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Doel 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



VOROC

• Hoe gebruik te maken van deze ondersteuning door de gemeente? 

• => Aanmelden risicoleerlingen in VOROC (door VO-school)

• => Middels de voetstapjes



Tijdspad

Wanneer Activiteit

Begin schooljaar tot 1 april 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)

Begin 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)



Dit doen we door:

• 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.

• Goede 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



De Overstap 2022

• Totaal risico-overstappers: 83 leerlingen

• No-Show meldingen opgepakt door de leerplichtambtenaren: 33 leerlingen 

• Leerlingen met een schoolinschrijving: 66 leerlingen

• De leerlingen die voor 1 oktober niet zijn gestart op een MBO: 17 leerlingen



De Overstap – een succes

• “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”
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