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Voortijdig schoolverlaters Weert en Nederweert 20t7 /2018

Voorstel

1. Kennis te nemen van de cijfers voortijdig schoolverlater 2OI7/20L8
2. De raad te informeren via bijgevoegde concept raadsinformatiebrief

Inleiding

Jaarlijks stelt het Ministerie van OCW de Voortijdig Schoolverlaters (VSV) cijfers op.
Landelijk en per regio. De definitieve VSV cijfers van schooljaar2OTT/2018 liggen hier
aan u voor.

Gemeente Weert en Nederweert laten een lichte stijging in de VSV cijfers zien terwijl
landelijk een grotere stijging is van de voortijdig schoolverlaters is. Landelijk is het VSV
percentage L,B9o/o terwijl bij Gemeente Weert en Nederweert respectievelijk I,32o/o en
L,33o/o bedraagt. In Weert betekent dit in aantal een verhoging van 44 naar 46 voortijdig
schoolverlaters en Nederweert een verhoging van 11 naar 17 voortijdig schoolverlaters.

Beoogd effect/doel
De raad te informeren over de cijfers Voortijdig Schoolverlaters 2OL7/20t8

Argumenten
Toelichting op de verhoging van VSV-Cijfers:
Veel uitvallers zijn EOA-leerlingen (Eerste opvang Anderstaligen) en ook door "groenpluk",
dit zijn uitvallers die vanuit stage of Beroeps Begeleidende Leerweg-werkplek door
werkgevers overgehaald worden voor hen te gaan werken. Het Ministerie van OCW heeft
de problemen onderkend en is inmiddels een onderzoek gestart.
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Kanttekeningen en risico's

Door krapte op de arbeidsmarkt een toename van "groenpluk"

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Uitvoering/evaluatie

Extra aandacht voor de uitkomsten van het onderzoek van het Ministerie van OCW

Com municatie/ participatie

De raad informeren via een raadsinformatiebrief

Overleg gevoerd met

Intern:

Theo Vialle - Leerplicht/RMC Consulent
Miranda Teunissen - Leerplicht/RMC Consulent
Pierre Wilhelmus - Leerplicht/RMC Consulent

Extern:

Werkgroep VSV Midden en Noord Limburg

Bijlagen:

Concept raadsinformatieþrief
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