
Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en 

jongeren in een kwetsbare positie 

Vraag 1 van 4 

Hoe beoordeelt u de nieuwe taak voor de RMC-functie om leerlingen uit pro en vso vanaf 16 
jaar te monitoren?  

Dit is een goede zaak. Het is echter afwachten of de RMC-functie deze extra taak, met 

gelijkblijvende financiële middelen goed kan uitvoeren. Daarnaast moet het monitoren ook 
een doel dienen, en geen doel op zich zijn. Monitoren om er achter te komen of een jongere 
buiten boord valt, om vervolgens hulp in te schakelen. 

Daarom is het ook belangrijk om in de effectrapportage aan te geven welke inzet RMC pleegt 

als blijkt dat een jongere hulp nodig heeft. 

Vraag 2 van 4 

Hoe beoordeelt u de taak voor RMC om partijen uit de domeinen arbeid en zorg bij de 
regionale aanpak van vsv en jongeren in een kwetsbare positie te betrekken?  

Goed. Dit gebeurt nu in zekere zin in onze regio al. 

Vraag 3 van 4 

Hoe beoordeelt u de verplichting voor mbo-instellingen om aan te sluiten bij het overleg 
tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo?  

Goed, in onze regio zijn de mbo scholen al aangesloten bij dit overleg. Het overleg is echter 
een (formeel) middel, en geen doel. Het zou beter zijn om in de wet te verankeren dat men 

niet alleen moet overleggen, maar ook moet samenwerken. Nu is dit overleg nog veel te 
vrijblijvend en is er nog geen sprake van een doorlopende lijn in passend onderwijs. 

Vraag 4 van 4 

Hebt u andere opmerkingen over het wetsvoorstel?  

Zie bijlage 

 

  



 

 Betreft: Aanvullende reactie Internetconsultatie:Regionale samenwerking voortijdig 

schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (8 maart 2017) 

Van:   Dineke Wagenaar (rmc-coördinator RMC De Friese Wouden (06) ) 

Contact:  d.wagenaar@smallingerland.nl  

Hieronder onze belangrijkste opmerkingen / vragen bij het wetsvoorstel, met name met 

betrekking tot eerdere berichtgeving rondom dit onderwerp (Kamerbrieven dec 2015, jan 

2016, Regeling, Concept VSV-Effectrapportage).  

Onze belangrijkste gedachte hierbij is: Wat wordt nou precies onze opdracht? En voor wie?  

1. Sluitend regionaal vangnet (preventief of curatief?) 

Meerdere malen wordt in de Memorie van Toelichting gesproken over een 'sluitend regionaal 

vangnet:' 

"Het wetsvoorstel beoogt dat alle jongeren van 12 tot 23 jaar zonder startkwalificatie optimaal worden 

ondersteund in het vinden van een passende plek dankzij een sluitend regionaal vangnet van partijen uit 

onderwijs, gemeenten, zorg en arbeid." 
 

"Tijdens de overstap naar vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt lopen zij extra risico om tussen wal en schip te 

vallen. Op die momenten hebben zij extra begeleiding nodig, van partijen uit het onderwijs, zorg én het 

arbeidsdomein. Om alle jongeren tussen 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie ondersteuning te b ieden is een 

stevige regionale samenwerking nodig die als vangnet dient." 

Wij vragen ons af wat wordt bedoeld met een sluitend regionaal vangnet. Bedoelt men dit 

preventief (alle jongeren in een kwetsbare positie zijn vooraf aan de overstap in beeld, en 

worden begeleid tijdens de overstapmomenten) of curatief (mocht iemand bij de 

overstapmomenten uitvallen, dan is het belangrijk dat hij/zij in beeld blijft en niet tussen wal 

en schip raakt.)  

Bijvoorbeeld een vmbo-bb'er die een overstap maakt. Is het dan de bedoeling dat deze 

jongere vooraf in beeld is bij RMC (?) en dat er extra wordt toegezien dat hij/zij goed 

aankomt op het mbo? Of is het de bedoeling dat als hij/zij niet aankomt op het mbo, de 

leerplichtambtenaar / rmc-trajectbegeleider de jongere oppakt?  

 

Voor ons blijft dit onduidelijk. De berichtgeving hierover is niet consistent en veroorzaakt 

mogelijk verkeerde verwachtingen. (Men is bijvoorbeeld bang dat RMC 'dubbel' werk gaat 

doen. De scholen zijn immers ook bezig met 'warme overdracht' ). 
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2. Taak RMC Jongeren in een kwetsbare positie & Startset JiKP 

Daarbij werden we in verwarring gebracht door de volgende tabellen uit de nieuwe VSV-

effectrapportage (hierin legt RMC beleidsmatig verantwoording af aan het ministerie van 

OCW): 

Tabel 4.4    Taakuitvoering rondom kwetsbare overstappers (16-23 jaar) 

Onderwijspositie vóór de kwetsbare* overstap  Totaal aantal jongeren 

kwetsbare overstap  

Aantal jongeren voor wie 

sprake was van preventieve 

taakuitvoering door RMC  

Aantal jongeren voor wie 

sprake was van curatieve 

taakuitvoering door RMC  

mbo-1 
      

pro 
      

v mbo-bbl 
      

v so 
      

Geen Nederlandse onderwijsloopbaan**        

Totaal 
      

* Zie definitie van ‘jongeren in een kwetsbare positie’ in paragraaf 2.4 
**Deze gegevens worden niet door DUO geleverd, maar komen uit de administratie van gemeenten  

Tabel 4.7    Bestemming kwetsbare overstappers (16-23 jaar) 

  
Bestemming 

Onderwijs- 

positie voor  

de overstap 

Totaal aantal 

jongeren 

kwetsbare 

overstap 

Onderwijs  Werk (> 12 uur per 

week) 

Dag- 

besteding  

Andere 

bestemming 

Onbekende 

bestemming 

mbo-1 
            

pro 
            

v mbo-bbl 
            

v so 
            

Geen  

Nederlandse 

onderwijs- 

Loopbaan 

            

Totaal 
            

  

Over het invullen van bovenstaande tabellen wordt het volgende vermeld: 

In tabel 4.4 gaat het om gegevens over ‘kwetsbare overstappers’. De gegevens die ingevuld worden 

in de grijs gearceerde cellen zijn te vinden in de ‘Startset jongeren in kwetsbare positie’, die 

opgehaald kan worden door RMC in het Zakelijk Portaal van DUO. Om de gevraagde gegevens hier in 

te kunnen vullen, moet in de ‘Startset jongeren in kwetsbare positie’ eerst de leeftijdsgroep 16-23 

geselecteerd worden. Vervolgens kan gefilterd worden op ‘Niveau’. In de witte cellen worden 

gegevens uit de administratie van de RMC-regio gevraagd. Een voorbeeld: in november 2017 komt de 

Startset jongeren in een kwetsbare positie 2017-2018 beschikbaar. Deze kan in december 2018 

gebruikt worden om de balans op te maken bij het invullen van de Regionale VSV-Effectrapportage 

2017-2018. 



 

Dit zou veronderstellen dat je in november 2017 een startset krijgt voor 2017-2018. Dit zou je 

als RMC in staat stellen om de kwetsbare overstappers ook preventief te monitoren. 

In november 2016 hebben wij de eerste "Startset Jongeren in een kwetsbare Positie" 

opgehaald bij het DUO portaal. Dit betrof echter geen jongeren die in schooljaar 2016/2017 

een overstap gaan maken, maar jongeren die deze overstap reeds hebben gemaakt in 

2015/2016. Een curatieve startset dus, om te checken of alle jongeren die het afgelopen jaar 

een overstap hebben gemaakt ook daadwerkelijk ergens in beeld zijn. 

In de Memorie van Toelichting lazen wij wel de volgende passage: 

Aanvullend op dit wetsvoorstel zal regelgeving worden voorbereid die mogelijk  maakt dat de 

benodigde onderwijsgegevens van de volledige groep van jongeren van 16 tot 23 jaar behorende tot 

de doelgroep van vsv en jongeren in een kwetsbare positie (rechtstreeks) aan gemeenten wordt 

verstrek t. De wijziging in de gegevensverstrekk ing wordt niet meegenomen in het voorliggende 

wetsvoorstel, omdat al een algehele herziening van het systeem van de gegevensverstrekk ing over 

onderwijsdeelnemers wordt voorbereid (wetsvoorstel Algemene wet onderwijs).  (p. 8) 

Is het dan voorlopig vooralsnog de bedoeling om de jongeren in een kwetsbare positie op 

basis van de Startset van DUO curatief te volgen?  De vmbo BB/LWT jongeren en de entree 

jongeren?  

Oftewel, klopt onderstaande tabel?  

  Vanaf? 
Jongeren van vso (inclusief 
arbeid & dagbesteding) / pro 

Monitoren door RMC tot 23 jaar 
(op basis van dit wetsvoorstel)  

1 januari 2019 

Jongeren van vmbo bb Curatief te volgen via startset 
JiKP 
 
Preventief eventueel na 
regelgeving 
gegevensverstrekking 

? 

Jongeren van entree Curatief te volgen via startset 
JiKP 
 
Preventief eventueel na 
regelgeving 
gegevensverstrekking 

? 

 

Op basis waarvan ontvangen wij de startset Jongeren in een Kwetsbare positie? (Grondslag) 

En vanaf wanneer worden geacht hiermee aan de slag te gaan?  

 

 

 

 

 

 



 

3. Monitoren pro / vso jongeren tot 23 jaar 

Het wordt in het wetsvoorstel heel duidelijk dat de RMC-functie voortaan alle jongeren 

afkomstig van pro en vso gaat monitoren tot 23 jaar. 

Hierbij hebben wij nog wel enkele vragen. 

a) In onze regio bevindt zich VSO Portal (cluster 4) gekoppeld aan een (gedwongen) 

behandelcentrum voor jongeren. Hier stromen het gehele jaar jongeren in en uit. 

Deze jongeren keren later terug naar het vo of mbo. Dienen we deze jongeren ook te 

volgen tot 23 jaar? Of vervalt het 'label' jongeren in kwetsbare positie, zodra zij staan 

ingeschreven bij regulier onderwijs? 

 

b) De RMC-functie gaat deze jongeren volgen tot 23 jaar, en schakelt de juiste partij in 

als blijkt dat een jongere hulp nodig heeft omdat deze dreigt vast te lopen bij het 

vinden van (duurzaam) werk of vervolgonderwijs (p.8.)  Dit veronderstelt dat je als 

RMC ook in actie komt voor deze jongeren.  In de nieuwe VSV-Effectrapportage is 

echter geen mogelijkheid om aan te geven wat je voor deze jongeren doet, zoals 

deze wel voor de oud-vsv'ers is opgenomen. 

 

c) In de lijst van het Inlichtingenbureau (SUWI) zien wij de inkomensgegevens van 

jongeren, wat betreft inkomsten uit loon of uitkering (UWV of gemeente). Een deel 

van de nieuwe doelgroep VSO met uitstroom dagbesteding zal een uitkering 

ontvangen vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz), via de Sociale Verzekeringsbank. 

Krijgen wij deze informatie ook te zien? Of is deze bekend bij de gemeente?  

 

4. Verschillende taken rondom de doelgroepen 

Hebben wij zo de nieuwe taken goed begrepen? 

Wat? Grondslag Voor wie? Doelgroep 

Regionaal 
programma 

Regeling Contactgemeente, 
Contactschool 

VSV (nieuw en oud) 
JiKP (vmbo bb/lwt, pro, 
vso (uitgezonderd 
dagbesteding), entree) 

Monitoren tot 23 jaar 
vso en pro 

Wetsvoorstel RMC Pro 
VSO (alle 
uitstroomprofielen) 

Wettelijke taak 
rondom: 
 
- beleggen 
bestuurlijke 
bijeenkomsten 
- initiëren regionaal 
programma 

Wetsvoorstel Contactgemeente 
 
 

De bestuurlijke 
bijeenkomsten & het 
regionaal programma 
dienen zich te richten 
op de gehele groep 
VSV en JiKP 

 

Het volgen van de doelgroep jongeren vmbo BB/LWT en Entree (met behulp van de Startset 

JiKP) lijkt vooralsnog niet geregeld te zijn in deze wetgeving? Klopt dit?  


