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Bij deze brief bieden wij u het jaarverslag Leerplicht, RMC & Jongerenloket Westfriesland 
schooljaar 2020-2021 aan.

In dit jaarverslag krijgt u een beeld van de activiteiten van leerplicht en RMC voor 
jongeren van 5 tot 23 jaar uit Westfriesland die verzuimen of uitvallen op school. We 
blikken terug op de aanpak voorkomen voortijdig schoolverlaten (vsv) schooljaar 2019-
20201 en de resultaten van leerplicht en RMC schooljaar 2020-2021.
Ook de activiteiten van het Jongerenloket komen aan bod. In het Jongerenloket 
begeleiden we jongeren bij het vinden van een opleiding, werk of het aanvragen van een 
uitkering.

Wederom een terugblik op een uniek schooljaar vanwege corona. Fysiek onderwijs en 
onderwijs op afstand hebben elkaar afgewisseld. Thuiswerken bleef de norm. Projecten 
werden uitgesteld. En veel jongeren hadden het mentaal zwaar door de coronacrisis. 
Kortom opnieuw een schooljaar met voldoende uitdagingen en kansen!

In het voorjaar van 2021 zijn de voorlopige cijfers van het aantal nieuwe vsv’ers2 in 
schooljaar 2019-2020 bekend gemaakt en dit waren er in Westfriesland 327 (1,86%).
Dit is voor het eerst hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,72%. Daarentegen is het 
wel 0,12% lager dan een schooljaar eerder (definitieve cijfers schooljaar 2018-2019: 
1,98%). In het najaar van 2021 volgen de definitieve cijfers. 

1 De voorlopige vsv-cijfers van schooljaar 2019-2020 zijn in het voorjaar van 2021 gepubliceerd. De vsv-cijfers van 
schooljaar 2020-2021 zijn niet nog bekend tijdens het schrijven van het jaarverslag. De vsv-cijfers lopen dus 1 
schooljaar achter.
2 Nieuwe vsv’ers betreffen de voortijdige schoolverlaters van schooljaar 2019-2020: dit zijn jongeren tussen de 12 
en 23 jaar die op 1 oktober 2019 waren ingeschreven bij een school en die op 1 oktober 2020 niet meer 
ingeschreven zijn op een school en geen startkwalificatie hebben behaald.
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Tot schooljaar 2014-2015 was er jaarlijks sprake van een daling van het aantal voortijdig 
schoolverlaters in Westfriesland. Vanaf schooljaar 2015-2016 zien we het aantal vsv’ers 
weer stijgen. 
Het voortgezet onderwijs (vo) in Westfriesland zit met een vsv-percentage van 0,38% 
onder het landelijk gemiddelde van 0,40%. Het mbo zit met een vsv-percentage van 4,86% 
boven het landelijk gemiddelde van 4,67%. In het jaarverslag worden verbeterpunten 
voor het mbo benoemd. 

Samen met onze partners maken we ons sterk om jongeren een 
toekomstperspectief te bieden en te voorkomen dat zij aan de zijlijn blijven staan. 

Het college van de gemeente Hoorn voert, als medeondertekenaar van het 
convenant voortijdig schoolverlaten en als vertegenwoordiger van de Westfriese 
gemeenten, periodiek overleg met schoolbesturen over de maatregelen die 
worden genomen en de resultaten die worden behaald in het terugdringen van 
het aantal voortijdige schoolverlaters.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud van deze brief? Neemt u dan contact 
op met Dieuw Schuijtemaker, afdeling Welzijn & Zorg, bereikbaar via telefoonnummer 
(0229) 54 83 79 of via e-mail d.schuijtemaker@koggenland.nl.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
Namens dezen,

Peter van der Nulft
Afdelingshoofd Welzijn & Zorg
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