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 CITAVERDE College en beleid omtrent Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

Er is een nieuwe regeling voor voortijdig schoolverlaten (VSV), na ruim tien jaar bestrijding van 
voortijdig schoolverlaten onder jongeren van 12 tot 23 jaar. De urgentie om schooluitval aan te blijven 
pakken, blijft onverminderd hoog. Daarom heeft het Ministerie van OCW besloten de aanpak van VSV 
een krachtig vervolg te geven, waarbij tevens een verbreding van de aandacht naar jongeren in 
kwetsbare posities plaatsvindt. De afgelopen jaren heeft CITAVERDE sterk geïnvesteerd in het 
verminderen van het aantal VSV’ers. Door de nieuwe regeling krijgt CITAVERDE College de 
mogelijkheid om de ingezette koers verder uit te voeren, om de uitval zoveel mogelijk terug te dringen. 
 
Verzuim kan een voorbode zijn van voortijdige uitval, wat betekent dat CITAVERDE College streng 
controleert op verzuim. We hebben procedures vastgesteld om te voorkomen dat deelnemers 
voortijdig de school verlaten. Ook wordt intensief contact onderhouden met deelnemers, hun 
ouders/verzorgers, leerplichtambtenaren en de scholen waar ze vandaan komen. Daarnaast wordt 
gewerkt aan de verbetering van de ondersteunende administratieve processen, wordt zo nodig de 
zgn. VSV-makelaar ingezet en worden er (exit-)gesprekken gevoerd met deelnemers die de school 
willen verlaten. Hierdoor kan gekeken worden of er nog mogelijkheden zijn voor de deelnemer voor 
een andere opleiding of niveau, zowel binnen als buiten CITAVERDE.  
Een interessante website, met veel informatie over leerplicht en verzuim is www.leerplichtwegwijzer.nl. 
  
Met behulp van de maandrapportages van DUO, wordt maandelijks gekeken welke deelnemers 
potentiele VSV’ers kunnen worden. Indien zij niet voor 1 oktober van het daarop volgende jaar 
ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling, zullen zij als VSV’er aangemerkt worden. Hierdoor kan 
maandelijks gemonitord worden of deelnemers al bij een andere instelling ingeschreven staan. Indien 
dit niet het geval is, wordt bijvoorbeeld door de decaan of de VSV makelaar contact opgenomen met 
de deelnemer en/of zijn ouders/verzorgers. 

In onderstaande tabel worden de voorlopige cijfers van schooljaar 2016-2017 weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de tabel valt af te lezen dat CITAVERDE College alle normen behaald heeft. Daarnaast valt op dat 
CITAVERDE College voor alle MBO niveaus onder het landelijke gemiddelde scoort.  Met name het 
percentage voor niveau 4 is opvallend. CITAVERDE College scoort voor niveau 4 namelijk ruim onder 
de norm maar het landelijk gemiddelde is juist hoger dan de norm. 

 

Bureau Onderwijs 
CITAVERDE College, Bestuursbureau 

 Prestatienorm                 Percentage 
CITAVERDE College 
voorlopige resultaten 
schooljaar 2016-2017  

 

Landelijk gemiddelde 

VO onderbouw 0,75% 0,23% 0,24% 
VO bovenbouw 3,0% 1,63% 1,06% 
MBO niveau 1 27,5% 16,67% 26,51% 
MBO niveau 2 9,5%              8,2 % 8,82% 
MBO niveau 3 3,6% 2,36 % 

 

 

3,4% 
MBO niveau 4 2,75% 1,75% 2,91% 
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