
 

Handreiking Helmond-Peelland 
 
Handreiking voortijdig VSV onder havisten 
 
In de vsv cijfers van regio Zuidoost Brabant zien we een stijging van het aantal vsv’ers afkomstig van 

de havo. Deze jongeren stoppen vroegtijdig met de havo en vinden hun weg niet naar het mbo. 

Aangezien de overstap vo-mbo kwetsbaar is en vraagt om een intensieve begeleiding, hebben de 

coördinatoren overstap vo-mbo uit het vsv project “Naar de juiste plek” samen met leerplicht/RMC 

deze handreiking samengesteld.  In de handreiking vindt u de huidige cijfers van VSV op de havo, 

algemene informatie over vsv en we delen tools op het gebied van terugdringen van vsv binnen het 

vo. 

 

Aantallen VSV in de regio 

 

Het aantal vsv’ers op de havo is de laatste jaren sterk gestegen. Dat is niet alleen in onze regio, 

landelijk gezien zitten we namelijk nog steeds onder het gemiddelde. Dat neemt niet weg dat vsv in 

onze regio aandacht nodig heeft. Om een beeld te geven volgen hieronder de cijfers van de 

afgelopen jaren: 

 

 

Uitval naar leerweg VO bovenbouw HAVO/VWO     

jaren aantal vsv aantal leerlingen % landelijk % 

09-10 132 14585 0,91%   

10-11 129 14631 0,88%   

11-12 130 14534 0,89%   

12-13  54 10512 0,51% 0,48% 

13-14 23 10314 0,22% 0,38% 

14-15 39 10465 0,37% 0,39% 

15-16 39 10094 0,39% 0,40% 

16-17 45 10807 0,42% 0,42% 

17-18 44 10786 0,41% 0,45% 

18-19 137 10921 1,25% 1,63% 

 

Wat verstaan we precies onder vsv: 

 

Vsv, het is een term die vaak voorbij komt. Om ervoor te zorgen dat we spreken over hetzelfde, volgt 

hieronder een toelichting: 

 

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.  

Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma.  



 

Het uitgangspunt is dat jongeren met een Startkwalificatie meer kansen op de arbeidsmarkt hebben. 

Het Ministerie van OCW heeft voor havo/vwo bovenbouw een streefpercentage vastgesteld van 

0,5% vsv. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal 

onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.  

 

Wel of geen VSV? 

 

 

Vsv 

 

 

Jordy is 19 jaar en stopt in februari met havo 5. Hij krijgt begeleiding van de 

decaan en besluit ICT niveau 4 te gaan volgen bij een ROC. De rest van het 

schooljaar gaat hij werken. In het nieuwe schooljaar blijkt dat hij niet is gestart 

met zijn opleiding bij ICT, het werken beviel hem zo goed dat hij besloot dat te 

blijven doen. Jordy heeft geen startkwalificatie en is daarmee vsv’er voor de havo 

waar hij in februari is gestopt. 

 

Vsv 

Merel is 18 jaar, vorig schooljaar is ze geslaagd voor vmbo-t. Dit schooljaar is ze 

gestart met havo 4. Helaas bevalt dit haar niet en ze besluit te stoppen. Merel 

heeft geen startkwalificatie en is daarmee vsv’er voor de havo. 

 

 

Geen vsv 

Lisa is 17 jaar, ze zit in havo 4. Lisa haalt goede punten maar ze heeft het niet 

naar haar zin, ze wil liever al gaan leren voor een beroep. Ze meldt zich aan bij 

een mbo 3 opleiding waar ze in het nieuwe schooljaar start. 

Lisa is geen VSV’er omdat ze op 1 oktober een nieuwe inschrijving had en 

aanwezig was bij een andere school. 

 

Geen vsv 

Mathijs is een jonge leerling van 17 jaar. Hij is net geslaagd voor de havo en 

besluit een tussenjaar te nemen. Hij gaat werken en daarna op reis. Mathijs is 

geen vsv’er omdat hij met zijn havo diploma een startkwalificatie heeft gehaald. 

 

Tools  

 

Wat kunnen we doen tegen dit grote aantal vsv-ers? Zowel leerplicht als de doorstroomcoaches 

kunnen hierbij helpen. Meer toelichting hierover in onderstaande tools.  

 

1. Betrek Leerplicht /RMC tijdig! 

Jongeren die nog geen 18 jaar zijn en geen havo diploma hebben, vallen nog onder de Leerplichtwet. 

Dit betekent dat zij niet zomaar mogen stoppen met school. Over deze jongeren moet altijd contact 

zijn met leerplicht. 

 

Jongeren die ouder zijn dan 18 vallen niet meer onder de Leerplichtwet. Als deze jongeren de school 

zonder diploma verlaten, is het belangrijk dat school contact blijft onderhouden tot het moment dat 

de jongere gestart is op een vervolgopleiding. Heb je twijfels of de jongere wel ‘aankomt’ bij  de 

vervolgopleiding? Neem dan contact op met de RMC loopbaanbegeleider 

 

Contactgegevens RMC regio Helmond-Peelland: 

Email: jeugd@helmond.nl 

Tel.: 06 13022694 

 

Contactgegevens RMC regio Eindhoven-de Kempen 

mailto:jeugd@helmond.nl


 

Email: leerplichtplus@eindhoven.nl 

Tel.: 14040 

 

Huisbezoeken bij vsv’ers 18+ 

Alle jongeren die gedurende het schooljaar vsv’er worden, ontvangen direct een brief van de RMC-

loopbaanbegeleider waarin gevraagd wordt wat hun situatie is en of zij begeleiding willen bij het 

zoeken naar een passende opleiding of werk. De jongeren die aangeven begeleiding te willen worden 

vervolgens uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij jongeren die niet reageren op de brief wordt een 

huisbezoek afgelegd. Tijdens het huisbezoek wordt gevraagd wat zij doen en of zij RMC-begeleiding 

willen naar onderwijs of een combinatie van onderwijs en werk. Jongeren die aan het werk willen 

ontvangen advies over mogelijkheden en de route naar werk. Als hulpverlening nodig is wordt 

doorverwezen naar jeugdhulp of Wmo. 

2. Doorstroomcoaches. 

Vanuit het project “Naar de juiste plek” zijn in deze hele regio doorstroomcoaches actief. Zij 

bezoeken de scholen voor ondersteuning bij studenten die hun keuze niet kunnen maken, de 

overstap spannend vinden of waarbij er twijfels zijn door motivatie en verzuim. En natuurlijk voor 

alle andere vragen en situatie die met de overstap te maken hebben. 

Elk vmbo/mavo in de regio heeft ook een doorstroomcoach van het vo zelf. De twee 

doorstroomcoaches werken als een team samen.  

Hoewel de havo/vwo scholen geen doorstroomcoach hebben, kunnen zij wel gebruikmaken van de 

doorstroomcoach. Als de school een vmbo/mavo-afdeling heeft dan kan de havo/vwo decaan intern 

terecht bij de doorstroomcoaches die aan dat vmbo gekoppeld zijn. Zijn er geen interne contacten 

met een doorstroomcoach, neem dan contact op met de mbo coördinator doorstroom van de regio 

Helmond-Peelland (i.v.erp@roc-teraa.nl). 

 

Tot slot 

 

Hopelijk zorgen we er samen voor dat de piek in het aantal vsv’ers nu bereikt is en dat er de 

komende jaren een daling zal zijn. Heeft u een vraag, opmerking of idee over dit onderwerp, neem 

dan gerust contact op met één van onderstaande personen. 

 

Coördinator overstap: 

 

Simone Slagboom (vo Eindhoven/Kempenland) Simone.slagboom@naardejuisteplek.nl 

Maartje van den Broek (mbo Eindhoven/Kempenland) ml.vandenbroek-verkuijlen@summacollege.nl 

Rodger Zitter (vo Helmond/Peelland)  r.zitter@omosghelmond.nl 

Ingrid van Erp (mbo Helmond/Peelland) i.v.erp@roc-teraa.nl 
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