
AdviesNota 
 

AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS OPENBAAR 

 
  Datum : 21-11-2016 

Procesafdeling : Beleid en Regie Casenr. : BWZ16.0463 

Adviseur : A. Borninkhof JWB/5 26 Doc.nr. : BW16.0863 

Medeadviseur(s) : M. Finkers-Kaymak 

Portefeuillehouder(s) : E.M. van Ooijen  

Portefeuille(s) : Onderwijs (incl. IHP) 

 

Burgerparticipatie : Niet van toepassing 

Onderwerp : Regionale aanpak Voortijdig Schoolverlaten 
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VOORSTEL/ADVIES 

Besluiten om:  

1. Kennis te nemen van de aanvraag regionale aanpak voortijdig schoolverlaten Stedendriehoek 2016-
2020 (inclusief bijlagen). 

2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst inzake de aanpak van voortijdig 
schoolverlaten en voor jongeren in een kwetsbare positie 2016-2020 met betrekking tot 
de uitvoering van het regionale programma. 

3. In te stemmen met vertegenwoordiging van de wethouder Onderwijs van de gemeente Brummen door 
de wethouders Onderwijs van de gemeente Epe en de gemeente Voorst in de nieuw te vormen 
Stuurgroep VSV. 

4. De burgemeester te verzoeken wethouder E. Visser van de gemeente Epe volmacht te verlenen de 
onder 2 genoemde samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
 

   

COLLEGEBESLUIT 
Datum Besluit Vervolgprocedure 

29/11/2016 Conform besloten 

 

M.  Klos 

gemeentesecretaris 

Raad: t.k.n. 

OR:  

Inleiding 

In het kader van het landelijk beleid "Aanval op de schooluitval" sluit het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (OCW) al circa tien jaar convenanten af, waarin scholen (vo en mbo) en gemeenten in 
de regio Stedendriehoek afspreken samen het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV) terug te dringen. Het 
doel van de convenanten was het realiseren van een zo hoog mogelijke reductie van het aantal jongeren 
in de RMC-regio dat gedurende een schooljaar als voortijdig schoolverlater wordt aangemerkt. Jongeren 
moeten minimaal met een startkwalificatie (diploma mbo 2, havo of vwo) hun schoolloopbaan afronden. 
 
De onderwijsinstellingen en de gemeenten in de regio kregen daarmee de taak, om naast hun reguliere 
activiteiten om voortijdig schoolverlaten te voorkomen, ook een regionaal plan op te stellen met 
gezamenlijke maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Hiervoor kon door de regio een 
subsidieaanvraag worden ingediend. 
 
De convenanten van de afgelopen jaren hadden vooral een aanjaagfunctie. Na de laatste 
convenantperiode 2012-2015 heeft het ministerie van OCW het schooljaar 2015-2016 als een tussenjaar 
gemarkeerd, waarin de betrokken partijen de ingezette maatregelen van het convenant hebben kunnen 
voortzetten en kunnen borgen in hun reguliere werkzaamheden. In de vervolgaanpak voortijdig 
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schoolverlaten 2016-2020 (start augustus 2016) gaat het niet meer om convenanten, maar om een 
wettelijke plicht om te komen tot een regionaal programma waarin de monitoring en begeleiding van 
jongeren naar opleiding of werk is geregeld. Het ministerie schept hierbij de kaders, waarbij tevens ruimte 
is voor regionale invulling passend bij de problematiek in de regio. Voor de periode 2016-2020 stelt het 
Rijk hiervoor opnieuw financiële middelen beschikbaar. 
 
Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten blijft onveranderd hoog op de agenda staan, in 2021 mogen 
er landelijk maximaal 20.000 nieuwe VSV-ers per jaar zijn. Daarnaast wil de minister meer kansen bieden 
voor jongeren in een kwetsbare positie. De komende jaren moeten er ook voor deze jongeren meer 
inspanningen worden gepleegd om uitval te voorkomen en hen naar werk of terug naar school te leiden. 
 
Op basis van een regionale analyse (zie bijlage), waarmee de problematiek in de regio in beeld is gebracht, is 
met het 
onderwijs en andere relevante partijen in de Stedendriehoek een regionaal programma voortijdig 
schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie opgesteld. De vier VSV-maatregelen voor de 
vervolgperiode 2016-2020 zijn: 

1. Verbeteren van studie en beroepskeuze, voorkomen van verzuim en uitval (maatregel 1). 
2. Aandacht voor overstapmomenten in de (school)loopbaan van de jongere (maatregel 2). 
3. Verbinden van zorgaanbod onderwijs en zorgaanbod gemeente (maatregel 3). 
4. Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (maatregel 4). 

  

Argumenten 

1.1 De aangevraagde subsidie en regionale middelen zullen worden ingezet voor de uitvoering van activiteiten 
van vier maatregelen 
De aangevraagde subsidie en regionale middelen zullen worden ingezet voor de uitvoering van activiteiten 
van vier maatregelen. Twee maatregelen zijn daarbij vooral gericht op preventieve activiteiten in en rond het 
onderwijs. De twee andere maatregelen worden gebruikt voor activiteiten die zich richten om de 
verbinding te versterken tussen onderwijs en zorg en onderwijs en arbeidsmarkt. 
 
Door de subsidieaanvraag 'Regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare 
positie' in te dienen ontvangen de contactschool Aventus en de contactgemeente Apeldoorn ook de 
door het Rijk beschikbaar gestelde regionale middelen voor een periode van vier jaar. De middelen zijn 
bestemd voor de uitvoering van regionale maatregelen om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en om 
jongeren in een kwetsbare positie ondersteuning en een passend perspectief te bieden. 
 
2.1 Het ministerie van OCW raadt het regio’s aan om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten 
Voor de nieuwe VSV periode 2016-2020 is er geen sprake meer van het ondertekenen van een convenant 
tussen de gemeenten van de Stedendriehoek en is het ook niet verplicht om een 
samenwerkingsovereenkomst te sluiten met alle betrokken partijen. Het ministerie van OCW raadt het 
regio's wel aan om een samenwerkingsovereenkomst VSV af te sluiten. 
Voor de regio Stedendriehoek is daarom afgesproken om wel een samenwerkingsovereenkomst op te 
stellen en te ondertekenen. De ondertekening zal plaatsvinden op 14 december 2016. 
 
2.2 Door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst wordt de samenwerking in de regio, de 
doelstelling en de uitvoering van het regionale programma VSV door de betrokken partijen onderschreven en 
uitgevoerd 
Het gaat hierbij om het uitvoeren van een aantal maatregelen door scholen en gemeenten in het kader van het 
verminderen van het aantal (kwestbare) jongeren dat voortijdig de school verlaat (regionaal programma aan 
maatregelen). Het betreft hier de periode 2016-2020. 
 
Doel van de samenwerking is het borgen van bestuurlijke samenwerking tussen de RMC contactgemeente en 
de onderwijsinstellingen in de RMC-regio met het oog op het 
realiseren van een zo hoog mogelijke reductie van het aantal voortijdig schoolverlaters gedurende de 
periode 2016-2020. Tevens realiseren de partijen een regionaal sluitend netwerk waarbinnen elke 
(kwetsbare) jongere een toekomstperspectief wordt geboden. De af te sluiten overeenkomst ondersteunt 
tenslotte de samenwerking in de regio in het kader van de uitvoering van de subsidieaanvraag op grond 
van de 'Regeling regionale aanpak vsv 2017'. 
 
3.1 Door samenvoeging van de stuurgroepen VSV en RMC wordt door vervanging van elkaar beoogd het totaal 
aantal stuurgroepleden te verminderen i.v.m. efficiëntie van de vergadering. 
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Door samenvoeging van de stuurgroepen VSV en RMC wordt het aantal deelnemers aan de vergadering te 
groot. In overleg hebben de wethouders Onderwijs van de kleinere gemeenten Brummen, Epe en Voorst 
afgesproken dat de wethouder Onderwijs van de gemeenten Epe tijdens de stuurgroepvergaderingen (die twee 
maal per jaar plaatsvindt) de gemeente Brummen en Voorst vervangt en hiermee de lokale belangen van de 3 
kleinere gemeenten geborgd zijn. Bij afwezigheid van de wethouder Onderwijs van de gemeente Epe zal de 
wethouder Onderwijs van de gemeente Voorst als vervanging optreden.  
 
3.2 Voor de vertegenwoordiging van de gemeente in de stuurgroep is naast een burgemeestersbesluit ook een 
collegebesluit nodig 
De deelname in de stuurgroep is tweeledig, enerzijds vertegenwoordiging van de publiekrechtelijke 
rechtspersoon gemeente Brummen en anderzijds het nemen van besluiten voor de regionale uitvoering van het 
programma. Voor het eerste deel gaat het om een burgemeestersbevoegdheid, het tweede deel is een 
bevoegdheid van het college. Voor het eerste deel  is in de burgemeestersnota (BW16.0860) een beslispunt 
opgenomen. 
 
4.1 De burgemeester ondertekent normaal gesproken overeenkomsten en kan hiervoor iemand anders 
machtigen 
Normaal gesproken ondertekent de burgemeester overeenkomsten die het college wil aangaan. De 
burgemeester mag hier ook iemand voor machtigen. Vooruitlopend op de samenvoeging van de twee 
stuurgroepen RMC en VSV en de deelname van wethouder Visser aan de nieuwe stuurgroep wordt hij met 
deze volmacht (zie bijlage) ook gemachtigd om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

Burgerparticipatie 

N.v.t. 

Advies adviesorganen 

N.v.t. 

Communicatie 

De betrokken wethouders Onderwijs en de contactgemeente Apeldoorn worden op de hoogte gebracht van uw 
besluit. 

Financiële toelichting 

De regiogemeenten maken alleen aanspraak op regionale middelen als ook een subsidieaanvraag 
regionale aanpak wordt ingediend. In dat geval worden regionale middelen door het ministerie van OCW 
voor een deel verstrekt via de contactschool van de regio, Aventus. Het andere deel van de regionale 
middelen komt via de contactgemeente, Apeldoorn binnen. Er worden verder geen lokale middelen gevraagd. 

Juridische grondslag 

Landelijk beleid "Aanval op de schooluitval" en de samenwerking in de Stedendriehoek tot het 
verminderen van het voortijdige schoolverlaters. 

Inkoop en aanbesteding 

N.v.t. 

Uitvoering 

De onderwijsinstellingen (vo en mbo) en de gemeenten in de Stedendriehoek zijn nauw betrokken bij het 
opstellen en de uitvoering van het regionale programma voor de periode 2016-2020. De contactschool Aventus 
en de contactgemeente Apeldoorn hebben hierin de regie. Vanuit het proces Beleid en Regie neemt een 
beleidsmedewerker deel aan de regionale beleidsafstemming ter voorbereiding op de stuurgroepvergadering. 
 
Met wethouder Visser worden samen met de gemeente Voorst afspraken gemaakt over de wijze van 
vertegenwoordiging en terugkoppeling. 
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Stukken ter vaststelling 

1. Concept samenwerkingsovereenkomst (kenmerk 16.009076) 
 

Bijlage(n) ter informatie 

1. Aanvraag Regionale aanpak voortijdig schoolverlaters Stedendriehoek 2016-2020 (kenmerk 16.009071) 
Inclusief:  
bijlage 1: Regioanalyse VSV Stedendriehoek (kenmerk 16.009073) 
bijlage 2: Regionaalprogramma VSV/RMC (kenmerk 16.009074) 

 
2. Concept burgemeestersnota BW16.0860 
3. Concept volmachtverlening (kenmerk INT16.3320) 
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