Gemeente Den Haag Dienst
Onderwijs, Cultuur en Welzijn
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Projectcoördinator: Robbert Voskuil

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 2017
•
•
•

Begeleiding jongeren door VO (aanmelding voor 1 april)
Bij twijfel tijdig aanmelden als risicoleerling bij gemeente
Voor aanvang zomervakantie extra check en aanmelding:

“Te groot verschil tussen aangemelde leerlingen (53) en opgepakte leerlingen zomervakantie (207)”

De Overstap 2018
•
•

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

120 leerlingen
194 leerlingen

Projectresultaten De Overstap
Afsluitredenen Overstapproces

2017

2018

210

262

Voortijdig schoolverlater (18+)

28

23

Thuiszitter (18-)

20

14

Vrijstelling verleend

07

03

Verhuisd uit gemeente

05

10

Onterecht

03

00

Detentie

02

02

274

314

No-Show actie

50

73

Totaal risico-overstappers die de overstap niet gemaakt hebben

48

37

No-Show actie leerlingen op opleiding

50

73

Schoolinschrijving

Totaal

Wat zegt dit nu?
•

Ten opzichte van vorig jaar lijkt het VO meer aandacht besteed te hebben aan het signaleren en melden van
risico-overstappers bij de gemeente : 50 leerlingen naar 120 leerlingen  positief

•

De gemeente 194 leerlingen geselecteerd (tov 207 vorig jaar) die gedurende de zomervakantie uitgeschreven
waren van het VO en waar geen nieuwe inschrijving tegenover stond, of alsnog in een risicogroep/status stond in
VOROC.  verbeterpunt

•

Het melden van No-Show leerlingen door ROC’s is gestegen van 50 naar 73. Hiermee lijkt de samenwerking
tussen het MBO en de gemeente zich te verbeteren.  positief

•

Het aantal leerlingen dat de overstap niet maakt, de “thuiszitters” en de “vsv’ers” is gedaald van 48 naar 37.
 positief

Conclusie:
“We zijn op de goede weg, maar we kunnen nog verbeteren”

Hoe willen we dan verbeteren?
“Door betere communicatie, afstemming en samenwerking tussen het scholenveld en de gemeente
risico-overstappers in beeld krijgen en gezamenlijk plan van aanpak maken om de overstap naar
vervolgonderwijs te realiseren”
•

Betere afstemming VO-LLZ (Leerlingzaken) in kader van aanmelding risico-overstappers
• Afspraken maken tussen lpa en vo-school omtrent aanmeldingen, communicatie en taakverdeling.
• 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
• Bv de afstemming en inzet Mobiel Verzuim Team (MVT Mondriaan)

Tijdspad
Wanneer

Activiteit

Begin schooljaar tot 1 maart

Voorbereiding en begeleiding van leerlingen door het VO

Begin maart

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 juli

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)

