
w w w . a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l . n l

relatieve aantallen
handleiding  

vsv-cijferproducten 

registreren

BRON

leeftijd

nieuwe voortijdig schoolverlater

absolute aantallen

onderwijsnummer

startkwalificatie
gemeente

schooluitval

opleiding

school

convenantdoelstelling

melden

verzuim

diploma

leerplicht

leerling

RMC-regio



absolute aantallen

nieuwe voortijdig schoolverlateronderwijsnummer

doelstelling

convenant leeftijdopleiding

school

diploma

leerling

leerplicht
nieuwe voortijdig schoolverlater

doelstelling

leeftijd leerplicht



nieuwe voortijdig schoolverlater

doelstelling

leeftijd leerplicht

3handleiding vsv-cijferproducten 

nieuwe voortijdig schoolverlater

relatieve aantallendoelstelling

registreren
leeftijd startkwalificatie

melden

verzuim

BRON

gemeente

schooluitval
RMC-regio

leerplicht

 Intro
Voor u ligt de ‘handleiding vsv-cijferproducten’. Vsv-cijferproducten geven per schooljaar 
inzicht in de omvang en opbouw van de groep voortijdig schoolverlaters voor heel 
Nederland, per RMC-regio, per gemeente en per onderwijsinstelling. Met behulp van de 
vsv-cijferproducten kunnen onderwijsinstellingen en gemeenten schooluitval gericht 
aanpakken zodat meer jongeren mét een startkwalificatie een goede start kunnen maken 
op de arbeidsmarkt. De ‘handleiding vsv-cijferproducten’ bevat een overzicht van alle vsv-
cijferproducten en een toelichting op het gebruik ervan. 
 
VSV-cijferproducten
Op basis van de vsv-cijfers uit BRON (Basisregistratie Onderwijs) maakt het ministerie van 
OCW cijferproducten als de VSV-Atlas, de VSV-Verkenner en de factsheets per mbo-onder-
wijsinstelling en RMC-regio. Deze cijferproducten bevatten informatie over het aantal nieu-
we voortijdig schoolverlaters per schooljaar op landelijk, regionaal en schoolniveau onder 
andere uitgesplitst naar leerweg en leerniveau, naar sector, naar leeftijd en etniciteit. Via de 
vsv-cijfertabellen van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) zijn alle vsv-cijfers in te zien. 

Sinds enkele maanden is er een nieuw vsv-cijferproduct beschikbaar: maandrapportages 
waarin terug te vinden is hoeveel leerlingen zonder startkwalificatie zich de voorgaande 
maand hebben uitgeschreven. Tot voor kort waren de gegevens over de voortijdig school-
verlaters pas beschikbaar wanneer het schooljaar was afgelopen. Met de maandrapporta-
ges ‘uitschrijvingen zonder startkwalificatie’ kunnen mbo-instellingen actief sturen op 
schooluitval en in samenwerking met de leerplichtambtenaar en het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC) schooluitval direct en gericht aan pakken.

Aanval op Schooluitval 

De focus in Nederland ligt op het voorkómen van schooluitval. We zijn op de goede weg richting de 
nationale doelstelling, voor schooljaar 2008-2009 staat de teller op 42.600. Scholen, gemeenten en 
rijk hebben daar de laatste jaren gezamenlijk hard voor gewerkt, en de inspanningen  leveren 
duidelijk resultaat op. We gaan door met de ‘Aanval op Schooluitval’ zodat in 2012 (gemeten over 
schooljaar 2010-2011) het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters hooguit 35.000 bedraagt. 

In de convenanten ‘Aanval op Schooluitval’ is met alle scholen en gemeenten binnen de 39 
RMC-regio’s afgesproken het aantal nieuwe vsv’ers in de schooljaren 2007-2008 tot en met 
2010-2011 te verminderen met 40% t.o.v. het peiljaar 2005-2006. De uitval moet jaarlijks met 
cumulatief met 10% verminderen; 10% in schooljaar 2007-2008, 20% in schooljaar 2008-2009 
oplopend naar 40% reductie in schooljaar 2010-1011.
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Product  VSV-Verkenner
Publicatie:  doorlopend beschikbaar
Schooljaar:  voorgaande schooljaren (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   VSV-cijfers (%/aantallen/VO/MBO) voor alle convenantjaren  op landelijk,  

RMC-regio, gemeente en instellingsniveau. VAVO op landelijk niveau.
Vorm:   website, interactieve applicatie, snel vsv-gegevens opzoeken, ontwikkeling/trend, vergelijkingen maken.  

Pdf download.
Beschikbaar via:   www.vsvverkenner.nl  of via button  

op www.aanvalopschooluitval.nl

Product  VSV-cijfertabellen
Publicatie:  doorlopend beschikbaar
Schooljaar:  voorgaande schooljaren (voorlopige en definitieve vsv-cijfers) 
Inhoud:   DUO Basisbestand. vo/bve cijfers voor land, RMC-regio, gemeente en instelling
Vorm:   database met detail- en achtergrondinformatie incl. uitstroomcijfers en diploma-achtergrond vsv’ers,  

downloaden/zelf bewerkingen maken in excel.
Beschikbaar via:  opstarten via www.aanvalopschooluitval.nl onder ‘resultaat’ 

Product  Maandrapportages ‘relatief verzuim’
Publicatie:  maandelijks over de voorgaande maand
Schooljaar:  huidig schooljaar
Inhoud:   actueel, maandelijks overzicht van gevallen van  

kortdurend verzuim 
Vorm:  Pdf-bestand
Beschikbaar via:  Zakelijk portaal van DUO: https://zakelijk.ib-groep.nl

Product  VSV-Atlas
Publicatie:  jaarlijks, in oktober  
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (definitieve cijfers) 
Inhoud:   overzicht belangrijkste VSV ontwikkelingen en achtergronden vorige 

schooljaar. Inclusief lijsten van MBO en VO scholen.
Vorm:  brochure  met uitgebreide uitwerking van vsv-cijfers.
Beschikbaar via:   verzending aan relaties - downloaden en bestellen via  

www.aanvalopschooluitval.nl

2005–2006 t/m 2008–2009
september november januariaugustus oktober december

2009 – 2010

Product  RMC-regio factsheet
Publicatie:  In oktober en in maart 
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   uitgebreide analyse vsv-cijfers per RMC-regio/ 

gemeenten voor schooljaren 2007-2008 en 2008-2009.
Vorm:   factsheet met een handzame rapportage van vsv- 

cijfers in pdf, incl. achtergrondkenmerken.
Beschikbaar via:   downloaden via www.aanvalopschooluitval.nl

Product  Maandrapportages ‘uitschrijvingen zonder startkwalificaties’
Publicatie:  maandelijks over de voorgaande maand
Schooljaar:  huidig schooljaar
Inhoud:   actueel, maandelijks overzicht van leerlingen die uitgeschreven zijn 

zonder startkwalificatie + cumulatief aantal sinds 1 oktober
Vorm:  Pdf-bestand
Beschikbaar via:  Zakelijk portaal van DUO: https://zakelijk.ib-groep.nl

Product  Mbo factsheet
Publicatie:  In oktober en in maart 
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   uitgebreide analyse vsv-cijfers per MBO-instelling voor schooljaren 

2007-2008 en 2008-2009.
Vorm:   factsheet met een handzame rapportage van vsv-cijfers in pdf, incl. 

achtergrondkenmerken.
Beschikbaar via:  downloaden via www.aanvalopschooluitval.nl bij scholen 

http://www.vsvverkenner.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
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Product  VSV-Verkenner
Publicatie:  doorlopend beschikbaar
Schooljaar:  voorgaande schooljaren (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   VSV-cijfers (%/aantallen/VO/MBO) voor alle convenantjaren  op landelijk,  

RMC-regio, gemeente en instellingsniveau. VAVO op landelijk niveau.
Vorm:   website, interactieve applicatie, snel vsv-gegevens opzoeken, ontwikkeling/trend, vergelijkingen maken.  

Pdf download.
Beschikbaar via:   www.vsvverkenner.nl  of via button  

op www.aanvalopschooluitval.nl

Product  VSV-cijfertabellen
Publicatie:  doorlopend beschikbaar
Schooljaar:  voorgaande schooljaren (voorlopige en definitieve vsv-cijfers) 
Inhoud:   DUO Basisbestand. vo/bve cijfers voor land, RMC-regio, gemeente en instelling
Vorm:   database met detail- en achtergrondinformatie incl. uitstroomcijfers en diploma-achtergrond vsv’ers,  

downloaden/zelf bewerkingen maken in excel.
Beschikbaar via:  opstarten via www.aanvalopschooluitval.nl onder ‘resultaat’ 

Product  Maandrapportages ‘relatief verzuim’
Publicatie:  maandelijks over de voorgaande maand
Schooljaar:  huidig schooljaar
Inhoud:   actueel, maandelijks overzicht van gevallen van  

kortdurend verzuim 
Vorm:  Pdf-bestand
Beschikbaar via:  Zakelijk portaal van DUO: https://zakelijk.ib-groep.nl

2010–2011
maart mei julifebruari april juni

2009 – 2010

Product  RMC-regio factsheet
Publicatie:  In oktober en in maart 
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   uitgebreide analyse vsv-cijfers per RMC-regio/ 

gemeenten voor schooljaren 2007-2008 en 2008-2009.
Vorm:   factsheet met een handzame rapportage van vsv- 

cijfers in pdf, incl. achtergrondkenmerken.
Beschikbaar via:   downloaden via www.aanvalopschooluitval.nl

Product  Cijferbijlage
Publicatie:  februari 2010 (als bijlage bij brief aan Tweede Kamer)  
Schooljaar:  voorlopige cijfers convenantjaar 2008-2009 
Inhoud:  overzicht belangrijkste VSV ontwikkelingen en achtergronden
Vorm:  brochure met uitgebreide uitwerking van vsv-cijfers.
Beschikbaar via:  verzending aan relaties - downloaden via 
 www.aanvalopschooluitval.nl

Product  Maandrapportages ‘uitschrijvingen zonder startkwalificaties’
Publicatie:  maandelijks over de voorgaande maand
Schooljaar:  huidig schooljaar
Inhoud:   actueel, maandelijks overzicht van leerlingen die uitgeschreven zijn 

zonder startkwalificatie + cumulatief aantal sinds 1 oktober
Vorm:  Pdf-bestand
Beschikbaar via:  Zakelijk portaal van DUO: https://zakelijk.ib-groep.nl

De vsv-cijferproducten worden 
gepubliceerd in schooljaren gedurende 
de looptijd van de convenanten ‘Aanval 
op Schooluitval’. Schooljaar 2007-2008 
tot en met schooljaar 2010-2011 is de 
periode waarin de regionale doelstel-
ling van 40% reductie gerealiseerd 
moet worden,  2005-2006 is hierbij het 
referentiejaar. 

 PDF-bestand

 Excell-bestand

 Word-bestand

 Gedrukte publicatie
Product  Mbo factsheet
Publicatie:  In oktober en in maart 
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   uitgebreide analyse vsv-cijfers per MBO-instelling voor schooljaren 

2007-2008 en 2008-2009.
Vorm:   factsheet met een handzame rapportage van vsv-cijfers in pdf, incl. 

achtergrondkenmerken.
Beschikbaar via:  downloaden via www.aanvalopschooluitval.nl bij scholen 

http://www.vsvverkenner.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
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Maandrapportage ‘uitschrijving zonder startkwalificatie’ 
Via het Zakelijk Portaal van DUO hebben scholen, gemeenten en RMC-
coördinatoren toegang tot de maandrapportage ‘uitschrijving zonder startkwa-
lificatie’. Scholen en gemeenten kunnen hiermee het aantal nieuwe, potentiële 
voortijdig schoolverlaters volgen. Voor gemeenten gaat het om leerlingen uit de 
eigen woongemeente.

Maandelijks wordt bijgehouden welke jongeren van school zijn gegaan zonder 
dat zij een startkwalificatie hebben behaald. Wanneer de jongeren zich later in 
het jaar weer inschrijven voor een andere opleiding, of op een andere instelling, 
worden deze gegevens gecorrigeerd en verdwijnen dus weer uit de rapportage. 
Met de maandrapportages kunnen mbo-instellingen actief sturen op schooluit-
val en in samenwerking met de leerplichtambtenaar en het Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt (RMC) schooluitval direct en gericht aan pakken. In de rappor-
tage staat het cumulatieve aantal uitschrijvingen zonder startkwalificatie sinds 
1 oktober vermeld.

Product:  maandrapportage ‘uitschrijvingen zonder startkwalificaties’
Publicatie:  maandelijks over de voorgaande maand
Schooljaar:  huidig schooljaar
Inhoud:   actueel, maandelijks overzicht van leerlingen die uitgeschreven zijn 

zonder startkwalificatie + cumulatief aantal sinds 1 oktober
Vorm:  Pdf-bestand
Beschikbaar via:  Zakelijk portaal van DUO: https://zakelijk.ib-groep.nl

Maandrapportage ‘relatief verzuim’  
Via het Zakelijk Portaal van DUO hebben scholen, gemeenten en RMC-
coördinatoren toegang tot de maandrapportages relatief verzuim. Met deze rap-
portages kunnen ze gegevens over verzuim bekijken. Deze gegevens worden 
niet op het niveau van de individuele leerling getoond, alleen de totalen per 
RMC-regio, gemeente en school zijn beschikbaar. Wanneer een leerling 16 uur of 
meer heeft verzuimd in 4 aaneengesloten lesweken meldt de school dit aan DUO 
via het digitaal verzuimloket van de woongemeente van de leerling. Verzuim, zo 
blijkt uit meerdere onderzoeken, leidt vaak tot uitval. Doordat scholen en 
gemeenten de beschikking hebben over verzuimcijfers kunnen ze al in een 
vroeg stadium ingrijpen en mogelijk uitval voorkomen. 

Product:  maandrapportage ‘relatief verzuim’ 
Publicatie:  maandelijks over de voorgaande maand
Schooljaar:  huidig schooljaar
Inhoud:   actueel, maandelijks overzicht van gevallen van kortdurend verzuim 
Vorm:  Pdf-bestand
Beschikbaar via:  Zakelijk portaal van DUO: https://zakelijk.ib-groep.nl 
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De VSV-verkenner 
De website www.vsvverkenner.nl is een applicatie die verschillende vsv-cijfers 
laat  zien. Met de VSV-Verkenner zoomt u via de landkaart makkelijk en snel in op 
de vsv-cijfers op landelijk en gemeentelijk niveau. Ook de cijfers op het niveau van 
de RMC-regio’s en de onderwijsinstellingen zijn terug te vinden. Deze gegevens 
kunt u makkelijk downloaden in pdf-formaat. Daarnaast is het mogelijk om 
bepaalde cijfers te vergelijken: de cijfers van de RMC-regio’s onderling of de cijfers 
van een gemeente met de landelijke cijfers. Op elk niveau wordt extra informatie 
aangeboden, bijvoorbeeld: hoe ziet het convenant eruit voor deze RMC-regio, 
welke scholen doen mee, hoe ziet het onderwijsprogramma eruit en welke voor-
beeldprojecten worden er uitgevoerd. 

Product:  VSV-Verkenner
Publicatie:  doorlopend beschikbaar
Schooljaar:  voorgaande schooljaren (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   VSV-cijfers (%/aantallen/VO/MBO) voor alle convenantjaren  op lan-

delijk, RMC-regio, gemeente en instellingsniveau. VAVO op landelijk 
niveau.

Vorm:   website, interactieve applicatie, snel vsv-gegevens opzoeken, ontwikke-
ling/trend, vergelijkingen maken. Pdf download.

Beschikbaar via:  www.vsvverkenner.nl  of via button op www.aanvalopschooluitval.nl

VSV-Cijfertabellen
De VSV-Cijfertabellen vormen de basis voor veel cijferproducten. De cijfers komen 
rechtstreeks uit de database van DUO. Via www.aanvalopschooluitval.nl kunt u 
via ‘resultaat’ de VSV-Cijfertabellen opstarten. De lijst bevat de vsv-cijfers op lan-
delijk, regionaal, gemeentelijk en instellingsniveau voor de schooljaren 2005-
2006 tot 2008-2009. Binnen de cijfers is een onderverdeling gemaakt voor het 
landelijk totaal, het voortgezet onderwijs (vo) en het beroepsonderwijs en volwas-
seneducatie (bve). Uit de tabellen kan een keuze gemaakt worden voor gedetail-
leerde cijfers voor een specifiek jaar of voor een minder gedetailleerd overzicht 
voor meerdere jaren. In beide gevallen wordt achtergrondinformatie getoond, 
zoals leeftijd en etniciteit. Indien wordt gekozen voor een specifiek jaar worden 
ook diploma-achtergronden en uitstroomcijfers (voor de landelijke cijfers) 
getoond. De cijfers kunnen naar keuze gedownload worden in pdf, excel en word, 
waardoor makkelijk bewerkingen op de cijfers uitgevoerd kunnen worden.

Product:  VSV-cijfertabellen
Publicatie:  doorlopend beschikbaar
Schooljaar:  voorgaande schooljaren (voorlopige en definitieve vsv-cijfers) 
Inhoud:   DUO Basisbestand. vo/bve cijfers voor land, RMC-regio, gemeente 

en instelling
Vorm:   database met detail- en achtergrondinformatie incl. uitstroomcijfers en 

diploma-achtergrond vsv’ers, downloaden/zelf bewerken in excel.
Beschikbaar via:  opstarten via www.aanvalopschooluitval.nl onder ‘resultaat’ 

http://www.vsvverkenner.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
file:///Volumes/Balyon%20files/1_Lopende_Orders/2010102_OCW_VSV_Handleiding_bestuurders_B5/3_input/2010-05-12/www.aanvalopschooluitval.nl 
http://www.aanvalopschooluitval.nl
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VSV-Atlas 
In de VSV-Atlas vindt u de resultaten van de convenanten ‘Aanval op Schooluitval’ 
op landelijk en gemeentelijk niveau. Ook vindt u er cijfers per RMC-regio en per 
onderwijsinstelling. De cijfers worden gepresenteerd met behulp van uitleg, 
tabellen, kaarten, taartdiagrammen en andere schema’s. Verder staan in de 
VSV-Atlas cijfers over het absolute aantal vsv’ers, het percentage vsv’ers en de 
ontwikkeling van het aantal vsv’ers ten opzichte van het schooljaar 2005-2006. 
Ook de onderwijskenmerken, achtergrondkenmerken en de arbeidsmarktposi-
tie van vsv’ers komen aan bod. De bijlagen bevatten informatie over de doelstel-
lingen en gegevensbronnen, een kaartenoverzicht van de RMC-regio’s en totaal-
overzichten van de mbo-instellingen en scholen in het voortgezet onderwijs.  

Product:  VSV-Atlas
Publicatie:  jaarlijks, in oktober  
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (definitieve cijfers) 
Inhoud:   overzicht belangrijkste VSV ontwikkelingen en achtergronden vorige 

schooljaar. Inclusief lijsten van MBO en VO scholen.
Vorm:  brochure  met uitgebreide uitwerking van vsv-cijfers.
Beschikbaar via:   verzending aan relaties - downloaden en bestellen via  

www.aanvalopschooluitval.nl 

N.B. De VSV-Atlas is twee keer gepubliceerd; de eerste editie in december 2008 (op basis 
van het ‘referentiejaar’ 2005-2006 en het ‘tussenjaar’ 2006-2007) en de tweede editie in 
november 2009 (op basis van het eerste convenantjaar 2007-2008).   

Cijferbijlage
In  februari 2010 is de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang 
van de  ‘Aanval op schooluitval’. Bij deze brief zat de cijferbijlage met de ‘voorlo-
pige’ cijfers van convenantjaar 2008-2009.    

Product:  Cijferbijlage 
Publicatie:  februari 2010 (als bijlage bij brief aan Tweede Kamer)  
Schooljaar:  voorlopige cijfers convenantjaar 2008-2009 
Inhoud:  overzicht belangrijkste VSV ontwikkelingen en achtergronden
Vorm:  brochure met uitgebreide uitwerking van vsv-cijfers.
Beschikbaar via:  verzending aan relaties - downloaden via 
 www.aanvalopschooluitval.nl 

N.B. Van de voorlopige resultaten van het convenantjaar 2008-2009 zijn landkaarten 
gemaakt die een overzicht geven van Nederland per RMC-regio per gemeente in absolute en 
relatieve aantallen. Deze poster kan besteld worden via www.aanvalopschooluitval.nl 

http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
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RMC-regio factsheet
Nederland is verdeeld in 39 RMC-regio’s. De resultaten van die regio’s over het 
schooljaar 2007-2008 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2008-2009 vindt 
u op www.aanvalopschooluitval.nl  onder ‘RMC-regio-info’. Daar vindt u facts-
heets per RMC-regio met relevante cijfers en andere informatie. Zoals bijvoorbeeld 
de cijfers van alle gemeenten in de RMC-regio, het aantal vsv’ers in het peiljaar 
2005-2006. En welke resultaten er zijn geboekt om het aantal vsv’ers terug te drin-
gen. Verder worden de jongeren uit de regio die in het jaar 2008-2009 zijn uitgeval-
len in kaart gebracht. De uitstroomgegevens zijn gespecificeerd naar onderwijs-
soort en leerjaar, zowel voor het voortgezet onderwijs als het mbo. Ook komen de 
leeftijd, het geslacht en de etnische achtergrond van leerlingen aan bod. Tot slot 
wordt gekeken naar de vsv’ers die in een zogenoemd armoedeprobleemcumulatie-
gebied wonen. De factsheets zijn bedoeld om u te helpen bij het ontwikkelen van 
beleid gericht op de situatie in uw regio.

Product:  RMC-regio factsheet
Publicatie:  In oktober en in maart 
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   uitgebreide analyse vsv-cijfers per RMC-regio/gemeenten voor school-

jaren 2007-2008 en 2008-2009.
Vorm:   factsheet met een handzame rapportage van vsv-cijfers in pdf, incl. 

achtergrondkenmerken.
Beschikbaar via:   downloaden via www.aanvalopschooluitval.nl onder RMC-regio-info 

MBO-factsheet 
Driekwart van de vsv’ers in het schooljaar 2008-2009 is afkomstig van de 70 
MBO-instellingen die Nederland rijk is. Vandaar dat OCW de komende tijd extra 
aandacht besteedt aan het middelbaar beroepsonderwijs. Op www.aanvalop-
schooluitval.nl, onder ‘scholen’ vindt u per mbo-instelling fact sheets met cij-
fers per sector, leerweg en niveau weergegeven. De MBO-fact sheets kunnen 
worden gebruikt om het aantal vsv’ers te monitoren en leerlingen te helpen om 
weer terug naar school te gaan. In de factsheets wordt verder de ontwikkeling 
van het aantal vsv ‘ers ten opzichte van het peiljaar 2005-2006 in kaart gebracht. 
U vindt een overzicht van de opleidingen (naar crebo-code) met de hoogste uit-
val. En u kunt in de factsheets leeftijd en etnische achtergrond van de uitvallers 
terugvinden.  

Product:  MBO-factsheet
Publicatie:  In oktober en in maart 
Schooljaar:  voorgaand schooljaar (voorlopige en definitieve vsv-cijfers)
Inhoud:   uitgebreide analyse vsv-cijfers per MBO-instelling voor schooljaren 

2007-2008 en 2008-2009.
Vorm:   factsheet met een handzame rapportage van vsv-cijfers in pdf, incl. 

achtergrondkenmerken.
Beschikbaar via:  downloaden via www.aanvalopschooluitval.nl bij scholen 

http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
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Verzuimalert waarschuwt ouders 
binnen 15 minuten…
Interview met Herman Pranger, projectleider VSV op het ROC West Brabant

Het verzuimalert is één van de dingen die Herman Pranger, projectleider VSV 
op het ROC West-Brabant, wil gaan introduceren. Als blijkt dat een leerling 
spijbelt, krijgen de ouders binnen 15 minuten een sms ‘je. Hierdoor hoopt 
het roc het verzuim nog beter aan te kunnen pakken. Naast dit soort vernieu-
wende ideeën, gebruikt het ROC ook de OCW maandrapportages. Pranger 
vindt het alleen wel jammer dat er enige vertraging in zit. ‘Het liefst willen 
we direct actie ondernemen.’ Het ROC heeft de maandrapportages aange-
vuld met eigen gegevens zodat leerlingen nu ‘gekoppeld’ zijn aan hun eigen 
opleiding. Hierdoor is het mogelijk om ieder college een overzicht te sturen 
van ‘hun’ voortijdige uitschrijvingen. De vraag aan de colleges is of ze deze 
informatie willen controleren en gecorrigeerd weer willen terugsturen. ‘Wij 
willen op deze manier aandacht vragen voor de afspraken die gemaakt zijn 
over verzuim en uitvalpreventie’. 

Het ROC West-Brabant heeft de aanpak van voortijdig schoolverlaten hoog 
op de agenda staan. Herman Pranger legt uit dat het ROC zijn zorg steeds 
meer afstemt op de fases in de leerloopbaan. Hierdoor ontstaat een over-
zichtelijke structuur en is er voor iedere fase en iedere deelnemer een pas-
send zorgaanbod. Ook de aanstelling van Herman Pranger moet een bijdrage 
leveren aan dat passende zorgaanbod. ‘Ik fungeer als een spin in het web en 
kan daardoor meer samenhang aanbrengen in nieuwe en lopende initiatie-
ven. Ik ben aanspreekpunt voor iedereen die binnen het ROC bij voortijdig 
schoolverlaten is betrokken en ik onderhoud de contacten met de RMC-
regio.’ 

Het ROC geeft een tweemaandelijks blad uit: “Binden en Bouwen”. In dit blad 
worden allerlei initiatieven gepubliceerd om voortijdig schoolverlaten terug 
te dringen. Het blad met een oplage van 350 exemplaren, is bedoeld voor 
scholen, gemeenten en hulpverleningsinstanties in de regio. Pranger bena-
drukt het belang van goede communicatie. Dat is ook wat hij andere scholen 
wil meegeven. ‘Communicatie is essentieel voor het slagen van welk initia-
tief ook. Schooluitval en het tegengaan van verzuim moeten vaste agenda-
punten worden van iedereen, zodat van bestuur tot werkvloer iedereen 
doordrongen is van het belang ervan’.
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  Vraag en antwoord
Over ‘Aanval op Schooluitval’

Wat is een nieuwe voortijdig schoolverlater (vsv’er)? 
Een leerling van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie in een bepaald schooljaar
het onderwijs verlaat.

Wat is een startkwalificatie? 
Een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2/3/4 van het 
mbo.

Wat is verzuim?
Verzuim betekent dat een leerling minimaal 16 uur ongeoorloofd van school is weggeble-
ven in een periode van vier aaneengesloten weken. Op dat moment moet de school het 
verzuim melden bij het ‘Digitaal Verzuimloket’.

Wat is een RMC-regio? 
RMC staat voor Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie. Nederland is opgedeeld in 39 ver-
schillende RMC-regio’s. Elke RMCregio heeft een contactgemeente die de melding en 
registratie van voortijdige schoolverlaters coördineert. De contactgemeente is verant-
woordelijk om met instellingen en andere organisaties afspraken te maken over de inzet 
en verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van VSV voor jongeren van 
18 jaar en ouder. Jongeren tot 18 jaar vallen onder de leerplicht.

Wie is de accountmanager VSV voor mijn regio/gemeente/school? 
Nahied Rezwani - f.rezwani@minocw.nl - 06 15038450 
Jeanet Pijfers - a.a.j.pijfers@minocw.nl - 06 29571012
Sjoukje Meeldijk - s.meeldijk@minocw.nl - 06 29571038 
Monaïm Benrida - m.benrida@minocw.nl - 06 15038491 
Gerda Brinkman - g.brinkman@minocw.nl - 06 15038057 
Op www.aanvalopschooluitval.nl vindt u de regioverdeling van de accountmanagers VSV.

Over berekeningswijze vsv-cijfers 

Wat is BRON? 
Alle leerlingen in het bekostigd voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs staan in BRON 
(Basisregistratie Onderwijs) geregistreerd met hun naam, adres, geboortedatum, school 
en schoolsoort. Voor het onderwijsnummer wordt gebruik gemaakt van de bekostigings-
gegevens over in- en uitschrijvingen die scholen leveren aan DUO.
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Hoe worden vsv-cijfers berekend? 
Het onderwijsnummer maakt het mogelijk groepen leerlingen te volgen tijdens hun 
onderwijsloopbaan. Ook is het mogelijk van individuele leerlingen te zien welke oplei-
ding zij volgen. Daardoor zijn er nu cijfers beschikbaar over voortijdig schoolverlaten op 
landelijk, regionaal en instellingsniveau. Leerlingen die binnen het schooljaar weer 
terugkeren worden niet als vsv’er meegeteld. Het onderwijsnummer brengt ook het 
onderwijsniveau en achtergrondkenmerken als geslacht, etniciteit en armoede in beeld. 
Jongeren die zonder startkwalificatie ‘verdwijnen’ uit BRON (en die niet zijn geëmigreerd 
of overleden) worden geteld als voortijdig schoolverlater. Soms is dit niet terecht. Een jon-
gere die verder leert op een particuliere school, staat bijvoorbeeld niet meer in BRON gere-
gistreerd, maar is geen voortijdig schoolverlater. Naar deze specifieke categorieën wordt 
onderzoek gedaan.

Waarom vinden sommige correcties wel op landelijk maar niet op regionaal niveau plaats?
Omdat enkele onderwijssectoren (nog) niet met het onderwijsnummer werken worden 
leerlingen die hier onderwijs volgen meegenomen als vsv’er in de berekeningsmethode 
van het aantal vsv’ers. Het landelijke vsv-cijfer kan voor een gedeelte van deze jongeren 
worden gecorrigeerd omdat er op landelijk niveau aanvullende informatie over bekend is. 
Deze correcties zijn niet mogelijk op de cijfers op regionaal, gemeentelijk en onder-
wijsinstellingniveau.

Het landelijke vsv-cijfer wordt gecorrigeerd met het aantal leerlingen dat binnen een 
schooljaar overstapt naar het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Het landelijke vsv-cijfer 
wordt verder gecorrigeerd met het aantal examendeelnemers, overige niet-bekostigde 
mbo-deelnemers en vavo deelnemers. Examendeelnemers en overige niet-bekostigde 
mbo-deelnemers zijn deelnemers die wel onderwijs volgen aan een mbo-instelling, maar 
waarvoor de instelling geen bekostiging aanvraagt.

Categorieën die meegenomen worden in de berekening van de vsv-cijfers

landelijke cijfers regionale cijfers
Leerlingen ouder dan 22 jaar (t+1) Nee Nee

In buitenland wonende Nee Nee

Emigratie Nee Nee

Overledenen Nee Nee

Personen uitgeschreven uit GBA Nee Nee

Leerlingen in het Praktijkonderwijs Nee Nee

Examendeelnemers en overige niet voor bekostiging 
aangemelde mbo-deelnemers

Ja Nee

Uitval vanuit vavo Ja Nee

Internationaal Baccalaureaat/Engelse stroom Nee Nee

Inschatting doorstroom naar VSO en declaratie- PRO Ja Nee
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Wat is het verschil tussen voorlopige en definitieve vsv-cijfers? 
In maart is het aantal voortijdig schoolverlaters van voorgaand schooljaar bekend. Deze 
gegevens hebben de status ‘voorlopig’ omdat het gaat om gegevens die zijn aangeleverd 
door de onderwijsinstellingen, maar nog niet zijn gecontroleerd door een accountant. Na 
de accountantscontrole krijgen de gegevens de status ‘definitief’ en vindt de prestatieaf-
rekening van de convenantafspraken plaats. Door de accountantscontrole en door 
inschrijfmutaties die met terugwerkende kracht worden verwerkt, kunnen er verschillen 
ontstaan tussen de voorlopige en definitieve cijfers. De definitieve cijfers zijn steeds in 
oktober bekend. Een voorbeeld: de voorlopige vsv-cijfers van schooljaar 2008-2009 zijn in 
maart 2010 bekend gemaakt en worden in oktober 2010 definitief vastgesteld.

Ik heb een vraag over vsv-cijfers, waar kan ik terecht? 
Informatiecentrum Onderwijs

 Bel op werkdagen van 8:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 17:00 uur naar 079-3232444 (voort-■■

gezet onderwijs) of 079-3232666 (middelbaar beroepsonderwijs).
Of mail naar voortijdigschoolverlaten@ocwduo.nl.■■

Over maandrapportages 

Wat is het verschil tussen de maandrapportage ‘uitschrijving zonder startkwalifica-
tie’ en ‘verzuim’? 
Beide rapportages bestaan uit maandcijfers. In de maandrapportages ‘verzuim’ vindt u 
het verzuim dat door de school is gemeld via het ‘digitaal verzuimloket’. In de rapportage 
‘uitschrijving zonder startkwalificatie’ staat welke leerlingen de afgelopen maand uitge-
schreven zijn zonder startkwalificatie.

Waar staan de maandrapportages op de beveiligde site? 
De maandrapportages zijn toegankelijk via het ‘Zakelijk Portaal’ van DUO. Ga naar 
Uitwisselen bestanden en vervolgens kiest u Ophalen bestanden. U kunt het bestand 
direct openen of opslaan.

Krijg ik een email of ander signaal dat de maandrapportages op de beveiligde site 
staan?
Ja, u ontvangt van DUO een attentiemail als er een nieuw bestand voor u klaar staat. U 
kunt vervolgens inloggen en het bestand ophalen.

Wie mag de maandrapportages bekijken? 
Scholen, gemeenten (leerplichtambtenaren) en RMC-coördinatoren kunnen met hun 
eigen inlogcodes de rapportages bekijken. Niet iedereen ziet alle informatie. Zo zijn de 
namen en ‘rugnummers’ van leerlingen binnen de rapportage ‘uitschrijving zonder start-
kwalificatie’ alleen toegankelijk voor scholen en gemeenten. Het ministerie en de RMC-
coördinator krijgen alleen toegang tot geanonimiseerde gegevens. 
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Welke rapportages ontvangt mijn organisatie? 
Onderwijsinstellingen ontvangen rapportages met daarin:

het aantal meldingen dat via het verzuimloket is gedaan per maand (+ totaal aantal mel-■■

dingen); - het aantal uitschrijvingen zonder startkwalificaties per maand (+ totaal aan-
tal uitschrijvingen); 
uitschrijvingen zonder startkwalificatie per onderwijsinstelling per maand (inclusief ■■

namen en burgerservicenummers) 
de herinschrijvingen per onderwijsinstelling per maand (inclusief namen en ■■

burgerservicenummers).

Gemeenten ontvangen rapportages met daarin:
het aantal meldingen dat via het verzuimloket is gedaan per maand per gemeente (+ ■■

totaal aantal meldingen); 
verzuimmeldingen per gemeente naar status over voorgaande maand (inclusief percen-■■

tages en taartdiagrammen); 
het aantal uitschrijvingen zonder startkwalificaties per maand (+ totaal); ■■

uitschrijvingen zonder startkwalificatie per gemeente per maand (inclusief namen en ■■

burgerservicenummers) 
de herinschrijvingen per gemeente per maand (inclusief namen en burgers ervice-■■

nummers).

Rmc-contactgemeenten ontvangen rapportages met daarin:
het aantal meldingen dat via het verzuimloket is gedaan per maand per rmc-regio  ■■

(+ totaal aantal meldingen);
een cumulatief overzicht van het totale aantal meldingen per rmc-regio per onderwijs-■■

instelling;
een cumulatief overzicht van het totale aantal meldingen per rmc-regio per gemeente; ■■

verzuimmeldingen per rmc-regio naar status over voorgaande maand (inclusief percen-■■

tages en taartdiagrammen);
het aantal uitschrijvingen zonder startkwalificaties per maand (+ totaal aantal ■■

uitschrijvingen); 
uitschrijvingen zonder startkwalificatie per rmc-regio per maand (inclusief namen en ■■

burgerservicenummers) en de herinschrijvingen per rmc-regio per maand (inclusief 
namen en burgerservicenummers).

Uitvoerende instanties ontvangen daarnaast nog rapportages met daarin het aantal mel-
dingen per maand (+ totaal aantal meldingen), inclusief een verdeling naar verantwoorde-
lijke gemeente.

Kan ik als projectleider VSV voor de regio ook regio-overzichten van de maandrap-
portages krijgen? 
Iedere instelling ontvangt rapportages met hun eigen cijfers. Een school ontvangt dus 
alleen informatie over leerlingen die daar ingeschreven staan en een gemeente ontvangt 
alleen informatie van leerlingen die in de desbetreffende gemeente woonachtig zijn. Een 
rmc-contactgemeente (of een uitvoerende instantie voor deze gemeenten) kan daarnaast, 
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mits zij als zodanig zijn aangemeld, regio-overzichten met daarin informatie van meer-
dere gemeenten ontvangen.

Wat als een schoolverlater zich opnieuw inschrijft voor een andere opleiding?
Wanneer een leerling zonder startkwalificatie zich uitschrijft, verschijnt hij in de rappor-
tage ‘Uitschrijving zonder Startkwalificatie’. Als deze jongere zich op een later moment 
weer inschrijft op een andere opleiding of op een andere school, verdwijnt hij uit de rap-
portage. Op deze manier wordt dus alleen het werkelijk aantal uitgeschrevenen zonder 
startkwalificatie (potentiële vsv’ers) geteld en blijven de rapportages zo nauwkeurig 
mogelijk. 

Waarom komen bepaalde plaatsen buiten een regio toch bij die regio op de rappor-
tage voor? 

De bepaling van de (wettelijk) verantwoordelijke gemeente vindt plaats aan de hand van ■■

het adres van de persoon op de begindatum van het verzuim. 
De routering in het verzuimloket (welke uitvoerende instantie krijgt welke melding ■■

toebedeeld) vindt plaats aan de hand van de melddatum. 

Het kan voorkomen dat er er meldingen bij een verantwoordelijke gemeente voorkomen 
die normaal gesproken niet onder de uitvoerende instantie valt. Bijvoorbeeld in het geval 
dat er een langere tijd zit tussen de melddatum en de werkelijke datum van het verzuim én 
de persoon woont inmiddels ergens anders. 

Over het zakelijk portaal

Hoe kan ik mij laten autoriseren voor de beveiligde site van DUO? 
Als uw organisatie voor het eerst gebruik wil maken van de diensten die via de beveiligde 
site worden aangeboden, dan moet uw organisatie zich aanmelden. Dit kunt u doen door 
het aanmeldformulier in te vullen via de website van DUO/IB-Groep onder ‘Zakelijk’ en de 
gebruikersovereenkomst te accepteren. Als er al een beheerder is aangesteld voor uw 
organisatie, dan kan deze een autorisatie voor u aanvragen via de beveiligde site.

Hoe kom ik er achter wie in mijn organisatie er beheerder is voor de beveiligde site? 
Als u binnen uw eigen organisatie niet kunt achterhalen wie de beheerder is voor de bevei-
ligde site, dan kunt u contact opnemen met het Informatie Punt Onderwijs op telefoon-
nummer 050-599 9000 of via het e-mailadres verzuim@ocwduo.nl.

Wie is mijn relatiebeheerder bij DUO? 
De contactgegevens van de relatiebeheerders voor verzuim en VSV vindt u op de website van 
DUO of bij de contactgegevens van deze publicatie. Heeft u (algemene) vragen met betrek-
king tot de beveiligde site, dan kunt u het beste eerst contact opnemen met het Informatiepunt 
Onderwijs via telefoonnummer 050-599 9000 of via verzuim@ocwduo.nl. 

mailto:verzuim@ocwduo.nl
mailto:verzuim@ocwduo.nl
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Over de VSV-Verkenner

Welke informatie kan ik vinden in de VSV-Verkenner? 
In de VSV-Verkenner vindt u cijfers over voortijdig schoolverlaten per onderwijsniveau. Denk 
bijvoorbeeld aan cijfers over: het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters, het percentage 
nieuwe voortijdig schoolverlaters en het aantal onderwijsdeelnemers voor de regio’s, gemeen-
ten en scholen. Naast deze informatie kunnen de verschillende cijfers makkelijk met elkaar 
vergeleken worden. Zo kunnen de cijfers van een regio, gemeente of school vergeleken wor-
den met het landelijk gemiddelde of met een andere regio, gemeente of school.  

Wanneer raadpleeg ik de VSV-Verkenner? 
Als u snel de belangrijkste cijfers (aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters en het percen-
tage nieuwe voortijdig schoolverlaters) wilt zien, is de VSV-Verkenner een handig pro-
gramma. Via de landkaart kunt u makkelijk en snel inzoomen op de regio, gemeente of 
school. Verder is de VSV-Verkenner het enige ‘instrument’ waarmee u een vergelijking 
kunt maken tussen cijfers van regio’s, gemeenten of scholen. 

Over de Cijfertabellen

Wanneer gebruik ik de Cijfertabellen en niet een ander cijferproduct? 
De Cijfertabellen vormen de basis voor alle cijferproducten op de website. Vanuit de 
Cijfertabellen worden een aantal handzame cijferproducten samengesteld die gebruikt 
kunnen worden bij presentaties en dergelijke, zoals de Regio factsheets en de VSV-Atlas. 
Indien u een totaaloverzicht wilt hebben van alle bestaande uitsplitsingen dan zijn de 
cijfertabellen de aangewezen plek. Daarnaast zijn de tabellen handig als bewerkingen op 
de cijfers uitgevoerd moeten worden in bijvoorbeeld Excel. 

Waarom staan de cijfers van het schooljaar 2006-2007 er niet in als gekozen wordt 
voor een overzicht voor meer jaren? 
In de meerjarige Cijfertabellen worden de resultaten gepresenteerd van de convenanten 
Aanval op Schooluitval voor de schooljaren 2007-2008 en 2008-2009 en het beginjaar 
2005-2006. Omdat 2006-2007 geen convenantjaar is zijn deze gegevens weggelaten. 

Over de VSV-Atlas en de Cijferbijlage

Waar zijn de cijfers uit de VSV-Atlas en de Cijferbijlage op gebaseerd? 
De cijfers voor beide producten zijn afkomstig uit twee verschillende bronnen. Het groot-
ste gedeelte van de cijfers in de Atlas is gebaseerd op BRON. Elke leerling die in Nederland 
door de overheid bekostigd onderwijs volgt, heeft zo’n nummer. Vooral de informatie 
over nieuwe schoolverlaters is op dit onderwijsnummer gebaseerd. Naast het onderwijs-
nummer wordt er gebruik gemaakt van de cijfers uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB) 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De EBB is een steekproefonderzoek dat 
maandelijks wordt gehouden onder personen van 15 jaar en ouder. Informatie over de 
totale groep vsv’ers is voornamelijk gebaseerd op het EBB.
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Kan ik extra exemplaren van de VSV-Atlas of van de Cijferbijlage bestellen? 
Ja. U kunt extra exemplaren bestellen via het bestelformulier op www.aanvalopschooluit-
val.nl.

Over de RMC-regio en MBO factsheet 

Waar vind ik specifieke informatie over mijn gemeente? 
In de RMC-regio factsheets worden de vsv-cijfers van alle gemeenten gepubliceerd. 
Informatie over de opleiding en achtergrond van leerlingen wordt echter op regioniveau 
aangeboden. Specifieke informatie over uw gemeente vindt u via de VSV-Verkenner op 
onze website www.aanvalopschooluitval.nl onder ‘regio info’.

Wanneer worden de factsheets geactualiseerd? 
Ieder najaar in november worden de definitieve cijfers verwerkt in de factsheets en andere 
producten. In maart wordt de informatie bijgewerkt aan de hand van de nieuwe voorlo-
pige cijfers van het daaropvolgende schooljaar. 

http://www.voortijdigschoolverlaten.nl/bestellen_atlas.php
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
http://www.aanvalopschooluitval.nl
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  Onderzoek specifieke 
categorieën
In de cijferbrief van 18 februari 2010 aan de Tweede Kamer zijn tien zogenaamde ‘witte 
vlekken’ benoemd. Dit zijn de categorieën waardoor de tot nu toe gepresenteerde 
vsv-cijfers enigszins overschat zijn. Jongeren die zonder startkwalificatie ‘verdwij-
nen’ uit BRON worden geteld als voortijdig schoolverlater. Maar soms is dat niet 
terecht. Een jongere die verder leert op een particuliere school, staat bijvoorbeeld 
niet meer in BRON geregistreerd, maar is natuurlijk geen voortijdig schoolverlater. 
Ondanks een bescheiden overschatting op landelijk niveau van 5% tot 10%, blijkt in 
de praktijk dat sommige scholen te maken kunnen krijgen met een veel groter aan-
deel ‘foute cijfers’.  Dit is begrijpelijkerwijs een demotiverende ervaring. Vooral scho-
len in het voortgezet onderwijs hebben hier last van. Er vindt echter geen correctie 
plaats van de convenantcijfers. 

Particulier onderwijs (voortgezet onderwijs): DUO en CBS brengen de omvang van deze 
groep in kaart voor 2008/2009. Er wordt aan gewerkt om deze groep examen bevoegde 
vo-scholen (zoals Luzac) aan te sluiten op BRON, wat het mogelijk gaat maken om vanaf 
het schooljaar 2011-2012 de vsv-cijfers betrouwbaarder voor elke individuele bekostigde 
school weer te geven.

Particulier onderwijs (mbo-opleidingen): Een overstap naar het particulier mbo ligt het 
meest voor de hand direct na het vmbo, met of zonder diploma. Maar ook een overstap van 
een bekostigd mbo naar een particulier mbo komt regelmatig voor. ResearchNed onder-
zoekt onder de erkende particuliere aanbieders hoeveel leerplichtigen en hoeveel kwalifica-
tieplichtigen daar naar schatting te vinden zijn (voor het schooljaar 2008-2009). Ook deze 
instellingen worden aangesloten op BRON.

Internationale scholen in het “pilot program International Baccalaureaat”: Samen met de 
zes betrokken scholen heeft OCW geïnventariseerd om hoeveel ‘overstappers ‘ het gaat. 
Dat zijn er in het schooljaar 2009-2009  ongeveer 60 geweest. Het gaat dan vooral om leer-
lingen van vwo-scholen. Deze scholen worden niet aangesloten op BRON, de ‘witte vlek’ is 
daarvoor te klein. 

Onderwijs in België: Ecorys voert momenteel een verkennend onderzoek uit naar vrijstel-
lingen van inschrijving die door leerplichtambtenaren worden verleend. Het volgen van 
onderwijs in België is één van de aspecten die binnen het kader van dit onderzoek vallen 
(volgens artikel 5c LPW; vrijstelling van inschrijving omdat men onderwijs in het buiten-
land volgt). Voorafgaand aan dit onderzoek heeft DUO een inventarisatieronde gehouden 
onder scholen en gemeenten aan beide zijden van de grens. Het gaat om ongeveer 150 
onterecht getelde voortijdig schoolverlaters, wat wordt onderbouwd door eerste voorlo-
pige uitkomsten van het onderzoek. Veel jongeren volgen onderwijs in België, maar de 
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feitelijke uitstroom vanuit het bekostigd voortgezet onderwijs of het mbo naar Belgisch 
onderwijs is toch beperkt. Leerlingen stappen in de regel eerder in hun schoolloopbaan 
over naar België. De overschatting van het aantal voortijdig schoolverlaters is uiteraard 
het grootst bij Nederlandse scholen langs de Belgische grens.

Detentie: Jeugddetentie-instellingen verzorgen onderwijs binnen de mogelijkheden van 
de organisaties, maar zijn nu niet aangesloten bij BRON (op één na). Om precies na te gaan 
om hoeveel jongeren het gaat blijft lastig. De privacy van deze jongeren weegt zwaar. 
Mogelijk biedt de invoering van BRON in het primair onderwijs (waartoe jeugddetentie-
instellingen behoren) een aanknopingspunt. 

Defensie: Door een koppeling van bestanden hebben Defensie, DUO en het CBS kunnen 
analyseren hoeveel jongeren onterecht als vsv’er zijn geteld in het schooljaar 2007-2008. 
Het gaat per saldo om ruim 300 ‘schaduw vsv’ers’. Het gaat dan vooral om jongeren uit het 
voortgezet onderwijs. Jongeren kunnen met en zonder vmbo-diploma instromen in het 
opleidingstraject van Defensie. Een deel van deze jongeren komt dus in mindering op het 
aantal jongeren dat zich niet inschrijft bij een bekostigd ROC, het zogenoemde zomerlek.

Politie: De politieacademie heeft leerlingbestanden (schooljaar 2007-2008) aangeleverd 
bij het CBS zodat DUO een soortgelijke analyse als voor Defensie kan uitvoeren. Het gaat 
om ongeveer 300 ‘schaduw vsv’ers’. Ook hier gaat het om het zogenoemde zomerlek. 

Mbo-1 gediplomeerden met een baan: Er bestaat geen registratie van deze jongeren, 
slechts een enquête van het CBS over opleiding en arbeidsmarktpositie. Deze gegevens 
zijn verre van actueel en zijn omgeven met een grote onzekerheidsmarge. CBS werkt aan 
actuelere cijfers, ook op basis van gekoppelde bestanden.

Asielzoekers van (ongeveer) 12 tot 23: Door verschillende termijnen van verwerking in het 
GBA en BRON worden de kinderen van asielzoekers en AMA’s die binnen zes maanden 
weer vertrekken, onterecht als vsv ‘ers geteld. DUO heeft via de IND en de Voogdijraad 
geprobeerd onderzoek te doen naar het aantal. Tot nu toe heeft dat onderzoek niets opge-
leverd. Momenteel doet de Erasmus Universiteit onderzoek naar illegale kinderen. 
Mogelijk biedt dit onderzoek een aanknopingspunt.

Psychische en lichamelijke gesteldheid: Leerlingen kunnen een vrijstelling van inschrij-
ving krijgen van de leerplichtambtenaar op basis van art.5a LPW ‘lichamelijke en psychi-
sche gesteldheid’. Ecorys voert momenteel een verkennend onderzoek uit naar deze 
vrijstellingen.
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