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Jongeren zonder 
startkwalificatie

Een doelgroep voor de bibliotheek 
en het Taalhuis?
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Inhoud van deze 
publicatie

In deze publicatie schetsen we een beeld van jongeren zonder 

startkwalificatie.  

Welke jongeren bedoelen we dan precies? Welke regels gelden 

voor hen en waar kunnen ze terecht? Om hoeveel jongeren gaat 

het in heel Nederland? En specifiek in Noord-Brabant? 

Naast feitelijke informatie vind je in deze publicatie ook 3 fictieve 

portretten die een beeld geven van de diverse groep waar we het 

over hebben. 

Tot slot gaan we in op de vraag of bibliotheken en taalhuizen een 

rol kunnen spelen bij het terugdringen van het aantal jongeren 

zonder startkwalificatie. 
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Jongeren zonder start-
kwalificatie
Jongeren zonder startkwalificatie worden ook wel voortijdig 
schoolverlaters (vsv) genoemd. Het zijn jongeren tussen 12 en 23 
jaar die het onderwijs verlaten zonder een mbo-diploma op niveau 2 
of hoger, of een havo- of vwo-diploma.

De groep voortijdig schoolverlaters is heel divers en alle verhalen 
zijn uniek. In samenwerking met T.O.M. Den Bosch schreven we drie 
fictieve portretten.



4

Accepteren dat je een beperking hebt 
Dilano en zijn ouders wilden zijn beperking niet zien en legden 
de schuld bij school. Zíj gaven geen goede begeleiding. Dilano kon 
veel meer en móest naar school. Zijn ouders wilden alles doen om 
ervoor te zorgen dat hun zoon kon meekomen en dat hij zich zou 
kunnen redden in de maatschappij. ‘Goed, hij loopt iets achter 
maar dat haalt hij nog wel in.’ Het is moeilijk om te accepteren 
dat dit niet gaat gebeuren. Voor Dilano was het niet makkelijk om 
in de puberteit te ontdekken dat hij niet goed kon meekomen met 
leeftijdsgenoten. Dit was een bittere pil voor hem. Het lukte hem ook 
niet goed om naar zichzelf te kijken. Hij kon niet reflecteren op zijn 
eigen handelen en zag zijn eigen aandeel niet bij ruzies. 

Lage score: vervolgonderwijs valt af 
Dilano wilde nog steeds terug naar school en meldde zich aan bij 
een andere opleiding. Daar moest hij een niveautest doen en hij 
scoorde te laag voor Entree-onderwijs. Niet verrassend, want dit is 
in lijn met het advies vanuit de praktijkschool. Vervolgonderwijs viel 
hiermee definitief af. Wat nu? Dilano en zijn ouders hadden even tijd 
nodig om dit verwerken. Daarna besloten ze tot nieuw psychologisch 
onderzoek. Dat was niet niets, want je krijgt dan een stempel. Ze 
hebben het toch gedaan, om verder te kunnen komen. 

Goede werkplek waar hij niet wordt  
overvraagd 
Uit het onderzoek bleek dat Dilano verstandelijk op het niveau 
zit van een kind van tien tot twaalf jaar, terwijl hij intussen 
negentien is. Dan kun je niet gaan werken met mensen van veertig 
of vijftig jaar. Daarom is een indicatie aangevraagd voor beschut 
werk. Dilano gaat nu in de bediening werken bij een bijzondere 
horecagelegenheid, waar hij 1-op-1 begeleiding krijgt. Binnenkort 
gaat hij proefdraaien. Dilano is blij met de stap en ook zijn ouders 
zijn om. Ze hebben het idee van school losgelaten. Dilano zit nu op 
een goede plek waar hij niet wordt overvraagd en niet op zijn tenen 
hoeft te lopen.

Dilano
Dilano vond leren nooit 
makkelijk en hij had altijd 
veel begeleiding nodig. Die 
kreeg hij op de praktijkschool, 
maar het kostte hem moeite 
om aansluiting te vinden met 
klasgenoten. Dilano heeft een IQ 
van minder dan 80 en snapt veel 
niet. Vooral sociale interactie is 

lastig voor hem. Hierdoor werd hij vaak gepest, maar niet elke 
dag. De ene dag moesten zijn klasgenoten hem hebben, de andere 
dag waren ze juist heel aardig. Alsof ze de beste vrienden waren. De 
dag daarna begonnen ze weer met pesten. Dit was erg verwarrend 
voor Dilano en hij kon daar heel agressief op reageren. 

Advies van school: werk met ondersteuning
Van school kreeg hij het advies om te gaan werken met 
ondersteuning. Een vervolgopleiding was volgens school geen optie 
voor Dilano. Dat had vooral te maken met zijn leermoeilijkheden en 
sociale achterstand. Dilano wilde echter per se een diploma halen. 
Ook zijn ouders vinden een diploma heel belangrijk. Hoe hoger 
je diploma, hoe beter je toekomst, is hun overtuiging. Tegen het 
schooladvies in meldde Dilano zich daarom aan voor een Entree-
opleiding. Hij werd aangenomen, maar daar gebeurde precies 
hetzelfde als op de praktijkschool. Hij werd weer het mikpunt. 
Dilano zei vaak dingen die niet kloppen. Niet om te liegen, maar 
omdat hij het gewoon niet begreep. Uiteindelijk werd het hem teveel. 
Hij stopte met de opleiding. 
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Opgesloten in haar eigen kamer 
Na het mislukte examenjaar sloot Alice zich thuis op. De hele dag 
zat ze op haar kamer te lezen en filmpjes te kijken op internet. 
Via een organisatie voor zorgmijders kwam ze terecht bij een 
jongerencoach. Het eerste gesprek vond ze doodeng. De paniek 
was overduidelijk. Na de voorzichtige kennismaking is het contact 
langzaam opgebouwd. Van een kop koffie drinken tot samen naar de 
bieb en een keer lunchen. Langzaam liet ze andere mensen toe. Ze 
had goed contact met andere jongeren die ze daar tegenkwam. Ze 
begrepen elkaar. Door de begeleiding is ze opener geworden.

Ze voelde zich nergens thuis 
Alice is ook andere kleding gaan dragen. Thuis probeerde ze erbij 
te horen met haar oude kleren, maar haar uiterlijk paste niet bij 
haar. Ze viel in het gezin buiten de boot door haar hoge IQ. Haar 
zussen begrepen haar niet. Op school hoorde ze er ook niet bij. In de 
puberteit ontdek je waarin je anders bent dan anderen en je gaat op 
zoek naar je eigen identiteit. School is vaak een andere wereld dan 
thuis maar je loopt vast als die werelden te ver van elkaar af staan. 
Het is moeilijk om je eigen identiteit te vinden als je je nergens thuis 
voelt.
 

Langzaam over haar angsten heen komen 
Alice leert nu voor een staatsexamen. Ook krijgt ze professionele 
ondersteuning bij sociale contacten en interacties aangaan met 
anderen. Dit gaat stapje voor stapje steeds beter. Ze komt langzaam 
over haar angsten heen. Haar uiteindelijke doel is contacten 
onderhouden en vriendschappen opbouwen. Na het examen wil ze 
Nederlands gaan studeren op de universiteit.  

Alice
Alice is een hyperintelligent 
meisje met een uitzonderlijk 
hoog IQ, rond de 140. Na de 
basisschool ging ze als eerste 

binnen haar familie naar het gymnasium. Het lijkt fijn om zo 
intelligent te zijn. Met dit opleidingsniveau ligt de wereld aan je 
voeten. Alice zou daarna iedere opleiding kunnen gaan doen. Zij 
vond zichzelf echter niet heel slim; ze vond anderen vooral dom. Dat 
merkten haar klasgenoten ook en dat maakte haar niet erg geliefd. 
Op school had Alice grote moeite om aansluiting te vinden. Sociaal 
slim zijn is wat anders dan een hoge intelligentie hebben. Met 
uitgebreide feitenkennis kom je dan niet ver. Sociaal contact was 
voor haar heel lastig. 

Sociale angsten, faalangst en paniek 
In 6 vwo lukte het door haar sociale angsten, faalangst en paniek 
niet om examen te doen. Haar IQ was het probleem niet. Ze wist 
heel veel van de verschillende vakken. Maar basisdingen, daar had 
ze moeite mee. Alice komt uit een zwak gezin. Haar ouders leven 
van een uitkering en er zijn veel problemen thuis. Haar uiterlijke 
verschijning klopte hierdoor niet met iemand in 6 vwo. Alice droeg 
een legging met tijgerprint, veel make-up en grote gouden oorbellen. 
Een boekenwurm in rapperskleding. 
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Belangrijk waar je wieg staat 
Elise heeft haar school niet afgemaakt maar ze is een ontzettend 
slimme meid. Ze weet over van alles mee te praten, is netjes 
opgevoed, rustig en vriendelijk. Echt een meisje met veel potentie. 
Dat maakt het zo zonde. Als ze in een ander warm nest was geboren, 
had ze zo’n ander leven gehad. Het is belangrijk waar je wieg staat. 
De basis van de eerste achttien jaar in je leven krijg je mee van je 
ouders. Wat is hun maatstaf? Hoe gaan zij met elkaar om? Dat is de 
basis voor jouw leven. Vanaf achttien jaar ga je zelf stappen maken 
en kun je er veranderingen in aanbrengen, maar de jeugdige jaren 
blijven heel bepalend. 

Lukt iets niet, dan voelt het als falen 
Elise probeerde meerdere opleidingen, maar die zijn allemaal 
uitgelopen op een teleurstelling. Ze zou in aanmerking komen voor 
mbo niveau 1. Als je echter qua IQ op mbo niveau 4 zit, is dat lastig vol 
te houden. Een studie is voor haar ook niet goed te combineren met 
werk vanwege het verplichte karakter. Een opleiding met werk is niet 
vrijblijvend en dat geeft stress. Bovendien duurt een studie drie tot vier 
jaar en Elise kan niet goed inschatten of ze het daarvoor leuk genoeg 
vindt. Lukt het niet, dan voelt het als falen. Ze moet eerst nieuwe 
overwinningen halen. Dat kan met een stage. Dat is vrijblijvender. Ze 
kan het proberen en is het niet leuk, dan weet ze dat. 

Zonder druk wennen aan werken 
Op dit moment zit Elise in een begeleidingstraject waar ze zich nog 
maar één dag heeft ziekgemeld. Samen met haar coach zoekt ze nu 
een gesubsidieerde werkgever zodat ze begeleiding kan krijgen op de 
werkplek. Hierdoor kan Elise wennen aan hoe het is om te werken 
en om naar een werkplek toe te gaan. Zonder druk, want ze wordt 
niet meteen ontslagen als ze een keer niet komt. Zou ze die druk 
wel voelen dan betekent dat paniek. Nu krijgt ze de tijd om uit te 
zoeken wat ze wil en wat ze leuk vindt. Zo houdt ze erg van sport en 
paardrijden in het bijzonder. Daar kan ze op termijn mogelijk een 
passende baan bij zoeken. 

Elise
Elise bleef op de basisschool 
vaak “ziek” thuis en ook op 
de middelbare school was ze 
vaak afwezig. Ze kon er haar 
draai niet vinden, werd steeds 
ongelukkiger en zat uiteindelijk 
depressief thuis. Na het 

derde jaar ging ze niet meer naar school. De oorzaak daarvan lag 
vooral in de thuissituatie met haar moeder. Zij heeft van jongs af 
aan gezegd dat er met Elise van alles aan de hand is. Ze kreeg in 
diverse ziekenhuizen allerlei psychologische onderzoeken omdat 
haar moeder het idee had dat er van alles mis was. Zij had zelf veel 
psychische problemen.
 

Zorgen voor haar jongere zusjes 
Na de scheiding van haar ouders moest Elise voor haar jongere 
zusjes zorgen. Door haar problemen kon haar moeder dat niet en 
daarom werd Elise vaak ziek gemeld op school. Dat is pas jaren 
later boven water gekomen. Haar moeder schoof alle problemen 
op Elise af om het bij zichzelf weg te houden. Elise leerde hierdoor 
niet hoe belastbaar ze kan zijn. Ze voelde zich snel niet lekker en 
bleef dan thuis. Op vijftienjarige leeftijd kwam ze thuis te zitten 
en dat mag niet van de leerplicht. Uiteindelijk ging ze daarom naar 
dagbestedingsplek. Op die manier was er voor haar een plek om 
naartoe te gaan. Een plek waar ze haar in de gaten konden houden. 
Het was echter heel wisselend of Elise wel of niet kwam. Er speelde 
thuis nog steeds van alles. 
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Wat zijn de regels?
Voortijdig schoolverlaters die 16 jaar of jonger zijn, zijn leerplichtig. 
Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie 
hebben, geldt sinds 2007 een kwalificatieplicht.  
(Tenzij ze onderwijs gevolgd hebben op het voortgezet speciaal on-
derwijs in de uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht of dagbe-
steding). De leerplichtambtenaren van de gemeentes waarin de 
jongeren wonen, houden toezicht op het navolgen van de leer- en 
kwalificatieplicht. 

Zijn de jongeren ouder dan 18 als ze stoppen met hun opleiding, dan 
vallen ze onder de RMC-wet. 
Bron: Rijksoverheid

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv
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In 2001 is de RMC-Wet ingegaan. RMC staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. 

De RMC-Wet

Regionaal 
Nederland bestaat uit 40 RMC- 

regio’s.  In zo’n regio werken gemeenten 
en scholen samen om te voorkomen dat 
leerlingen zonder startkwalificatie van 

school gaan. Elke RMC-regio heeft een 
contactgemeente die de aanpak en registratie 

van voortijdig schoolverlaters coördineert 
en die zorg draagt voor mogelijkheden van 

doorverwijzing en herplaatsing in het 
onderwijs. Het overzicht van regio’s 

inclusief contactgegevens per 
regio staat hier.

Meldfunctie  
De meldfunctie betreft de 

scholen. Zij zijn verplicht contact 
te zoeken met de woongemeente 

van een leerling als deze besluit 
zich uit te schrijven terwijl hij of 

zij geen startkwalificatie heeft 
gehaald en tussen de 18 en 

23 jaar is. Coördinatiefunctie 
De coördinatiefunctie 

betreft de gemeenten. Zij 
zijn verplicht de jongeren 

te ondersteunen in hun 
zoektocht naar een 

nieuwe opleiding of 
werk. 

Naast jongeren zonder startkwalificatie 
vallen (sinds 2019) ook kwetsbare 
jongeren onder de RMC wet. Dit zijn 
jongeren uit het voortgezet speciaal 
onderwijs en het praktijkonderwijs 
die van school gaan wisselen of de 
arbeidsmarkt betreden.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/vraag-en-antwoord/contact-rmc-regios
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Waarom is het erg als 
jongeren zonder start-
kwalificatie het onder-
wijs verlaten?
Wie zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat heeft 
minder goede vooruitzichten dan leeftijdsgenoten met een 
startkwalificatie. Een startkwalificatie biedt een grotere kans 
op werk, economische zelfstandigheid, baanzekerheid en 
werkzekerheid. (bron)

Uit onderzoek van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat van de jongeren 
die in 2008 het onderwijs zonder startkwalificatie verlieten, 61,1% 
tien jaar later een betaalde baan had. Voor jongeren die in hetzelfde 
jaar het onderwijs verlieten mét startkwalificatie ligt dit percentage 
op 89,5%. Ruim 28% hoger dus. (bron)

Naast deze gevolgen voor de positie op de arbeidsmarkt is er ook een 
verhoogde kans op criminaliteit en op sociale uitsluiting. 

Wat schoolverlaters zelf kunnen merken:

Mogelijke gevolgen voor de maatschappij:

lagere inkomsten

lagere belastingopbrengsten

minder mogelijkheid voor  
mobiliteit en training

een groter beroep op sociale 
voorzieningen 

kleinere kans om een baan  
te vinden

kosten van toegenomen 
criminaliteit 

lager gevoel van eigenwaarde

lagere sociale cohesie (bron)

slechtere gezondheid

https://www.cpb.nl/publicatie/waarde-van-een-startkwalificatie-op-de-arbeidsmarkt
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/08/70-duizend-jongeren-zonder-startkwalificatie-hebben-geen-werk
https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/voortijdig-schoolverlaten-nederland-omvang-beleid-en-resultaten.pdf


10

Hoe groot is het probleem 
in Nederland?

28.000
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26.000

22.000

27.000
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2015 - 2016 2017 - 20182016 - 2017 2018 - 2019

Deze grafiek toont de 
ontwikkeling van het aantal 
vsv in de afgelopen jaren. 
De rijksoverheid streeft naar 
maximaal 20.000 nieuwe 
schoolverlaters per jaar. 
Zoals de grafiek laat zien is 
dat doel nog niet in zicht.
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Onderwijstypen & vsv
Nederland kent natuurlijk 
verschillende onderwijstypen 
en de verhouding tussen 
het aantal leerlingen en 
het aantal vsv verschilt per 
type onderwijs. Hiernaast 
staat per onderwijstype 
de verdeling van het 
aantal leerlingen en vsv in 
schooljaar 2018/2019.

Het mbo kent de meeste 
voortijdig schoolverlaters, 
zowel in absolute aantallen, 
als in verhouding tot het 
aantal leerlingen op dat 
schooltype.

jaar normcategorie aantal leerlingen aantal vsv percentage vsv normpercentage

2018/2019 onderbouw vo 469.706 1.298 0,28% 0,10%

bovenbouw 
vmbo

209.832 2.037 0,97% 1,00%

bovenbouw 
havo/vwo

251.018 1.200 0,48% 0,10%

onbekend 74 4 5,41% 0,00%

subtotaal 930.630 4.539 0,49%

mbo niveau 1 11.581 2.683 23,17% 26,40%

mbo niveau 2 68.895 6.832 9,92% 8,60%

mbo niveau 3 88.035 3.628 4,12% 3,20%

mbo niveau 4 229.957 7.976 3,47% 2,70%

examenleerling 4.369 4.52 10,35% 0,00%

subtotaal 402.837 21.571 5,35%

vavo 7.593 784 10,33% 0,00%

subtotaal 7.593 784 10,33%

2018  2019
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Hoe staan de Brabantse regio's 
er voor?
Brabant bestaat uit 4 RMC regio’s (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant). 
Als je deze regio’s vergelijkt met de rest van het land, dan ligt het aantal uitvallers ten opzichte van het 
totaal aantal leerlingen in Brabant lager dan het landelijke percentage.

2017 - 20182016 - 2017

Landelijk West-Brabant Midden-Brabant Noordoost-Brabant Zuidoost-Brabant

2018 - 2019

Kijk je naar absolute 
aantallen dan ging het in de 
hele provincie in 2018/2019 
om 3.659 voortijdig 
schoolverlaters. Benieuwd 
naar meer cijfers per regio, of 
schooltype? Kijk dan op het 
vsv-cijferportal.

1,5

2

1

0,5

0

2,5

% vsv ten opzichte van aantal leerlingen per regio

https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bip/portal/vsv_portal
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Kunnen bibliotheken/taal- 
huizen een rol spelen? 
Wij zien de bibliotheek en het taalhuis niet als eerstelijnspartners als het gaat om 
de aanpak van voortijdig schoolverlaten. De groep vsv is zeer divers, moeilijk te 
bereiken en er zijn andere, gespecialiseerde partners die dichter bij deze jongeren en 
hun belevingswereld staan.  

Uit een inventarisatie die Cubiss uitvoerde onder de Brabantse bibliotheken bleek 
ook dat er geen programmering is specifiek voor deze doelgroep. Kijkend naar het 
aantal vsv waar het in de Brabantse regio's om gaat én het feit dat dit een doelgroep 
is die moeilijk te bereiken is, is dit geen verrassende uitkomst. Ook bibliotheken 
kunnen hun (beperkte) middelen immers maar één keer uitgeven.  

Wil je als bibliotheek/taalhuis toch specifiek voor deze doelgroep iets betekenen? 
Dan zien wij twee kansen:

1. Werk samen met partners in de eerste lijn 
De eerste stap is het gesprek aan gaan met de gespecialiseerde partners in jouw 
regio. Geen idee bij wie je moet zijn? Neem contact op met de rmc-coördinator van 
jouw regio. Verken hoe de regionale aanpak er uit ziet en bedenk samen met de 
regionale partners wat de bibliotheek zou kunnen doen. Misschien wordt er gewerkt 
met coaches en kun je hen helpen aan inspirerende titels. (verwijzing naar nog te 
schrijven artikel over T.O.M.) Of wellicht hebben jullie interessante programmering 
die zij onder de aandacht van de jongeren kunnen brengen.

2. Help de regio bij het voorkomen van schooluitval. 
Help de jongeren in jouw werkgebied bij het ontdekken van hun talenten. Werk 
bijvoorbeeld samen met het jongerenwerk en organiseer workshops en trainingen 
op het gebied van talentontwikkeling. Nodig inspirerende rolmodellen uit. Help 
jongeren (bijvoorbeeld via de bibliotheek op school) met het verruimen van hun 
wereldbeeld.
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Colofon
Cubiss adviseert en ondersteunt organisaties 
die zich gesteld zien voor vraagstukken op 
het gebied van lezen, leren en informeren. 
Bij de totstandkoming van deze uitgave 
is de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
betracht. Desalniettemin kan Cubiss geen 
verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk 
worden gesteld voor mogelijk verkeerde 
informatie, niet-werkende links of verouderde 
informatie op externe websites. 
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