
Analyse maatregelen VSV-programma’s 2021-2024 
 

De doelstelling van het nieuwe VSV-programma is expliciet verbreed. Naast het voorkomen van 

VSV, is nu ook een kwantitatieve doelstelling opgenomen voor het terugleiden van VSV’ers naar 

school of het begeleiden van VSV’ers naar werk. 

 

De meeste VSV-maatregelen zijn gericht op het voorkomen van VSV, maar bijna de helft van de 

maatregelen richt zich (ook) op terugkeer naar onderwijs of werk. Hiermee is zichtbaar dat de 

verbreding van de landelijke doelstelling zijn doorwerking heeft gevonden in de regionale VSV-

programma’s. 

 

Onderstaand wordt weergegeven welke doelgroepen het meest voorkomen in de VSV-programma’s 

en welk type maatregelen genomen worden. De volgorde is samengesteld op basis van meest naar 

minst voorkomende maatregelen. 

 

 

1. Jongeren met extra ondersteuningsbehoefte 

Alle regio’s hebben een plusvoorziening of extra hulpverlening in het VSV-programma opgenomen. 

Dit is ook niet verwonderlijk, dit werd als voorwaarde gesteld door OCW. De rode draad van de 

inzet bestaat uit coaching of ondersteuning voor jongeren die (tijdelijk) hulp of ondersteuning 

nodig hebben om deel te kunnen blijven nemen aan het onderwijs. In veel gevallen gaat het om 

individuele begeleiding. Sommige regio’s hebben de hulp meer collectief op school georganiseerd. 

In de meeste regio’s is de ondersteuning op alle onderwijsniveaus gericht. 

 

2. Overstappers vo-mbo 

Vrijwel alle regio’s hebben één of meerdere VSV-maatrelen gericht op de overstap van het vo naar 

het mbo. De meeste regio’s richten zich op de monitor van de overstap. Voor deze monitor wordt 

in de meeste gevallen het overstapprogramma Intergrip gebruikt. De nieuwe landelijke Voorziening 

Vroegtijdig Aanmelden leidt nog niet tot het stoppen met commerciële overstapprogramma’s en 

worden dus naast elkaar gebruikt. 

Naast het monitoren van de overstap wordt meestal ook ingezet op het verbeteren van de warme 

overdracht tussen vo en mbo. In sommige gevallen worden specifieke coaches ingezet die jongeren 

kunnen begeleiden voor, tijdens en na de overstap. 

 

3. Jongeren in een kwetsbare positie 

Bijna alle regio’s besteden specifiek aandacht aan jongeren in een kwetsbare positie. Meestal gaat 

het dan om (oud) pro/vso, Entree en mbo2-jongeren, maar de term wordt soms ook breder 

gebruikt. De maatregelen richten zicht vaak op (het organiseren) van de monitor en het bieden van 

specifieke begeleiding. Deze begeleiding wordt soms ook geboden aan jongeren die uitstromen 

naar de arbeidsmarkt. Een aanzienlijk aantal regio’s hebben ook een maatwerk-, knelpunten of 

flexbudget. Deze trajecten zijn gericht op het mogelijk maken van maatwerk voor jongeren in een 

kwetsbare positie. Vaak gaat het om onderwijs-gerelateerde trajecten waar extra middelen nodig 

zijn om de benodigde ondersteuning te kunnen bieden. Een deel van het aanbod voor (oud)VSV’ers 

is ook gericht op Jongeren in een kwetsbare positie.  

 

4. (oud) VSV’ers 

Bijna alle regio’s hebben ook aandacht voor (oud)VSV’ers. Grofweg wordt dit op twee manieren 

ingezet: 1) een voorziening voor uitgevallen jongeren en 2) extra inzet op oud-VSV. 

1. Veel regio’s hebben een voorziening voor uitgevallen jongeren waar ze kunnen werken aan 

hun (persoonlijke) problemen, zich heroriënteren op opleiding of werk en begeleiding 

krijgen. Hierin wordt ook regelmatig gesproken over een ‘rebound’-voorziening. Vaak 

werken onderwijs, zorg en RMC nauw in samen. 

2. Sommige regio’s zetten extra in op het bereiken en begeleiding van (oud) VSV’ers, 

bovenop de wettelijke taken van RMC. Dit wordt soms door RMC zelf uitgevoerd en soms 

door een andere partij.  

 

5. (leer)baan- en stagezoekers 



 

Meer dan driekwart van de regio’s heeft een maatregel gericht op begeleiding naar werk, stage of 

leerwerkbaan. Het gaat dan om het mogelijk maken van extra stagebegeleiding, matching en 

begeleiding naar werk en jobcoaching. De wijze van organiseren wordt op veel verschillende 

manieren vormgegeven. Wel werken scholen en gemeenten in de meeste gevallen (intensief) 

samen. 

 

6. Moeilijke en/verkeerde kiezers 

Deze doelgroep bestaat uit twee delen: jongeren die al een verkeerde studiekeuze hebben 

gemaakt en jongeren die moeilijk tot een studiekeuze komen op het voortgezet onderwijs. 

Ongeveer een kwart van de regio’s zet in op heroriëntatieklassen op het mbo. Een wat kleiner deel 

doet dit ook op het voortgezet onderwijs, aansluitend op de loopbaanoriëntatie van het VO. 

 

7. Geoorloofd verzuimers 

Ongeveer een derde van de regio’s zet in op het tegengaan van geoorloofd verzuim. In de meeste 

gevallen gaat het om (extra) inzet van een GGD-arts of verpleegkundige voor 18-plussers. 18-

plussers zitten niet in de reguliere taak van de GGD. De inzet op geoorloofd verzuim is opvallend 

omdat de afgelopen jaren de nadruk sterk lag op het tegengaan van ongeoorloofd verzuim in de 

VSV-aanpak. 

 

8. Ongeoorloofd verzuim 

Ongeveer een derde van de regio’s zet extra in op de (ongeoorloofd) verzuimaanpak. Dit gaat in de 

meeste gevallen om een intensievere en/of preventievere inzet, met name gericht op 18-plussers.  

 

9. Anderstaligen 

Ongeveer een derde van de regio’s richt zich specifiek op anderstaligen. Hierbij gaat het meestal 

om extra taallessen en ondersteuning. 

 

 

 

 

 

 


