
 

Rotterdam, 25 mei 2020 

 

 

Betreft:   

Internetconsultatie besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

  

Hierbij ontvangt u onze reactie op het besluit regionale meld- en coördinatiefunctie 

voortijdig schoolverlaten. 

 

In de wet educatie en beroepsonderwijs is vastgesteld dat scholen en gemeenten in een 

RMC-regio elke vier jaar een regionaal programma uitvoeren om voortijdig schoolverlaten 

(vsv) te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor ontvangen gemeenten via de 

contactgemeente van de RMC-regio waartoe zij behoren een specifieke uitkering. De 

wijziging in het besluit stelt voor om de hoogte van de uitkering voor de contactgemeente  

in de nieuwe periode (2021-2024) hetzelfde te laten zijn als in de periode 2019-2020. 

 

De evaluatie van de nieuwe aanpak vsv 

U was voornemens om in 2019 op basis van de uitkomsten van de evaluatie in 2018 te 

besluiten of, en zo ja hoe, de specifieke uitkering omgevormd zou worden. Dat sluit aan bij 

de wens van veel RMC-coördinatoren zoals uit het voortgangsonderzoek1 ten behoeve van 

eerdergenoemde evaluatie naar voren komt. U geeft aan dat u voor deze wijziging meer tijd 

nodig heeft en dat u voor de komende periode de huidige vorm wil behouden. Dat betekent 

dat de specifieke uitkering voorlopig wordt gehandhaafd. 

 

Het voorgenomen besluit om de  hoogte van de uitkering gelijk te willen houden gaat echter 

voorbij aan een andere belangrijke uitkomst van het voortgangsonderzoek over de 

financiële situatie voor RMC die luidt: “… de meerderheid van de gemeenten (zowel contact 

als niet-contact) en iets minder dan de helft van de scholen ervaart een tekort aan financiële 

middelen. In regio’s waar tekorten zijn blijven er met name begeleidingstaken liggen voor 

jongeren in een kwetsbare positie en ook preventieve activiteiten om voortijdig 

schoolverlaten te voorkomen worden niet uitgevoerd”.2 

 

                                                                    
1 van der Gaag, Mandy; Snell, Nick; Bron, Glenda; Emerencia, Ando; Blaauw, Frank; Heemskerk, Irma; 
Petit, Régina; Kunnen, Saskia; de Jonge, Peter. / Voortgangsonderzoek: aanpak van voortijdig 
schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (eindrapport). Rijksuniversiteit Groningen, 2018.  
2 Idem. p. 6 
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Reacties op de internetconsultatie  

Daarnaast gaat u voorbij aan de vele reacties die u kreeg op de internetconsultatie voor het 

Regionale Programma Voortijdig Schoolverlaten3,  d.d. 21-02-2020, van zowel 

ondergetekende als van gemeenten en/of RMC-regio’s. Daar is door zowel gemeenten en 

RMC-regio’s als ondergetekende bezwaar gemaakt tegen het niet verhogen en het zelfs niet 

indexeren van de gelden voor de uitvoering van dit programma. Het kwam voor veel 

gemeenten en RMC-regio’s als een onaangename verrassing dat er zelfs geen indexatie zou 

plaatsvinden. Verschillende regio’s hebben aangegeven dat zij met een euro in 2020-2024 

niet hetzelfde kunnen doen als in 2015, het jaar waarin feitelijk de laatste indexering heeft 

plaatsgevonden. Het niet-indexeren van deze gelden betekent in de praktijk een behoorlijke 

bezuiniging op RMC aangezien de loonkosten van alle partners betrokken bij de inzet op het 

voorkomen van voortijdig schoolverlaten zijn gestegen. Daarmee geeft u feitelijk minder 

prioriteit aan het terugdringen en voorkomen van voortijdig schoolverlaten, alsmede de 

inzet voor jongeren in een kwetsbare positie. 

 

Termijn en IBO Jongeren met een Afstand tot de Arbeidsmarkt 

Uw voorgenomen besluit wekt gelet op de adviezen van het IBO Jongeren met een Afstand 

tot de Arbeidsmarkt eveneens verwondering. Daar de ontwikkeling van de aanpak JmAA 

wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet lijkt het nu voorbarig om te stellen dat de 

hoogte van de middelen tot en met 2024 gelijk moeten blijven. 

 

De gevolgen voor jongeren door de Coronacrisis 

Door de Coronacrisis zijn veel jongeren in de problemen gekomen. Stages, leerbanen en 

bijbanen zijn abrupt afgebroken met als gevolg studievertraging en financiële problemen.  

De vrees bestaat dat dit zal leiden tot een groter aantal voortijdig schoolverlaters. Juist nu 

en in de nabije toekomst is de inzet van RMC extra hard nodig en zal een groter beroep 

worden gedaan op RMC om deze jongeren te ondersteunen. Wanneer het voorgenomen 

besluit doorgang vindt, heeft dat tot gevolg dat de ondersteuningsmogelijkheden vanuit 

RMC per jongere nog sterker afnemen dan hierboven al werd geschetst.  

 

Conclusie 

Gezien het bovenstaande pleiten wij ervoor om de regionale vsv-middelen, indien een 

verhoging niet mogelijk is, ten minste  te indexeren. 

 

Tot slot 

Wij danken u voor de mogelijkheid te reageren op het besluit regionale meld- en 

coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten en hopen dat u onze reactie ter harte wil 

nemen.  

 

                                                                    
3 https://www.internetconsultatie.nl/regelingregionaleaanpakvsv 

https://www.internetconsultatie.nl/regelingregionaleaanpakvsv
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Wij zijn altijd bereid om mee te denken of onze opmerkingen verder toe te lichten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Carry Roozemond 

Directeur-bestuurder 

 

 


