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Doel Preventieproject De Overstap 

Sinds schooljaar 2016-2017 hanteert de gemeente Den Haag onderstaande doelstelling voor het 
preventieproject ‘De Overstap:

• Ondersteuning
• VO-scholen
• Doorstroom
• Overstappers 
• Vervolgonderwijs
• Ter voorkoming van schooluitval

• Hoe gebruik te maken van deze ondersteuning door de gemeente? 
• => Aanmelden risicoleerlingen in VOROC (door VO-school)



Aandachtspunten De Overstap 2019

• Begeleiding jongeren door VO (aanmelding voor 1 april)
• Afspraken maken tussen leerplichtambtenaar en vo-school omtrent aanmeldingen, 

communicatie en taakverdeling
• Betere afstemming MBO omtrent invulling en up to date houden van VOROC statussen
• Collega’s vaker persoonlijk benaderen, in plaats van via de e-mail

“Verschil tussen aangemelde leerlingen (122) en opgepakte leerlingen zomervakantie (132)”

Wij zien door de jaren heen het verschil tussen de aangemelde leerlingen en de zelfstandig opgepakte 
leerlingen , steeds kleiner worden. Dit is positief omdat de mogelijke risico-overstappers beter in 
beeld lijken te zijn bij de VO-scholen.

De Overstap 2020

• Aangemelde risico-overstappers bij de gemeente Den Haag: 67 leerlingen
• Risico-overstappers niet aangemeld, wel opgepakt (zomervakantie): 80 leerlingen

Totaal: 147 leerlingen



Afsluitredenen Overstapproces                                                                                              2018 2019 2020

Aantal Haagse overstappers 2955 3023 3232

Schoolinschrijving 262 (83%) 226 (89%) 130 (88%)

Voortijdig schoolverlater (18+) 23 9 6

Thuiszitter (18-) 14 12 7

Vrijstelling verleend 3 3 3

Verhuisd uit gemeente  10 2 1

Onterecht 0 2 0

Detentie 2 0 0
Totaal risico-overstappers die de overstap niet gemaakt 

hebben
37 (12%) 21 (8%) 13 (9%)

Totaal

314 (11% van 

alle Haagse 

overstappers)

254 (8% van 
alle Haagse 

overstappers)

147 (5% van 
alle Haagse 

overstappers)

No-Show actie 73 46 42

- Waarvan 18- 10 7

- Waarvan 18+ 36 35

No-Show actie leerlingen niet op opleiding 0 13 14

Projectresultaten De Overstap



Wat zegt dit nu?

• In het schooljaar 2019-2020 is de uiterste aanmelddatum voor het MBO verlengd van 01 april 2020 naar 
01 mei 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus

• Ten opzichte van vorig jaar is het aantal meldingen van risico-overstappers bij de gemeente sterk gedaald: 122 
leerlingen naar 67 leerlingen

• De gemeente heeft 80 leerlingen geselecteerd (t.o.v. 132 vorig jaar) die gedurende de zomervakantie 
uitgeschreven waren van het VO en waar geen nieuwe inschrijving tegenover stond, of alsnog in een 
risicogroep/status (status 1 of 5) stonden in VOROC. 

• Het melden van No-Show leerlingen door ROC’s is slechts licht gedaald van 46 naar 42 leerlingen. De meeste 
hiervan waren 18+ en zijn direct naar de casemanagers van VSV doorgezet.

• Het aantal leerlingen dat de overstap niet maakt, de “thuiszitters” en de “vsv’ers” is gedaald van 21 naar 13. 

Conclusie:

“Ondanks de Coronaperiode is De Overstap van 2020 succesvol geweest”



Hoe willen we dit succes voortzetten?

“Door de goede communicatie, afstemming en samenwerking tussen het scholenveld en de gemeente vast te 
houden. Hierdoor komen de risico-overstappers eerder in beeld en maken we een gezamenlijk plan van aanpak 
om de overstap naar vervolgonderwijs te realiseren”

• De leerplichtambtenaren maken samen met de decanen een gezamenlijk plan van aanpak
• Rond februari inventariseren de lpa’s en de decanen de mogelijke risico-overstappers.
• Aanmelden risico-overstappers starten na overleg vo-school en llz begin maart.

• Betere afstemming MBO –LLZ  in kader NO-SHOW
• Afspraken maken tussen lpa en mbo-school omtrent aanmeldingen no-show
• Afstemming communicatie en taakverdeling na melding, bijvoorbeeld met het mobiel verzuimteam



Wanneer Activiteit

Begin schooljaar tot 1 maart Voorbereiding en begeleiding van leerlingen door het VO 

Half februari Inventarisatie risico-leerlingen door VO in overleg met LPA (leerplichtambtenaar)

Vanaf maart Start aanmeldingen risico-leerlingen bij gemeente door VO-school (doorlopend)

Begin april Start begeleidingstrajecten risico-leerlingen (aanmelding VO)

Eind juni Inventarisatie en aanmeldingen risico-leerlingen door VO in overleg met LPA 

Begin Augustus Controle gemeente risico-leerlingen niet aangemeld door VO

Vanaf augustus Start spoed-begeleidingstrajecten risico-leerlingen (niet VO)

Eind augustus Inventarisatie en aanmeldingen No-Show door MBO in overleg met LPA 

September No-Show actie

Oktober Afronding de Overstap (overgang reguliere processen)

Tijdspad




