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9 november 2013 

 

Geachte heer/mevrouw, 

De Ommelander Rekenkamer heeft vooronderzoek uitgevoerd naar het gevoerde beleid met 

betrekking tot het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. Hierbij ontvangt u de bevindingen 

van ons vooronderzoek.   

 

1. Inleiding. 

De Ommelander Rekenkamercommissie (Rekenkamer) heeft vooronderzoek uitgevoerd 

naar schooluitval. De gemeente Slochteren heeft als doelstelling om in 2020 40% minder 

schooluitval te hebben. Dit percentage is gelijk aan het landelijk streefcijfer. Het 

vooronderzoek moet uitwijzen of het ingezette beleid voldoende waarborgen biedt om 

deze doelstelling te realiseren en anderzijds inzicht geeft of de raad zijn kaderstellende en 

controlerende rol voldoende kan uitvoeren. Conform de onderzoeksopzet van de 

Rekenkamer bestaat het onderzoek uit een documentenonderzoek, eventueel 

literatuuronderzoek en een interview met betrokken ambtenaren. Op 23 september 2013 

heeft de Rekenkamer een interview gehouden met de betrokken ambtenaren, te weten 

mevrouw Y. Hoekstra, leerplichtambtenaar en RMC-coördinator en mevrouw K. Bosman, 

beleidsmedewerker jeugd- en onderwijszaken. 

2. Probleemstelling. 

Onder voortijdige schoolverlater wordt verstaan ieder jongere tot 23 jaar die zonder 

startkwalificatie (een diploma op minimaal mbo 2-niveau dan wel havo) langer dan een 

maand van school verzuimt of die niet staat ingeschreven bij een school. Het beleid is er 

op gericht om het aantal schoolverlaters zonder startkwalificatie zo laag moegelijk te laten 

zijn. Dit leidt tot de volgende probleemstelling: “Heeft het beleid van de gemeente 

Slochteren om het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen succes?”  



3. Bevindingen  

 

a. Algemeen. 

De gemeente neemt deel aan het convenant VSV 2012-2015 Centraal en Westelijk 

Groningen
1
, waarin als doelstelling staat aangegeven dat het aantal nieuwe 

vroegtijdige schoolverlaters in Nederland in 2016 gereduceerd moet zijn tot maximaal 

25.000 (in 2009-2010 bedroeg het aantal vroegtijdige schoolverlaters nog 39.900). De 

deelnemende gemeente doet datgene wat in haar vermogen ligt om vroegtijdige 

schooluitval te voorkomen. De gemeente Slochteren scoort voor wat betreft het 

percentage nieuwe voortijdige schoolverlaters goed
2
. In de jaren 2009/10, 2010/11 en 

2011/12 bedroeg het percentage 1.9%, 2% en 1.5% terwijl de landelijk percentages in 

deze jaren 3%, 3% en 2.7% bedroegen. Hieruit kan worden afgeleid dat schooluitval 

binnen de gemeente Slochteren niet problematisch is. Binnen de gemeente fungeert 

het Zorgnetwerk jeugd. In dit overleg wordt lastige casuïstiek ingebracht wat op 

persoonniveau moet leiden tot een maatwerk aanpak. Dit overleg leidt tot goede 

resultaten. Een vroegtijdige schoolverlater van 18+ is niet leerplichtig en daarom soms 

moeilijk te traceren. Op het moment dat zo’n jongere een uitkering aanvraagt gaat de 

gemeentelijke RMC-coördinator met hem/haar in gesprek om na te gaan of er 

mogelijkheden zijn om hem/haar aan een stageplek te helpen om vervolgens via de 

BeroepsBegeleidende Leerweg hem/haar aan een startkwalificatie te helpen. Deze 

werkwijze werpt haar vruchten af wat valt toe te schrijven aan de geïntegreerde 

aanpak binnen de gemeente Slochteren (schoolverzuim staat vaak niet op zich maar is 

vaak onderdeel van een breder probleem binnen een gezin), de korte lijnen binnen de 

gemeentelijke organisatie en het netwerk aan bedrijven waar stages mogelijk zijn. Het 

absolute aantal vroegtijdige schoolverlaters is redelijk laag. In 2011/2012 waren dat 21 

personen, waarvan 12 personen zich uit eigen beweging meldden. De Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO) meldt de overige vroegtijdige schoolverlaters aan.  

 

b. Zijn er oorzaken aan te wijzen die leiden tot een vroegtijdige schoolverlater? 

De gemeente voert geen specifiek onderzoek uit naar oorzaken van vroegtijdig school 

verlaten omdat vroegtijdig school verlaten, gelet op het lage aantal vroegtijdig 

schoolverlaters, niet als een probleem wordt ervaren. Binnen de VSV-regio is een 

regio-analyse
3
 uitgevoerd. De oorzaken zijn heel divers. De gemeente onderscheidt 

drie groepen: licht, middel en zwaar. De middelgroep komt niet voor en van de lichte 

groep is het aantal beperkt. De meeste gevallen bevinden zich in de groep zwaar. 

Gebleken is dat er meerdere problemen spelen bij zo’n persoon, vaak is de 

gezinssituatie hier mede debet aan (Multi-probeemsituatie). De gemeente probeert zo 
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veel mogelijk preventief te werken door ook signalen binnen het zorgnetwerk op te 

pakken. 

Overigens bestaat er ook zogenaamd “luxe verzuim” (verzuimen om bijvoorbeeld 

tijdig op vakantie te kunnen gaan). Deze vorm van verzuim doet zich niet voor op een 

wijze waarvoor sancties aan de orde zijn geweest. Overigens wordt daarop in 

“dreigende situaties” preventief opgetreden.   

 

c. Op welke wijze geeft de raad sturing aan het beleid met betrekking tot vermindering 

schooluitval? 

De raad heeft het integraal jeugdbeleidsplan “Jong Slochteren doet mee!” en een 

uitvoeringsplan Centrum voor Jeugd en gezin
4
 vastgesteld waarin vroegtijdig 

schoolverlaten/leerplicht onderdeel van uit maakt. Verder kan dit onderwerp bij de 

begrotingsbehandeling en/of jaarrekening aan de orde komen. In de praktijk gebeurt 

dit niet. Daarnaast is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest voor raadsleden waarbij 

inzicht in verschaft in de uitvoering van de Leerplichtwet.  

De VSV-regio is gebaseerd op een convenant en niet op een gemeenschappelijke 

regeling zoals bedoeld in Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat de 

raad niet rechtstreeks is betrokken bij het reilen en zeilen van dit convenant en het dus 

lastig is om vanuit de raad hier invloed op uit te oefenen.  

 

d. Welke beleidsinstrumenten zetten B&W in om het percentage schooluitval te 

verminderen? 

Bovenop de werkwijze die hiervoor staat beschreven is er binnen de VSV-regio een 

viertal maatregelen in uitvoering
5
. Deze maatregelen zijn gericht op: 

 Versterking relatie onderwijs en zorg 

 Versterking relatie onderwijs en arbeidsmarkt 

 Versterking relatie onderwijs en Gemeenten/RMC 

 Monitoring, effectmeting en overleg.                                                                                           

De gemeente Groningen houdt, als coördinerende gemeente, de vinger aan de pols. De 

verantwoordelijk portefeuillehouder laat zich via het portefeuillehoudersoverleg 

informeren over de voortgang. Als verbeterpunt zouden met name de ROC’s (nog) 

eerder preventief kunnen melden om te voorkomen dat een potentiële schoolverlater 

een probleem wordt. 

e. Wat zijn succes- en faalfactoren bij de uitvoering van het beleid? 

De gemeente ziet als succesfactoren de integrale dienstverlening die het biedt d.w.z. 

dat alle zorgvragen van een cliënt gelijktijdig en samenhangend worden aangepakt. 

Dit levert in het individuele geval maatwerk op. Verder noemt de gemeente de 

casuïstische aanpak als een succesfactor, omdat elk geval op zijn eigen merites wordt 

beoordeeld. De samenwerking tussen de ketenpartners kan verder worden verbeterd. 

Verder speelt de kwetsbaarheid van de gemeente qua ambtelijke capaciteit een rol. Er 
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is sprake van een klein team, bij uitval is de continuïteit in het geding. Hierover lopen 

echter afspraken met de gemeente Hoogezand-Sappemeer.  

 

f. Hoe geven de ketenpartners uitvoering aan hun rol en verantwoordelijkheden? 

In het algemeen is een individuele gemeente een kleine partner binnen de keten, zeker 

afgezet tegen de VSV-regio als geheel. Dit brengt mee dat het lastiger is om invloed 

uit te oefenen. Zo heeft de gemeente er behoefte aan dat de onderwijsinstellingen 

eerder melding doen van een potentiële schoolverlater om daarmee preventief te 

kunnen handelen. Doordat de gemeente deel uit maakt van een groter verband, de 

VSV-regio, profiteert de gemeente hiervan en wordt in staat gesteld om met effectieve 

maatregelen tot successen te komen. 

 

4. Resultaten vooronderzoek. 

De Rekenkamer constateert op basis van de overgelegde documenten en het interview 

dat schooluitval een beperkt probleem is binnen de gemeente Slochteren. De 

doelstelling om te komen tot een vermindering van 40% is t.o.v. van het landelijke 

referentiejaar 2005/2006 in 2011/12 ruimschoots gerealiseerd
6
. Binnen de 

gemeentelijke organisatie ligt een goede structuur om (potentiële) schoolverlaters te 

faciliteren en te zorgen dat er voor hun een schoolkwalificatie wordt gerealiseerd. 

Daarbij maakt de gemeente zo nodig gebruik van haar wettelijke bevoegdheden. 

Daarnaast worden veel maatregelen in VSV-verband getroffen waar de gemeente en 

dus ook de raad niet of nauwelijks invloed op kan uitoefenen. 

 

Conclusie. 

 Op basis van het vooronderzoek concludeert de Rekenkamer dat het College van 

B&W op een goede wijze uitvoering geeft aan het beleid dat er op is gericht om 

vroegtijdig schooluitval te voorkomen.  

 De Rekenkamer concludeert verder dat een verdiepend onderzoek niet 

noodzakelijk is.  

 

Aanbevelingen. 

De Rekenkamer geeft onderstaande aanbevelingen in overweging om te betrekken bij de 

beleidsvorming en beleidsuitvoering: 

 Houdt in beleidsuitwerking duidelijk de “knip” in de doelgroep voor ogen: 

leerplicht tot 16 jaar, kwalificatieplicht tot 18 en vroegtijdig schoolverlater tot 23 

jaar. Dat betekent dat de raad bij het vaststellen van het beleid voldoende rekening 

dient te houden met het gegeven dat de doelgroep feitelijk bestaat uit verschillende 

deel-doelgroepen met verschillende leeftijdsklassen, die doelgroepen vragen om 

een verschillende aanpak. Dat moet voldoende in het beleid zijn aangeduid.  

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin kan ook een belangrijke bijdrage leveren in de 

bestrijding van vroeg tijdig schoolverlaten. De naamgeving  “Centrum voor Jeugd 

en Gezin”  roept bij de doelgroep wellicht onvoldoende de associatie op dat het 
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aan dit vraagstuk kan bijdragen. Dat betekent dat de raad het college kan 

verzoeken om bij communicatieuitingen over het CJG aandacht kan geven dat het 

CJG ouders ook kan adviseren m.b.t. het voorkomen van vroegtijdig 

schoolverlaten. 

 Investeer er in dat ROC’s tijdige vroegsignalering doen, door in de voorfase van 

vroegtijdig schooluitval te signaleren. Op dit punt zou de keten nog beter kunnen 

samenwerken. Dat betekent dat de raad bij het afsluiten van een nieuw convenant 

voor dit punt nadrukkelijk aandacht vraagt, daarnaast kan het college worden 

verzocht om dit punt bij onderwijsinstellingen nog eens goed onder de aandacht te 

brengen.   

 De kleinschalige aanpak in de gemeente Slochteren werkt goed, bij mogelijke 

schaalvergroting is dit een aandachtspunt. De kleinere schaal waarin Slochteren 

werkt brengt tevens een afbreukrisico met zich; dit is tegelijkertijd een 

aandachtspunt. Dat betekent dat de kleinschalige aanpak die in Slochteren goed 

werkt bij schaalvergroting deels verloren zou kunnen gaan. Wellicht ten 

overvloede wordt geadviseerd om dit aspect voor ogen te houden en waarborgen te 

vragen bij mogelijke toekomstige schaalvergroting.  

  

 

 

 

Ommelander Rekenkamer, 

 

drs. M.G. Poorthuis MPM - voorzitter  

mr. R. Afman – lid Rekenkamer en plaatsvervangend voorzitter 

C. Blaauw CPC QC – lid Rekenkamer en penningmeester   

 

 
 


