervangend schooltraject, ander onderwijs (Art. 15)
-  extra verlof wegens gewichtige omstandig-

heden (Art. 11g)
-  psychische of lichamelijke beperkingen of 

ongeschiktheid (Art. 5a)
-  bezwaar tegen de richting van het  

onderwijs (Art. 5b)
- volgen van onderwijs in het buitenland (Art. 5c)

Aantal toegekende vrijstellingen en 
verlofaanvragen schooljaar 2018/19

Casus bemiddeling
Een leerling met hoogbegaafdheid blijkt het 
zeer lastig te vinden om uitgedaagd te blijven 
op de huidige basisschool. Mede hierdoor 
wordt het gedrag zowel thuis als op school 
lastiger te hanteren. Ouders zouden graag 
zien dat school extra inspanningen levert  
om tegemoet te komen aan hetgeen de 
leerling nodig heeft. Dit blijkt voor school  
een onhaalbare eis. Aangezien ouders 
waarnemen dat het kind gedragsmatig 
achteruit gaat, hebben zij besloten om het 
kind ziek te melden en zelf het dagelijkse 
programma te verzorgen. Zowel de school 
als de jeugdarts zijn van mening dat het 
niet bezoeken van de school een negatieve 
invloed zal hebben op het kind. 

Een impasse dreigt. De leerplichtconsulent 
organiseert een groot overleg met de 
betrokken personen vanuit school, jeugdhulp 
van de gemeente en de jeugdarts. Uit dit 
intensieve overleg komt een compromis van 
gedeeltelijke schoolgang. Ondertussen wordt 
gekeken naar een structurelere oplossing en 
passende school die in staat is om intensiever 
te begeleiden met extra hulp voor ouders om 
thuis te ondersteunen.

Art. 5a

Art. 5b

Art. 5c

Art. 11g

Art. 15

22

1723

14

3

AVG en registratie van ziekteverzuim, 
schorsingen en thuiszitten 
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG 
is een Europese regelgeving en vervangt de Wet 
bescherming persoonsgegevens (WBP). De AVG 
brengt voor gemeenten meer verplichtingen met 
zich mee bij het werken met persoonsgegevens. 

Vanuit de AVG is het niet meer toegestaan 
dat RBL registreert over gegevens als ziekte, 
schorsingen en thuiszitten. In de vernieuwde 
ambtsinstructie is echter wel opgenomen dat 
leerplichtconsulenten een adviesfunctie hebben 
voor scholen wanneer dergelijke casuïstiek 
zich voordoet met als doel om schooluitval en 
thuiszitten te voorkomen. 

Ziekteverzuim is geoorloofd als een leerling om 
medische redenen niet naar school kan gaan. 
Vaak ziek zijn vormt echter een risico voor 
de schoolloopbaan en kan duiden op andere 
problemen. De school blijft verantwoordelijk 
voor het bieden van onderwijs, ook aan de 

zieke leerling. Van ouders wordt een actieve 
houding verwacht om de oorzaak van de ziekte 
te achterhalen en om de juiste hulp in te zetten, 
in samenwerking met de jeugdarts van de GGD. 
De school stelt met ouders en leerling een plan 
op met gerichte doelen en een tijdslijn waarin de 
opbouw van het aantal uren schoolgang centraal 
staat. De school bewaakt dit programma en meldt 
bij leerplicht, in overleg met de jeugdarts, indien 
de leerling zich hier niet aan houdt. 

Hoe was het een jaar eerder?
Qua leerplichtcijfers komt schooljaar 2018/19 
sterk overeen met een jaar eerder, 2017/18. 
Dat jaar waren er in totaal 1.605 casussen door 
leerplichtconsulenten behandeld, nu 1.595.
In de verdeling naar soort dossier zijn kleine 
verschillen te zien. Casuïstiek rondom 
luxeverzuim (119 versus 99) is gestegen. Het 
aantal (verschillende) toegekende vrijstellingen is 
gedaald (79 versus 91). Relatief schoolverzuim 
is nagenoeg gelijk gebleven (621 versus 606), 
evenals dossiers rondom bemiddeling & advies 
(710 versus 708). 
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Regionale Meld- en  
Coördinatiefunctie:  
kerntaken en -cijfers

Met een startkwalificatie heeft een jongere een 
grotere kans op het vinden en behouden van werk 
op de arbeidsmarkt. Het RMC-team volgt alle 
voortijdig schoolverlaters en begeleidt hen tot ze 
23 jaar zijn, zodat ze indien mogelijk, alsnog hun 
startkwalificatie kunnen behalen. Dit is het werk van  
de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). 

Een jongere die voortijdig van school gaat, wordt  
benaderd door het RMC-team van het RBL. 
Zij bekijken samen met de jongere wat de 
mogelijkheden zijn op het gebied van opleidingen 
of werk. Ook als er op persoonlijk vlak problemen 
zijn kan de medewerker ondersteunen, bijvoorbeeld  
met een doorverwijzing naar de hulpverlening.

Nieuwe voortijdig schoolverlaters
Dit zijn jongeren die zonder startkwalificatie 
gedurende het schooljaar zijn uitgeschreven 
bij een opleiding. In schooljaar 2017/18 is het 
percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters 
(vsv’ers) die wonen in onze subregio Utrecht 
Noordwest vanuit het MBO 4,5 procent. Landelijk 
en in de gehele RMC regio Utrecht ligt dit hoger: 
respectievelijk 5,0 en 5,7 procent1. 

Een jaar eerder (2016/17) lag het percentage 
ongeveer gelijk met 2017/18, namelijk 4,6 procent 
in onze subregio en landelijk (4,6 procent).

Ten opzichte van schooljaar 2016/17 is het 
percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters 
vanuit het MBO gedaald in Woerden (van 4,8 naar 
3,2 procent) en De Ronde Venen (van 4,2 naar 
3,6 procent). De percentages zijn gestegen in 
Oudewater (van 3,3 naar 3,9 procent), Montfoort 
(van 2,3 naar 3,8 procent) en Stichtse Vecht  
(van 5,6 naar 6,8 procent).

Een goede en betrouwbare verklaring voor toe- of 
afnames van nieuwe voortijdig schoolverlaters is 
moeilijk te geven2. In algemene zin stijgt het  
aantal voortijdig schoolverlaters bij een aantrekkende 
arbeidsmarkt: Jongeren stoppen eerder met hun 
opleiding om geld te kunnen gaan verdienen.  
In tijden van een krappe arbeidsmarkt zien we 
vaker dat er sprake is van groenpluk: werkgevers 
nemen MBO-jongeren in dienst voordat zij hun 
diploma hebben behaald. Dat gebeurt vooral in 
de sectoren waar die krapte het sterkst is. Op dit 
moment is dat bijvoorbeeld in de horeca. Wanneer 
het economisch slechter gaat blijven jongeren 
langer op school. Er is dan immers te weinig 
(passend) werk. 

Niet alleen de aantrekkende arbeidsmarkt heeft  
invloed op voortijdig schoolverlaten. Uit onderzoek  
blijkt dat meer dan de helft van de uitgevallen 
studenten uitvalt door school gerelateerde 
problemen. Ze noemen vaak als reden dat de  
opleiding inhoudelijk toch niet was wat 
ze ervan verwachtten, of dat de opleiding 
slecht georganiseerd was. Ongeveer een 
derde van de uitvallers noemde (geestelijke) 
gezondheidsproblemen of andere persoonlijke 
problemen als belangrijkste aanleiding.

De Ronde Venen

Montfoort

Oudewater

Stichtse Vecht

Woerden

2.529
3.048

3.438

865

642

Aantal 18 – 22 jarigen per gemeente op 1 januari 2019 (totaal: 10.522)

Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie en zonder schoolinschrijving 
zijn voortijdig schoolverlaters. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma 
of mbo-diploma niveau 2 of hoger. 

Percentage nieuwe voortijdig schoolverlaters 
MBO per gemeente schooljaar 2017/18

De Ronde Venen

Stichtse Vecht

Woerden

Montfoort

Oudewater

3,6

6,8

3,2

3,8

3,9

De Ronde Venen

Stichtse Vecht

Woerden

Montfoort

Oudewater

883

1.196
1.209

392

255

Aantal MBO-deelnemers per gemeente schooljaar 2017/18

1 Bron:   RMC factsheet VSV schooljaar 2017/18 (DUO).  
In maart 2020 worden de (voorlopige) cijfers van 
schooljaar 2018/19 bekendgemaakt door DUO.

2 Bron:  kamerbrief min. OCW (22 februari 2019). Blijvende 
aandacht voor voortijdig schoolverlaten.
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SchoolWerkt: de agenda 2017 – 2020  
en de monitor
De SchoolWerkt-agenda is een samenwerking 
tussen voortgezet en middelbaar onderwijs en 
gemeenten in de regio Utrecht. Deze agenda 
geeft invulling aan de gezamenlijke ambitie om 
zoveel mogelijk jongeren kansrijk deel te laten 
nemen aan de samenleving. Met deze aanpak 
is de RMC-regio Utrecht beter in staat om 
jongeren voor te bereiden op de toekomst.  

Alle partners in het veld (onderwijs, gemeenten, 
werkgevers) voelen zich verantwoordelijk voor 
de schoolloopbaan en de aansluiting op de 
arbeidsmarkt van jongeren. Extra aandacht is 
er voor kwetsbare jongeren in het onderwijs 
en voor jongeren die al langere tijd de school 
zonder startkwalificatie hebben verlaten. 

De partners in de SchoolWerkt-agenda 
hebben besloten om onderzoek te laten doen 
in de vorm van een monitor: De SchoolWerkt-
monitor, uitgevoerd door onderzoeksbureau 
KBA uit Nijmegen. In de monitor worden alle 
jongeren tussen 16 en 23 en woonachtig 
in de RMC regio Utrecht gevolgd in hun 
schoolloopbaan. De situatie van de jongere 
staat op een aantal peilmomenten hierin 
centraal. Deze zijn op de leeftijd van:
-  16 jaar: leerplicht en voor veel jongeren 

overgang van VMBO naar MBO
-  18 jaar: einde kwalificatieplicht, HAVO/ 

VWO-diploma en overgang vervolgonderwijs 
- 20 jaar: vervolgonderwijs en werk
-  22 jaar: einde voortijdig schoolverlaten  

en werk/studie

De monitor biedt een aantal uitsplitsingen per 
gemeente die we voor de subregio Utrecht 
Noordwest kunnen presenteren. Deze zijn 
niet te onttrekken vanuit DUO of de eigen 
leerplichtregistratie.

In de volgende figuren staat per gemeente  
de onderwijspositie van de jongeren die op  
1 oktober 2018 16,18, 20 en 22 jaar waren.

In de figuren is te zien dat de verschillen tussen 
gemeenten klein zijn. Vrijwel iedere 16-jarige zit 
op school, en zo’n 90 procent van de 18-jarigen. 
Op 22-jarige leeftijd volgt grofweg iets minder 
dan de helft van de jongeren nog een opleiding 
(inclusief HBO en WO). Oudewater scoort hier wat 
lager dan de andere vier gemeenten (37 procent). 
Daarentegen hebben jongeren in Oudewater die niet  
meer op school zitten, wel vaker een startkwalificatie 
dan in andere gemeenten (55 procent).  

Alle voortijdig schoolverlaters in beeld
In schooljaar 2018/19 zijn in totaal 958 dossiers 
voortijdig schoolverlaten in behandeling genomen. 
Dit betreft zowel bestaande/oude dossiers als  
nieuwe dossiers. Zolang een jongere nog geen  
23 jaar is, en geen dagbesteding heeft (onderwijs, 
werk of hulpverlening of combinaties) wordt 
jaarlijks deze situatie gecontroleerd. Eerst door  
de administratie, namelijk onderzoek naar 
schoolinschrijving, inkomen/werk. Als hieruit blijkt  
dat de jongere ‘op de bank zit’ zonder dagbesteding,  
dan vindt overdracht plaats aan het RMC-team  
en wordt een begeleidingstraject aangeboden. 
In de bovenstaande figuur staat de meest  
recente situatie van deze 958 jongeren. 

Vergeleken met 2017/18 zijn meer jongeren aan 
het werk (53 versus 45 procent) en hebben minder 
jongeren een (Wajong) uitkering (18 versus 32 
procent). De overige percentages zijn vergelijkbaar 
met een jaar eerder.

Verzuimaanpak 18+
Schoolverzuim binnen het MBO wordt bij het digitale 
verzuimloket van DUO gemeld. De landelijke 
afspraak is dat al het verzuim (18- en 18+) op 
dezelfde wijze wordt behandeld. Zodra een 
leerling 16 uur in 4 weken verzuimt, wordt dit door  
school aan DUO gemeld en vervolgens aan de  
woongemeente. Daardoor is snel contact mogelijk  
en kan sneller preventieve actie worden ondernomen. 

Op een deel van de meldingen wordt geen 
interventie door het RMC-team ingezet, omdat 
de verzuimbegeleiding van de jongere in principe 
vanuit de school plaatsvindt. Als het niet lukt 
om het verzuim te stoppen, als er een zorgelijke 
(thuis)situatie is, of als uitval dreigt, is er contact 
tussen jongere, school en RMC-team.  
Het belangrijkste doel van deze acties is om de 
kans op uitval te verkleinen. Doel is dus preventie, 
door dreigend voortijdig schoolverlaten snel in 
beeld te hebben en te voorkomen. De kans dat 
een jongereweer naar school gaat is immers het 
grootst als hij pas kort is gestopt en nog ‘vers’  
in beeld is. 

In schooljaar 2018/19 behandelde het RMC-team  
420 verzuim 18+ dossiers. Het aantal administratief  
afgehandelde verzuimmeldingen 18+ bedroeg 908.  
Een jaar eerder (2017/18) waren deze aantallen 
respectievelijk 311 en 810.

Vergeleken met 2017/18 is een even groot 
deel van de jongeren die verzuimden voortijdig 
schoolverlater geworden (13 versus 14 procent). 

Blijft op school of 
andere opleiding

Is VSV geworden

Waarschuwing/
gesprek 
(en blijft op school)

53

13

34

Resultaat verzuimdossiers 18+ schooljaar 
2018/19 (percentages)

Andere opleiding

Werk

Wajong/uitkering

Geen dagbesteding

Hulpverlening/overig

Nog in begeleiding

Nieuwe vestigers

2

53

18

8

11
5

3

Dossiers voortijdig schoolverlaten naar resultaat 
schooljaar 2018/19 (percentages)

Aantal behandelde verzuimdossiers 18+  
per gemeente schooljaar 2018/19
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Toelatingsrecht MBO
Vanaf schooljaar 2018/19 geldt het toelatingsrecht 
voor het MBO (wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum 
en toelatingsrecht tot het mbo’ (VATmbo)). 
De nieuwe wet introduceert een aantal 
maatregelen, waaronder de aanmelddatum 
voor 1 april, voorschriften voor procedures en 
informatievoorziening, het toelatingsrecht voor 
aankomende studenten, voorwaarden waaronder 
dat toelatingsrecht geldt en het verplichte bindend 
studieadvies in het eerste jaar van de opleiding. 

De wet richt zich op de overgang van voortgezet 
onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs. 
Deze overgang wordt al lang als een 
risicomoment in de schoolloopbaan van 
jongeren aangemerkt. In het verleden zijn 
verschillende maatregelen getroffen om de 
aansluiting te verbeteren en de overgang te 
versoepelen, waaronder bijvoorbeeld de invoering 
van de kwalificatieplicht en versterking van 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).  
De wet VATmbo past in deze lijn en richt zich  
op twee oorzaken van problemen rondom  
de overstap, namelijk:
✔ een niet goed overwogen studiekeuze;
✔� onduidelijkheid in de toelating (beleid/

procedure) door mbo-instellingen. 

Verbetering van de studiekeuze en het 
aanmeldproces vermindert uitval en 
opleidingsswitches in het eerste opleidingsjaar 
is de gedachte. Het toelatingsrecht moet ervoor 
zorgen dat, wanneer aan de voorwaarden is 
voldaan, de student recht heeft op toelating tot  
de opleiding van zijn of haar keuze. 

Bindend studieadvies 
Het bindend studieadvies (BSA) is een nieuwe 
verplichting in de hierboven genoemde wet, 
behalve voor de entree opleidingen waarvoor  
de verplichting al gold. In principe is het BSA 
een stap in het begeleidingsproces van de 
student, waarin – bij geconstateerde problemen 
in de studievoortgang – wordt gekeken hoe het 
de student vergaat en op welke punten nadere 
afspraken en/of ondersteuning nodig is. Iedere 
student die wordt ingeschreven in een MBO-
opleiding, krijgt in het eerste jaar een BSA.  
Dit advies wordt bij voorkeur gegeven aan de 
hand van een studievoortgangsgesprek, dat 
uitmondt in een BSA. Een bindend studieadvies 
heeft betrekking op de studievoortgang van  
de student en kan positief of negatief zijn.  
Bij een positief BSA kan de student zijn opleiding 
gewoon vervolgen. Bij een negatief BSA, kan  
de onderwijsovereenkomst worden ontbonden.  
De student krijgt voor een negatief advies altijd 
een ‘waarschuwing’ en er volgt een verbeterplan. 
Bij onvoldoende verbetering is het negatieve 
advies definitief en moet de student met de 
opleiding stoppen. De school heeft daarna de 
plicht om gedurende ten minste 8 weken de 
student te begeleiden naar een andere opleiding, 
binnen de eigen school of elders (zorgplicht). 

De MBO-school is overigens wettelijk niet verplicht  
om het RBL op de hoogte te brengen wanneer  
een student moet stoppen met de opleiding.  
Dit is, vanuit het oogpunt van voorkomen 
voortijdig schoolverlaten, een ongewenste situatie. 
In de regio Utrecht gaan MBO’s en gemeenten 
dan ook gezamenlijk optrekken over welke acties 
nodig zijn om te zorgen dat de student in beeld 
blijft en op welke plek hij/zij terecht komt.  

Toelichtingsrecht en  
bindend studieadvies MBO

Laatst behaalde diploma op 22-jarige leeftijd  
per gemeente
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7Laatst behaalde diploma
Een voortgezet onderwijsdiploma biedt de kans 
om verder te studeren op het MBO, HBO of WO 
en vergroot zo uiteindelijk de kans op betaalde 
arbeid. In de figuur hiernaast staan per gemeente 
de laatst behaalde diploma’s op 22-jarige leeftijd. 
Weergegeven is het laatste niveau waarop de 
jongeren op 1 oktober 2018 gediplomeerd zijn. 
Behaalde diploma’s in het hoger onderwijs (HBO/
WO) zijn niet bekend, van deze jongeren kan 
alleen het behaalde diploma in het VO of MBO 
worden getoond.

Ook hier geldt dat de verschillen klein zijn tussen 
de RBL-gemeenten. Oudewater heeft relatief minder 
jongeren met een HAVO of VWO diploma, en 
meer met een MBO-diploma (op niveau 2,3 of 4). 
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Ontwikkelingen in de regio
Lokale samenwerking in de gemeenten 
Woerden, Montfoort en Oudewater: 
“We nemen de vrijheid om breed te kijken naar 
wat nodig is voor jongeren” – beleidsadviseur 
Woerden, Montfoort, Oudewater
Als gemeenten willen we dat jongeren zich 
gehoord voelen en zoeken, indien nodig, de 
grenzen van de wet op om hen de hulp en 
ondersteuning te bieden die passend is.  
Op deze manier ontstaan nieuwe gebaande 
paden. Door hoe het (lokale) netwerk en beleid  

is opgebouwd, kijken we niet alleen meer  
naar het onderwijs of het behalen van een 
startkwalificatie, maar breed naar wat jongeren 
nodig hebben om een zelfstandige plek in de 
samenleving te vinden. Er wordt een verbinding 
gelegd tussen zorg, onderwijs en arbeid en wat op 
dat moment passend is. Zo wordt de ontwikkeling 
van de jongeren in de gaten gehouden. Op deze 
manier wordt het beste uit iedere jongere gehaald 
met de talenten die hij of zij heeft.
 

“De lijnen zijn nu zo direct en kort” – 
opleidingsadviseur RMC Utrecht Noordwest
Jan kwam in beeld bij RMC omdat hij 18 is 
geworden. Hij heeft op het voortgezet speciaal 
onderwijs een VMBO-T diploma gehaald. De 
opleidingsadviseur belde met moeder en hoorde 
dat er sprake was van verschillende problemen. 
Daarna heeft de opleidingsadviseur contact 
opgenomen met de consulent van Ferm Werk4  
die vervolgens contact opnam met moeder en op 
huisbezoek is gegaan (met toestemming van Jan). 
Om een goed beeld te krijgen van zijn kwaliteiten 
en talenten heeft de opleidingsadviseur RMC een 
aantal testen afgenomen. De resultaten zijn met 
Jan besproken, ook zijn moeder en de Ferm Werk 
consulent waren daarbij aanwezig. Jan herkende 
zichzelf goed in de test en moeder was ontroerd 
en blij verrast, omdat ze het idee had dat ‘eindelijk’ 
werd gezien wat ze al jaren zegt. 

Omdat Jan autistisch is, heeft de opleidingsadviseur 
ook overlegd met het sociaal team van de gemeente; 
daar was deskundigheid op het gebied van autisme 
aanwezig. Jan wordt nu verder begeleid door 
Ferm Werk, zowel naar dagbesteding/werk,  
als naar begeleid wonen. 

Jongerenloket Stichtse Vecht
Het Jongerenloket is op 1 september 2019 van 
start gegaan in Stichtse Vecht. Hiermee heeft de 
gemeente nu één centrale (telefonische) toegang 
voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Het RBL is 
gevraagd om ook een bijdrage te leveren in de 
vorm van een RMC-medewerker in het loket.

Zo werkt het
Jongeren kunnen dagelijks bij het Jongerenloket 
terecht, met bijvoorbeeld vragen over school, 
werk of inkomen. Snel helder krijgen hoe het 
Jongerenloket de jongere het beste kan helpen 
is het doel van het eerste telefoongesprek. 
Daarna volgt een afspraak met de jongere en 
een expert op het gebied van de hulpvraag. Ook 
Schuldhulpverlening, Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) en het Sociaal Wijkteam kunnen 
dus aansluiten. Als jongeren het fijn vinden, 
kunnen zij een vertrouwd persoon meenemen.  

Na het persoonlijke gesprek maakt de jongere 
samen met het Jongerenloket een concreet 
plan van aanpak. Het uitgangspunt van het 
Jongerenloket is kijken naar wat wél kan. 
Gedurende 4 weken werkt de jongere aan het 
plan van aanpak. Tijdens dit proces heeft hij  
of zij één vast contactpersoon. 

Kwetsbare jongeren
Niet alle jongeren die hulp nodig hebben, zullen 
hulp vragen of zoeken. Daarom zoekt het 
Jongerenloket ook zelf contact met jongeren. 
Met name die jongeren die nu geen werk 
hebben, geen opleiding volgen en geen uitkering 
ontvangen, maar ook geen inkomen hebben om 
zelfstandig te kunnen leven, worden benaderd.  

De Ronde Venen
In de pilot ‘Integrale aanpak kwetsbare jongeren’ 
is afgesproken om een casusregisseur in te zetten 
die de verbindende schakel is tussen onderwijs, 
het kernteam, Werkcentrum en het RBL. Deze 
regisseur begeleidt zelf jongeren of zorgt dat een 
samenwerkingspartner dit doet. Tevens denkt de 
casusregisseur mee met de jongeren hoe zij deel 
kunnen blijven nemen aan het onderwijs en/of 
de arbeidsmarkt. Afgelopen schooljaar 2018/19 
is dit project verder uitgerold. Het onderwerp 
‘kwetsbare jongeren’ wordt ‘integraal’ opgepakt 
door het kernteam, RBL en klantmanagers van 
het werkcentrum. Er wordt samen opgetrokken en 
waar nodig wordt maatwerk toegepast. Indien de 
problematiek complex is dan proberen de partijen 
eerst te stabiliseren, voordat er een traject richting 
onderwijs en/of werk/dagbesteding ingezet wordt. 
Het directe netwerk van de jongeren kan hierbij 
betrokken worden.

4 Ferm Werk is voor onze gemeenten Woerden, Oudewater 
en Montfoort verantwoordelijk voor de gemeentelijke taken op 
het gebied van participatie, werk & inkomen. Voor jongeren in 
een kwetsbare positie bestaat het programma Werkfit. In dit 
programma staat leren in de praktijk centraal. Jongeren leren 
werknemersvaardigheden binnen een leerbedrijf met als doel 
uitstroom naar zo regulier mogelijk (betaald) werk.

“ We nemen de vrijheid om breed te kijken  
naar wat nodig is voor jongeren.”
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Cijfers leerplicht  
schooljaar 
2018/19 De Ronde Venen

Totaal aantal leerplichtige leerlingen (1 januari 2019): 6.525

Behandelde casussen totaal

Soort 
onderwijs

Dossiers zonder 
(wettelijk) verzuim Verzuim

Vrij-
stellingen

Extra 
verlof

Absoluut 
verzuim Totaal

bo 40 30 8 0 2 80

vo 106 100 4 0 2 212

mbo 27 81 3 0 2 113

(v)so 33 19 0 0 0 52

Totaal 206 230 15 0 6 457

Montfoort
Totaal aantal leerplichtige leerlingen (1 januari 2019): 2.395

Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs

Dossiers zonder 
(wettelijk) verzuim Verzuim

Vrij-
stellingen

Extra 
verlof

Absoluut 
verzuim Totaal

bo 7 6 1 0 0 14

vo 19 16 0 0 0 35

mbo 15 13 0 0 0 28

(v)so 3 4 2 0 0 9

Totaal 44 39 3 0 0 86

Waarschuwingen/strafmaatregelen

Soort 
onderwijs

HALT-
straf

PV 
luxe 

PV 
signaal

PV 
absoluut

Waarschuwingsbrief/
gesprek

bo 0 0 0 0 5

vo 1 0 1 0 8

mbo 0 0 0 0 4

(v)so 0 0 0 0 4

Totaal 1 0 1 0 21

Waarschuwingen/strafmaatregelen

Soort 
onderwijs

HALT-
straf

PV 
luxe 

PV 
signaal

PV 
absoluut

Waarschuwingsbrief/
gesprek

bo 0 5 0 0 17

vo 3 0 3 0 73

mbo 0 0 5 0 40

(v)so 2 0 2 0 8

Totaal 5 5 10 0 138

Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort

Soort 
onderwijs

Signaal/
spijbelen

Te laat 
komen Luxe

bo 1 0 5

vo 15 1 0

mbo 12 0 1

(v)so 2 1 1

Totaal 30 2 7

Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort

Soort 
onderwijs

Signaal/
spijbelen

Te laat 
komen Luxe

bo 6 0 24

vo 87 6 7

mbo 80 0 1

(v)so 19 0 0

Totaal 192 6 32

Verzoeken om bemiddeling/advies/
informatie

Soort onderwijs Aantal

bo 5

vo 12

mbo 11

(v)so 3

Totaal 31

Verzoeken om bemiddeling/advies/
informatie

Soort onderwijs Aantal

bo 32

vo 48

mbo 16

(v)so 30

Totaal 126

Meldingen verwijdering

Aantal

Verwijdering 0

Meldingen verwijdering

Aantal

Verwijdering 0

Toekenningen voor vrijstelling per wetsartikel

Laatste leerplichtige jaar alvorens leerwerktraject (Art. 3b) 0

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid (Art. 5a) 6

Bezwaren tegen richting onderwijs (Art. 5b) 3

Onderwijs in het buitenland (Art. 5c) 3

Gewichtige omstandigheden (Art. 11g) 0

Kwalificatieplichtige leerling geniet voldoende ander onderwijs (Art. 15) 3

Alternatief onderwijs programma (16/17-jarigen) 18

Toekenningen voor vrijstelling per wetsartikel

Laatste leerplichtige jaar alvorens leerwerktraject (Art. 3b) 0

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid (Art. 5a) 3

Bezwaren tegen richting onderwijs (Art. 5b) 0

Onderwijs in het buitenland (Art. 5c) 0

Gewichtige omstandigheden (Art. 11g) 0

Kwalificatieplichtige leerling geniet voldoende ander onderwijs (Art. 15) 0

Alternatief onderwijs programma (16/17-jarigen) 3

Cijfers leerplicht  
schooljaar 
2018/19
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Oudewater
Totaal aantal leerplichtige leerlingen (1 januari 2019): 1.602

Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs

Dossiers zonder 
(wettelijk) verzuim Verzuim

Vrij-
stellingen

Extra 
verlof

Absoluut 
verzuim Totaal

bo 3 11 12 0 0 26

vo 13 24 2 1 0 40

mbo 6 11 0 0 0 17

(v)so 7 9 0 0 0 16

Totaal 29 55 14 1 0 99

Cijfers leerplicht  
schooljaar 
2018/19

Totaal aantal leerplichtige leerlingen (1 januari 2019): 9.940

Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs

Dossiers zonder 
(wettelijk) verzuim Verzuim

Vrij-
stellingen

Extra 
verlof

Absoluut 
verzuim Totaal

bo 57 48 7 0 0 112

vo 65 82 6 0 0 153

mbo 40 98 5 0 1 144

(v)so 38 37 5 0 0 80

Totaal 200 265 23 0 1 489

Cijfers leerplicht  
schooljaar 
2018/19 Stichtse Vecht

Waarschuwingen/strafmaatregelen

Soort 
onderwijs

HALT-
straf

PV 
luxe 

PV 
signaal

PV 
absoluut

Waarschuwingsbrief/
gesprek

bo 0 1 0 0 0

vo 1 1 0 0 14

mbo 0 0 0 0 7

(v)so 0 0 1 0 7

Totaal 1 2 1 0 28

Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort

Soort 
onderwijs

Signaal/
spijbelen

Te laat 
komen Luxe

bo 5 0 6

vo 19 3 2

mbo 11 0 0

(v)so 9 0 0

Totaal 44 3 8

Verzoeken om bemiddeling/advies/
informatie

Soort onderwijs Aantal

bo 3

vo 10

mbo 3

(v)so 7

Totaal 23

Waarschuwingen/strafmaatregelen

Soort 
onderwijs

HALT-
straf

PV 
luxe 

PV 
signaal

PV 
absoluut

Waarschuwingsbrief/
gesprek

bo 0 11 0 0 33

vo 3 1 5 0 51

mbo 0 0 2 0 40

(v)so 0 3 0 0 20

Totaal 3 15 7 0 144

Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort

Soort 
onderwijs

Signaal/
spijbelen

Te laat 
komen Luxe

bo 2 0 46

vo 75 4 3

mbo 96 0 2

(v)so 32 1 4

Totaal 205 5 55

Verzoeken om bemiddeling/advies/
informatie

Soort onderwijs Aantal

bo 25

vo 38

mbo 12

(v)so 33

Totaal 108

Meldingen verwijdering

Aantal

Verwijdering 0

Toekenningen voor vrijstelling per wetsartikel

Laatste leerplichtige jaar alvorens leerwerktraject (Art. 3b) 0

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid (Art. 5a) 0

Bezwaren tegen richting onderwijs (Art. 5b) 9

Onderwijs in het buitenland (Art. 5c) 5

Gewichtige omstandigheden (Art. 11g) 1

Kwalificatieplichtige leerling geniet voldoende ander onderwijs (Art. 15) 0

Alternatief onderwijs programma (16/17-jarigen) 3

Meldingen verwijdering

Aantal

Verwijdering 0

Toekenningen voor vrijstelling per wetsartikel

Laatste leerplichtige jaar alvorens leerwerktraject (Art. 3b) 0

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid (Art. 5a) 6

Bezwaren tegen richting onderwijs (Art. 5b) 2

Onderwijs in het buitenland (Art. 5c) 10

Gewichtige omstandigheden (Art. 11g) 0

Kwalificatieplichtige leerling geniet voldoende ander onderwijs (Art. 15) 5

Alternatief onderwijs programma (16/17-jarigen) 24
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Woerden
Totaal aantal leerplichtige leerlingen (1 januari 2019): 8.719

Behandelde casussen totaal 

Soort 
onderwijs

Dossiers zonder 
(wettelijk) verzuim Verzuim

Vrij-
stellingen

Extra 
verlof

Absoluut 
verzuim Totaal

bo 53 19 8 2 2 84

vo 100 55 3 0 0 158

mbo 33 54 6 0 0 93

(v)so 45 23 4 0 0 72

Totaal 231 151 21 2 2 407

Cijfers leerplicht  
schooljaar 
2018/19

Afkortingen
AVG algemene verordening gegevensbescherming
BO basisonderwijs
DUO  dienst uitvoering onderwijs
GGD  gemeentelijke gezondheidsdienst
HALT  Het ALTernatief
HAVO  hoger algemeen voortgezet onderwijs
MAS  methodische aanpak schoolverzuim
MBO  middelbaar beroepsonderwijs
OCW  ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap
PO primair onderwijs
PV  proces verbaal
RBL  regionaal bureau leerplicht
RMC  regionale meld- en coördinatiefunctie
SUWI  structuur uitvoering werk en inkomen
SWV VO RUW  samenwerkingsverband voortgezet onderwijs regio Utrecht West
VMBO  voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
VO voortgezet onderwijs
(V)SO (voortgezet) speciaal onderwijs
VSV  voortijdig schoolverlaten
VWO  voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
Wajong  wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Waarschuwingen/strafmaatregelen

Soort 
onderwijs

HALT-
straf

PV 
luxe 

PV 
signaal

PV 
absoluut

Waarschuwingsbrief/
gesprek

bo 0 4 0 0 10

vo 3 0 1 0 32

mbo 2 0 3 0 28

(v)so 0 0 0 0 16

Totaal 5 4 4 0 86

Verzuim (zie bovenstaande tabel) uitgesplitst naar soort

Soort 
onderwijs

Signaal/
spijbelen

Te laat 
komen Luxe

bo 2 1 16

vo 53 1 1

mbo 54 0 0

(v)so 19 4 0

Totaal 128 6 17

Verzoeken om bemiddeling/advies/
informatie

Soort onderwijs Aantal

bo 28

vo 65

mbo 40

(v)so 45

Totaal 178

Meldingen verwijdering

Aantal

Verwijdering 0

Toekenningen voor vrijstelling per wetsartikel

Laatste leerplichtige jaar alvorens leerwerktraject (Art. 3b) 0

Psychische/lichamelijke ongeschiktheid (Art. 5a) 7

Bezwaren tegen richting onderwijs (Art. 5b) 3

Onderwijs in het buitenland (Art. 5c) 5

Gewichtige omstandigheden (Art. 11g) 2

Kwalificatieplichtige leerling geniet voldoende ander onderwijs (Art. 15) 6

Alternatief onderwijs programma (16/17-jarigen) 9
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Evaluatie Aanpak Jongeren in Participatie (JiP) 
 

1. Inleiding 
 

In deze evaluatie worden de resultaten gepresenteerd van de in 2019 gestarte tweejarige pilot aanpak 

Jongeren in Participatie (eerst Werkfit genaamd). Eerst wordt de aanpak kort toegelicht om vervolgens 

in het volgende hoofdstuk een beeld te schetsen van de doelgroep en de betrokken partijen. 

Vervolgens wordt aan de hand van de verschillende stappen van aanpak: in contact, in beweging, in 

resultaat en in verankering, toegelicht uit welke werkzaamheden de aanpak bestaat en welke 

resultaten de aanpak voor de jongeren heeft opgeleverd. Tenslotte wordt de evaluatie afgesloten met 

een kosten-baten analyse, conclusie en aanbevelingen.  

Aanpak Jongeren in Participatie  

De overkoepelende doelstelling van de pilot is het voorkomen en verminderen van schooluitval, 

jeugdwerkloosheid en inactiviteit. De doelgroep van de aanpak betreft jongeren met een verhoogde 

kans op deze omstandigheden, of waar er al sprake is van het voorgaande1. Het gaat veelal om 

jongeren uit het praktijkonderwijs of jongeren zonder mbo niveau 2 diploma (startkwalificatie). Uit 

onderzoek komt naar voren dat bij deze doelgroep intensieve begeleiding, veel persoonlijke aandacht, 

en interventies op meerdere leefgebieden nodig is2. Op die manier is het mogelijk om een jongere een 

activeringsstap te laten maken en uiteindelijk (duurzaam) te plaatsen op een vorm van betaald werk.  

De aanpak Jongeren in Participatie kenmerkt zich doordat jongeren actief worden benaderd en 

ondersteuning blijven krijgen, ook na plaatsing. Verder krijgen ze intensieve persoonlijke begeleiding, 

waardoor maatwerk, preventie en integraliteit de ruimte krijgen. De uitgangspunten zijn de motivatie, 

mogelijkheden en interesses van de jongeren. Aan de hand daarvan wordt gekeken naar een passende 

plek, waar zij werken aan hun (arbeids)participatie. Deze verschillende aspecten worden in de 

volgende hoofdstukken nog nader toegelicht. Ook worden in de blauwe vlakken de ervaringen uit de 

praktijk van zowel de betrokken consulenten, als de jongeren toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zie ook bijlage 1: Achtergrondcijfers 
2 https://www.16-27.nl/integraal-samenwerken 
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2. Aantallen en kenmerken 
 

In totaal zijn er 59 jongeren in 2019 onder deze aanpak in begeleiding (geweest) in de aanpak3. 

Hieronder hebben we de jongeren ingedeeld aan de hand van kenmerken en hun woonplaats (bij 

aanmelding).   

 

Tabel 1. Classificatie jongeren en woonplaats 

 

Instroom 

De instroom in de aanpak bestaat uit jongeren zonder bijstandsuitkering4. Zoals u kunt lezen in de 

hieronder weergegeven grafiek worden de jongeren aangemeld door verschillende partijen.  

 

 

 

 

 

 
3 Er zijn er 4 verhuisd en een jongere is niet meer bereikbaar.  
4 Er is een gedeelte van het oude klantbestand van de consulent bij Ferm Werk meegegaan, waaronder 
jongeren met bijstandsuitkering. Het gaat hier veelal om jongeren uit de dagbesteding (22 jongeren). 

Classificatie Kenmerken Absoluut 

aantal  

Aantallen 

Gemeente 

Woerden 

Aantallen 

Gemeente 

Montfoort  

Aantallen 

Gemeente 

Oudewater  

Licht Jongeren hebben een relatief korte afstand tot 

de arbeidsmarkt. Wel of geen startkwalificatie, 

beperkt werkervaring. Soms geen goed beeld 

van (on)mogelijkheden op de arbeidsmarkt, 

niet-effectief zoekgedrag.  

4 3 1 0 

Middelzwaar Jongeren hebben een wat grotere afstand tot 

de arbeidsmarkt. Schulden, gebrekkige of niet-

relevante opleiding, geen beeld van eigen skills, 

soms psychische problematiek waarvoor 

behandeling nog niet is gestart, gebrekkig 

werk/dagritme.  

1 1 0 0 

Zwaar Grote afstand tot de arbeidsmarkt. Complexe 

multi-problematiek: combinatie van psychische 

problemen, schulden, ontbrekende huisvesting, 

gebruik verdovende middelen, LVB, justitiële 

achtergrond en/of gebrekkige kennis 

Nederlandse taal.  

54 42 8 4 
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Grafiek 1. Aanmeldende partijen en aantallen jongeren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderwijs bestaat uit het praktijkonderwijs (PrO), voorgezet speciaal onderwijs (VSO) of het 

middelbaarberoepsonderwijs (MBO). Onder Ferm Werk vallen jongeren uit de dagbesteding (oude 

klantbestand), jongeren die zijn uitgevallen van werk of jongeren die zich zelf hebben aangemeld 

(inloop). Overig bestaat uit aanmeldingen van het UWV, Impact Nederland en jongeren die onder de 

begeleiding vielen van regionale jobhunters uit het actieplan Jeugdwerkloosheid. 

Achtergrond en motivatie jongeren 

De jongeren hebben uiteenlopende achtergronden. Op basis van de individuele situatie van elke 

jongere wordt een ander plan van aanpak gemaakt en een andere route ingezet. Dit gebeurt in gesprek 

met de aanmeldende partij, de jongere en de verzorger(s).  

 

 

 

 
 
 
 
Juist omdat er in de aanpak wordt aangesloten bij de motivatie, interesses en mogelijkheden van de 

jongeren, geven de jongeren ook terug dat zij willen deelnemen in de aanpak en open staan voor de 

hulpverlening. In het volgende hoofdstuk wordt dit nader toegelicht.  

 
 
 

Ferm Werk; 26

Lokale sociale 
team; 4

Regionaal 
Bureau 

Leerplicht 
(RBL/RMC); 7

Onderwijs; 7

Zorgaanbieders; 
12

Overig ; 3

We zien  jongeren met schulden, psychische problemen, verslavingen, problematische thuissituaties, 

ontbrekende huisvesting of een stoornis, waardoor ze niet makkelijk meekomen op de arbeidsmarkt. 

Maar we zien vooral jongeren die hun uiterste best doen, op basis van wat zij kunnen en wat zij 

hebben geleerd. Jongeren die bijna dagelijks appen of er al een plek is gevonden; jongeren die weer 

gemotiveerd zijn om weer naar school te gaan en jongeren die ondanks alle tegenslagen weer hun 

schouders eronder zetten.  
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3. Aanpak 
 

In contact 

Vaak is de eerste stap bij deze doelgroep (en hun verzorgers) om ze open te laten staan voor contact 

en ondersteuning vanuit de aanpak. Dit gebeurt in de aanpak door motiverende gesprekstechnieken 

en het wekken van vertrouwen bij de jongeren en hun verzorger(s).  

Jongeren worden bereikt vóórdat ze een uitkering (hoeven) aanvragen5. Dit wordt gedaan om de 

financiële prikkel weg te halen en omdat het melden bij het formele loket van de gemeente bij deze 

doelgroep niet werkt. Juist door het ‘eropaf’ gedeelte (aansluitend bij de preventiegedachte) worden 

nu ook jongeren bereikt die anders nog thuis op de bank hadden gezeten of op een plek, niet passend 

bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Daarnaast wordt er intensief contact met de jongere (en 

verzorgers) onderhouden, zodat ze niet uit beeld verdwijnen6.  

In beweging 

Na het contact volgt vaak de periode van oriënteren en ontdekken. In gesprek met de jongere wordt 

gekeken wat de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeftes zijn. Aan de hand van de gegevens die al 

voorhanden zijn, en door verschillende instrumenten, zoals het Test en Training Centrum bij Ferm 

Werk, of de Dilemmamanager7 van het RBL, worden de kwaliteiten en mogelijkheden van de jongere 

in beeld gebracht. In deze periode is het vooral een kwestie van veel gesprekken en uitproberen.  

Maatwerk 

Gezien de complexiteit van de problematiek van de jongeren is er vaak veel nodig om ze in beweging 

te krijgen. Er wordt gekeken naar alle leefgebieden van de jongere, en over de grenzen van de eigen 

organisaties. Het uitgangspunt is om wet- en regelgeving niet in de weg te laten staan, aansluitend bij 

de ambities van de gemeenten. In verschillende praktijksituaties heeft dit ervoor gezorgd dat we 

 
5 Dit is formeel nog geen doelgroep van Ferm Werk. 
6 https://www.16-27.nl/hoe-werken-we-samen/knelpunten-en-kansen 
7 De methode bestaat uit een concrete toolkit met e-assessments die allemaal gebaseerd zijn op dezelfde 
uitgangspunten. De verschillende instrumenten bieden de begeleider een objectief uitgangspunt om snel tot de 
kern van een probleem te komen en een aanpak te bepalen. De instrumenten geven vooral de cliënt zelf 
concrete inzichten en stimuleren daarbij zelfregie! Met als doel zelf onderbouwde keuzes te kunnen maken om 
zo succesvol een opleiding af te ronden, te kunnen participeren op de arbeidsmarkt of zelfstandig deel te 
kunnen nemen aan de maatschappij. 

Soms moeten we jongeren en hun ouders voorzichtig benaderen. Zo kennen we een voorbeeld waar 

eerst de referenties van mijn vorige werkgever werden opgevraagd, voordat we aan de slag 

mochten.  Een ander voorbeeld is een jongere waar we via de intercom afspraken hebben gemaakt. 

Die wel gebeld wilde worden over aan het werk gaan.  Over ‘achter de voordeur’ gesproken.  

Door creatief denkwerk krijgen we de jongeren stapje voor stapje verder. We sluiten aan bij de 

leefwereld van de jongeren. Zo hebben we bijvoorbeeld een jongere geplaatst bij een 

praktijkopleider met dezelfde etnische achtergrond. Dit zorgde ervoor dat de jongere in beweging 

kwam. In de oriëntatiefase hebben we veel gesprekken en proberen we samen dingen uit, om te 

kijken wat bij de jongere past.  
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continuïteit en passende ondersteuning hebben geboden, bijvoorbeeld door de inzet van vroegtijdige 

jobcoaching of WMO-ondersteuning.  

 

 

 

 

 

 

\ 

 

In resultaat  

In onderstaande grafiek hebben we de verschillende activeringsstappen, die de jongeren hebben gezet 

in het verkleinen van hun afstand tot de arbeidsmarkt, uiteengezet. Op de horizontale as staat de 

beginpositie van de jongere, op de verticale as welke stap de jongere heeft gemaakt.  

Grafiek 2: Activeringsstappen jongeren vanaf aanmelding 

 

Uit de grafiek valt af te lezen dat er vooral vanuit een inactieve positie (ook wel bankzitters genoemd) 

veel jongeren op een (betaalde en onbetaalde) werkplek zijn geplaatst (17 in totaal). Uit de grafiek 

kunnen we ook aflezen dat vooral de ondersteuning in het vinden en behouden van een BBL-baan en 

0
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Inactief Dagbesteding Onderwijs

Activering vanaf beginpositie

Werkervaringsplek (ook stage en proefplaatsingen)

Werk (regulier en aangepast)

Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) met werkplek

Aanmelding hulpverlening

Dagbesteding

Deze aanpak zorgt ervoor dat we er vroeg bij zijn. Bijvoorbeeld bij een jongere waar we het fout 

zagen gaan. Verkeerde vrienden, schulden, veel hulpverlening. De jongere was gemotiveerd om te 

werken, en een Entree-opleiding te volgen, maar zou dit niet zonder extra jobcoaching kunnen. Door 

dit in te zetten, is zijn werkhouding verbeterd en is hij gemotiveerd om door te stromen naar niveau 

2!  

Ook signaleren, bellen en ondernemen we nu eerder actie, doordat er ruimte is voor een integrale 

aanpak en ‘eropaf’. Bijvoorbeeld als we merken dat een jongere stress ervaart op het gebied van 

school of werk, en dit komt door het dreigen van ontbrekende huisvesting. Zo kunnen we escalatie 

van problematiek soms voorkomen.  
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opleiding zijn vruchten afwerpt. Er zijn 4 jongeren in BBL-opleiding met werkplek ingestroomd8. Ook 

zien we terug dat er jongeren uit dagbesteding door meer begeleiding stappen hebben kunnen maken 

naar (aangepast) werk, een BBL-opleiding of een werkervaringsplek.   

Volgende stap 
De aanpak is vooral effectief, doordat erop toe wordt gezien dat de ontwikkeling van de jongeren niet 
stagneert. Er wordt continu gekeken of de jongere nog op een passende plek zit, of dat deze al een 
volgende activeringsstap kan zetten. Zo hebben in totaal 4 jongeren een tweede stap in activatie 
gemaakt, 2 jongeren zijn ingestroomd in het onderwijs (BBL) en 2 jongeren zijn gaan werken op een 
(beschutte) werkplek. Ook is de verwachting dat een groot gedeelte van de jongeren die nu op een 
werkervaringsplek zitten uitstromen in een betaalde werkplek. 
 
Hieronder kunt u alle plaatsingen of de huidige status van de jongere per gemeente vinden: 

Tabel 2. Resultaten per gemeenten 

In totaal zijn er door de jongeren in de aanpak 46 stappen in activatie gemaakt. 

Zachte resultaten 

Bovenstaande stappen zijn ook bereikt aan de hand van de zachte resultaten in de fase van ‘in 

beweging’. Denk hierbij aan: een studiekeuze maken, oriënteren op de toekomst, meer vertrouwen in 

 
8 Uit onderzoek van Movisie en Nederlands Jeugdinstituut komt naar voren dat dit vaak een van de grootste 
knelpunten is voor de jongeren. Zie ook: https://www.16-27.nl/actueel/maatwerk-voor-jongeren  
9 Twee jongeren zijn in een volgende stap ingestroomd in een BBL-opleiding met werkplek. 

Plaatsing/status Absoluut aantal  Aantallen 

Gemeente 

Woerden 

Aantallen 

Gemeente 

Montfoort  

Aantallen 

Gemeente 

Oudewater  

Beroepsbegeleidende 

Leerweg (BBL)/onderwijs 9 

6 4 1 1 

Werkervaringsplek, stage of 

proefplaatsing 

16 15 1  

Plaatsing  (arbeidsmatige) 

dagbesteding 

3 2 1  

Plaatsing (aangepast) werk 10 9 1  

Zelfde positie dagbesteding 14 10 3  1 

Zoeken werk/in 

hulpverlening 

10 6 2 2 

Totaal aantal begeleide 

jongeren 

59 46 9 4 

Gestopt/verhuisd (2019) -5 -4  -1 

https://www.16-27.nl/actueel/maatwerk-voor-jongeren
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zichzelf en de toekomst, meer zicht op talenten etc. De jongeren die recent zijn ingestroomd zitten 

nog in deze fase. 

Ervaringen  

Voor de evaluatie is er ook met enkele jongeren en verzorger(s) gesproken. Hieronder enkele 

uitspraken: 

 

In verankering 

Het streven is jongeren duurzaam te plaatsen op opleiding, werkervaringsplek of (aangepaste) 

werkplek. Van alle plaatsingen op opleiding of werk is 85 % van de jongeren nog actief na 3 maanden. 

Vooral uit dat resultaat kunnen we afleiden dat intensieve begeleiding na plaatsing effectief werkt en 

bijdraagt aan het voorkomen van schooluitval en werkloosheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door snel te schakelen met de werkgever en door de inzet van (extra) jobcoaching, lukt het meestal 

om de jongere binnen boord te houden. Daarnaast zijn er korte lijnen met de Wmo, om eventueel 

op korte termijn ambulante begeleiding in te zetten. Dit zorgt voor extra stabiliteit en vergroot de 

kans van slagen op werk en school.  

 

 

 

Bron: Brazzerie Abrona 

‘’Ik weet dat ik altijd kan terugvallen op Angela’’. Deze jongere gaf aan dat de intensieve en 

persoonlijke begeleiding haar het vertrouwen geeft om ambitieuzere doelen voor zichzelf te stellen. 

Momenteel is zij bezig met haar Entree-opleiding. 

‘‘Ik ben haar heel dankbaar’’. Deze jongere gaf aan dat hij door de intensieve begeleiding in staat is 

geweest om de stap te maken van dagbesteding naar werk. Ook gaf hij aan dat hij het fijn vindt dat 

hij daardoor in staat is zijn eigen geld te verdienen, in plaats van afhankelijk te zijn van een uitkering.  

Momenteel werkt hij in het groen. 

‘‘Er zijn nu zo veel deuren geopend’’. Een moeder gaf aan dat door de aanpak zij meer weet wat 

mogelijk is voor haar zoon en zij ook hulpverlening heeft voor haar zoon, die nodig was, maar zij 

niet wist dat het bestond.  Deze jongere zat al 8 maanden thuis, voordat hij werd aangemeld via het 

RMC. Momenteel werkt haar zoon bij Ferm Werk.  
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4. Kosten-baten analyse 
 

In 2019 zijn er door de aanpak 4 jongeren uit de uitkering gegaan en bij 9 jongeren stellen we met 

enige zekerheid dat we bijstandskosten hebben voorkomen, doordat ze direct zijn bemiddeld naar 

werk. Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens is de volgende kosten/baten analyse 

opgesteld.  

Tabel 3. Kosten baten analyse 

Omschrijving  Kosten Baten Verschil 

Kosten Aanpak JiP €52,000,-10 
 

  

Besparing 
uitkeringslasten 

 
 

€214.500,- 11  

Besparing gemeentelijke 
kosten 

 
 

€75.000,- 12  

Totale kosten/baten13 €52.000,- 
 

€289.500,- €237.500,- 

 

Het komt neer op een totale minimale jaarlijkse baat van €237.500,-.  

5. Conclusie 
 

Op basis van de eerste resultaten kunnen we concluderen dat de aanpak Jongeren in Participatie, zijn 

vruchten afwerpt. De aanpak kenmerkt zich door het actief benaderen, het centraal stellen van de 

jongeren en het bieden van veel persoonlijke aandacht, in een zo vroeg mogelijk stadium. Meer dan 

de helft van de jongeren heeft een activeringsstap gemaakt, hetzij naar dagbesteding, beschut of 

regulier werk, opleiding of heeft zich aangemeld voor hulpverlening. En veel deelnemers hebben een 

stap gezet richting (aangepast) werk of onderwijs.   

85% van de jongeren is ook nog actief na 3 maanden op hun opleiding of baan. Door plaatsing op een 

opleiding, stage of werkervaringsplek kunnen we concluderen dat de arbeidspositie van de jongere is 

verstevigd en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Bovendien kunnen we stellen dat de plaatsing 

duurzaam is. Er is gezien de doelgroep relatief weinig uitval. Op basis van deze resultaten kunnen we 

concluderen dat we schooluitval, jeugdwerkloosheid en inactiviteit voorkomen.  

 
10 €52.000 is voor de drie gemeenten gezamenlijk. Aan de hand van begeleide jongeren wordt berekend wat de 
kosten voor de drie verschillende gemeenten zijn. Respectievelijk gemeente Woerden €40.000, gemeente 
Montfoort €8000,- en gemeente Oudewater €4000,-  
11 Het onderzoek van IZI Solutions (2019) ‘Investeren in jongeren zonder uitkering’ laat zien dat één jongere uit 
de zware doelgroep, die door plaatsing op werk of school geen uitkering (meer) ontvangt, een jaarlijkse 
besparing oplevert van €14.500,- aan uitkeringslasten en €2.000,- aan uitvoeringskosten. 
12 Gemeentelijke kostenbesparingen op het gebied van het voorkomen van (oplopende) schulden (gemiddeld 
€1575 per jongere), het voorkomen van zwaardere zorg (gemiddeld €1000,- per jongere), hulpverlening t.b.v. 
ongecontroleerd middelgebruik (per jongere gemiddeld €2100), uithuiszetting (€60.000) of kostenbesparing op 
het gebied van veiligheid (voorkomen aanraking politie bij zwaardere vergrijpen gemiddeld €10.899). Op basis 
van de nu voorhanden kwalitatieve en kwantitatieve gegevens wordt uitgegaan van een jaarlijkse besparing 
van minimaal €75.000.  
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We hebben gezien dat de vroegtijdige aanpak ertoe leidt dat jongeren worden bereikt die (nog) niet 

in beeld zijn bij Ferm Werk. Hiermee wordt in elk geval voor een aantal van hen voorkomen dat zij 

afhankelijk worden van een uitkering. Op basis van de kosten baten analyse zien we dat preventie 

loont. De baten wegen ruimschoots op tegen de kosten. Zeker als een inschatting wordt gemaakt van 

kosten over een langere periode. 

Ook komt naar voren dat jongeren (en hun verzorgers) zich gehoord en geholpen voelden. Dit sterkte 

hun indruk dat ze meedoen en meetellen, mede doordat ze veel (zachte) resultaten behalen. Deze 

resultaten bleken vaak voorwaardelijk voor het zetten van activeringsstappen en onderstrepen het 

belang van het behalen van zachte resultaten: het opbouwen van zelfvertrouwen en het oriënteren op 

de toekomst. 

6. Aanbevelingen 
 

Op basis van de conclusie en de achtergrondcijfers (zie bijlage 1) worden de volgende aanbevelingen 

gedaan: 

- Zorg voor voldoende fte om jaarlijks zo’n 55-60 jongeren in de aanpak te begeleiden voor de 

drie gemeenten gezamenlijk. Stel op basis van de achtergrondcijfers, geleverd door de 

verschillende organisaties, ook het aantal jongeren dat de aanpak behoeft bij. 

- Zorg voor structurele inbedding van de aanpak. Reserveer structureel min. €52.000,- (rekening 

houdend met indexatie) gezamenlijk in de begrotingen van de drie gemeenten met de 

opdracht om vroegtijdig jongeren met een verhoogde kans op schooluitval, jeugdwerkloosheid 

en inactiviteit te begeleiden in het verstevigen van hun positie op de arbeidsmarkt.  

- Zorg voor sturing op basis van zachte en harde resultaten. Stuur met betrekking tot de harde 

resultaten op basis van stappen in activering van de jongeren en duurzaamheid van de 

plaatsing op werk of opleiding. 

- Maak jaarlijks resultaatafspraken waarin deze aanpak is opgenomen, en monitor via kwartaal- 

en jaarrapportages.  

- Monitor op langere termijn ook op basis van percentage voortijdig schoolverlaters (registratie 

RBL) en instroom in de bijstandsuitkering (registratie Ferm Werk). 

- Bereken aan de hand van een jaarlijkse casestudy de verwachte bespaarde kosten. 
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Bijlage 1. Achtergrondcijfers 
 

Er zijn verschillende partijen die jongeren met verschillende achtergronden in beeld brengen en 

houden. De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie beschikt over de gegevens van jongeren (18-23) 

zonder startkwalificatie,  schoolinschrijving en werk. Het Inlichtingenbureau levert sinds het najaar van 

2019 ook deze gegevens van jongeren van 23-27 jaar aan Ferm Werk.  

Dossiers voortijdige schoolverlaters Woerden, jongeren 18-23 jaar14 

Status VSV Aantal  

Geen werk/geen inkomsten 57 

Werk, minder dan €300 35 

Bijstand 19 

Wajong 35 

Totaal  149 

Bron: Staat van Woerden 2019 (RMC) 

Dossiers voortijdige schoolverlaters Oudewater, jongeren 18-23 jaar 

Status VSV Aantal 

Geen werk/geen inkomsten 5 

Werk, minder dan €300 2 

Bijstand 0 

Wajong 6 

Totaal  13 

Bron: Staat van Oudewater 2019 (RMC) 

Voortijdig schoolverlaters 23-27 zonder startkwalificatie, zonder schoolinschrijving, zonder uitkering  

 Woerden Montfoort Oudewater Totaal 

Totale lijst 63 13 8 84 

Parttime werk 6 1  7 

Instroom in de maand 4   4 

Uitstroom in de maand 12 3 1 16 

     

Bekend (geen uitkering) 26 2 2 30 

Lopende uitkering 3 1  4 

Bron: Inlichtingenbureau, september 2019 

Jongeren tot 27 jaar met een Werkeloosheidsuitkering (WW). 

Gemeente Aantal 

Montfoort 3 

Oudewater 5 

Woerden 26 

Totaal  34 

Bron: UWV december 2019 

 
14 In verband met de overgang van het registratiesysteem bij het RBL konden de cijfers van Montfoort (nog) 
niet worden opgevraagd. 




