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Voorwoord  
 ‘Studiestaken in het dag- en avondonderwijs voor volwassenen’  

 ‘Het geheel overziende kunnen we stellen dat het studiestaken in het avondonderwijs 

 voor volwassenen samenhangt met een complex van ‘gebieden’ (oorzaken) op 

 maatschappelijk en in samenhang daarmee individueel niveau’ 

 

Bovenstaand citaat komt uit een onderzoek uit mei 1981 over het voortijdig (zonder 

diploma) verlaten van het dag- en avondonderwijs voor volwassenen. De link met deze 

scriptie? Het onderzoek is uitgevoerd door dezelfde persoon die me attendeerde op de 

opleiding waarmee ik met deze scriptie mijn master Publiek Management zal afronden. Mijn 

vader, Menno van der Klooster. Door zijn plotselinge overlijden, op de kop af vier jaar 

geleden, kan hij dit niet meer meemaken. Met de toevallige overeenkomst in onderwerp 

met mijn vader en het afronden van deze master is de (studie-)cirkel bijna rond. Bijna, 

omdat ik graag nog een aantal mensen wil bedanken voor hun bijdrage aan deze scriptie. 

 

Een groepsdirecteur van de Amarantis onderwijsgroep zei onlangs het volgende over 

leerlingen met een multiproblemachtergrond: 

 ‘Wat goed is voor moeilijke leerlingen is ook goed voor makkelijke leerlingen’ 

Ik realiseerde me pas later hoe treffend deze uitspraak was. Ik was al maanden bezig met 

voortijdig schoolverlaten toen ik me realiseerde dat de structuur, verbondenheid en 

motivatie/inspiratie die de leerlingen zo hard nodig hebben evengoed voor mij gelden.  

 

Een van de personen die een onmisbare bijdrage heeft geleverd aan alle drie de 

onderwerpen is Pim Pollen van CBE Nederland. Niet alleen heeft hij mij de kans geboden 

mijn scriptie te schrijven in een buitengewoon inspirerende omgeving, ook praktisch is hij 

van groot belang geweest. Ook Arja heeft op verschillende momenten een belangrijke rol 

gespeeld door haar betrokkenheid, praktische tips en introductie met deze thematiek. 

Daarnaast wil ik graag mijn CBE collega’s Ghislaine, Rene en Vasthi bedanken voor hun 

feedback op verschillende versies van mijn scriptie. Last but not least, dank ik bij deze mijn 

(ex)kamergenoten Anke, Hella en Ruth voor het sparren en het aanhoren van mijn verhalen.  

 

Een tweede belangrijke groep wil ik bedanken voor hun tijd, maar vooral voor hun 

inspirerende woorden en hun inzet voor de leerlingen in het midden van onze complexe 

samenleving. Het gaat natuurlijk om de respondenten van mijn onderzoek, die ik hier niet bij 

naam zal noemen. Ondanks mijn soms kritische blik vanaf de zijkant is deze scriptie vooral 

een uitnodiging om een dialoog aan te gaan om vooruitgang voor de leerlingen te bereiken. 

 

Verder wil ik Anton, Ilka, Marion, Christian en Joke bedanken voor hun luisterende oor. Als 

laatste wil ik mijn scriptiebegeleiders Albert Meijer en Mirko Noordegraaf bedanken. Albert 

voor zijn kritische en systematische (onderzoeks)blik. Mirko voor zijn betrokkenheid, het 

bewaken van de focus en zijn puntsgewijze feedback (‘drie opmerkingen… of eigenlijk vier’). 

 

De cirkel is nu echt bijna rond. Rest mij niets anders dan u uit te nodigen deze scriptie met 

een kritische doch vooral constructieve blik te bekijken. Want kijken naar wat WEL kan is 

mijns inziens een belangrijke sleutel tot succes te midden van deze complexe problematiek. 

Clement van der Klooster, augustus 2009 
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Samenvatting  
‘Vertrouwen in samenwerking’ gaat over hoe samenwerking tussen VMBO scholen en 

partners voortijdig schoolverlaten (VSV) kan verminderen. 

 

Aanleiding: samenwerking blijkt onontbeerlijk, maar stuit op barrières Van de 200 000 

kinderen die jaarlijks het onderwijs instromen valt een op de vier vroeg of laat uit.
1
 Veel van 

de problemen van leerlingen waardoor leerlingen uitvallen kunnen niet of in ieder geval niet 

alleen door de school worden opgelost. Samenwerking met partners, die een deel van de 

problemen wel kunnen oplossen, ligt dus voor de hand.  

 

Redenen om samen te werken zijn bijvoorbeeld dat kinderen soms een opeenstapeling van 

problemen hebben, in verschillende leefwerelden leven (thuis, school en buurt/vrienden) en 

behoefte hebben aan een brede ontwikkeling. Andere redenen zijn overgangen in het 

onderwijs, de link tussen onderwijs en (werk)praktijk en het feit dat organisaties afhankelijk 

van elkaar zijn. Bij partners kan worden gedacht aan maatschappelijke partners als 

zorginstellingen, corporaties, gemeenten, (school-)maatschappelijk werk, politie en justitie 

welzijninstellingen, maar ook aan bijvoorbeeld bedrijven.  

 

Er blijken echter verschillende barrières te zijn bij samenwerking met partners. Het grote 

aantal betrokken instellingen die afhankelijk van elkaar zijn, de verkokering van deze 

instellingen en de vaak onduidelijke opbrengsten zijn bijvoorbeeld barrières. Het is dus niet 

de vraag of er samengewerkt moet worden, maar vooral op welke wijze dit moet gebeuren. 

Daarom staat de volgende hoofdvraag centraal:  

Op welke wijze(n) kan samenwerking van VMBO instellingen met partners een bijdrage 

leveren aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten? 

De hoofdvraag wordt onderzocht voor VMBO scholen in Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam omdat de problemen, na het MBO, op VMBO scholen in de G3 het grootste zijn 

 

Relevantie van dit onderzoek Voortijdig schoolverlaten is een van de grootste problemen in 

het onderwijs en gevolgen van schooluitval kunnen zowel voor de leerlingen als de 

maatschappij aanzienlijk zijn. VSV’ers hebben onder meer minder kans op de arbeidsmarkt. 

Verder kunnen bijvoorbeeld de mogelijke werkloosheid, extra zorg en mogelijk verval tot 

criminaliteit de maatschappij erg veel geld kosten. Oplopend tot tienduizenden euro’s per 

jaar per leerling. Als laatste is het de vraag of een welvarend land met opgeheven hoofd kan 

staan wanneer de meest kwetsbare jongeren geen hoop en inspiratie wordt geboden. 

Wetenschappelijk gezien geeft deze scriptie een actueel (en verassend) beeld van de huidige 

stand van zaken omtrent de (lang)onbetrouwbaar geachte cijfers. Verder is deze scriptie een 

concretisering van verschillende rapporten waar vooral op hoofdlijnen is geadviseerd (1.7). 

 

Theorie: een andere aanpak lijkt nodig In hoofdstuk 2 is op basis van literatuur en 

beleidsevaluaties geconcludeerd dat een andere aanpak noodzakelijk is (2.6). Daarom is in 

hoofdstuk 3 gekeken hoe een ideaaltypische samenwerkingsaanpak van voortijdig 

                                                 
1 Schooluitval is bij deze cijfers gedefinieerd als jongeren van 12-22 zonder startkwalificatie die niet meer bij 

een onderwijsinstelling staan ingeschreven of tenminste een maand zonder geldige reden geen onderwijs 

hebben gevolgd. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo of mbo2 niveau. Bron: SCP, 2008, p9; 

WRR, 2009, p.46  



‘Vertrouwen in samenwerking’ 

Publieksversie 26 augustus 2009 5 

schoolverlaten eruit zou moeten zien. Op basis van literatuur en beleidsevaluaties is 

beschreven welke ideaaltypische randvoorwaarden (wat?) en welke vormgeving (hoe?) bij 

een ideaaltypische aanpak horen.  

Deze aanpak is vervolgens in interviews voorgelegd aan drie bestuurders van 

overkoepelende schoolbesturen en drie schoolleiders waarvan er twee onder de 

geïnterviewde besturen vallen. Verder zijn drie casussen van succesvol beleid bestudeerd en 

zijn de beleidsplannen van de drie besturen geanalyseerd. De verdeling van interviews, 

casussen en beleidsplannen is gelijk verdeeld over Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. 

 

Conclusies In de conclusie zijn de resultaten van het theoretische en empirische onderzoek 

samengevoegd. Hieronder zijn de belangrijkste conclusies weergegeven: 

 Startkwalificatie De in 1993 geïntroduceerde startkwalificatie speelt een centrale rol 

binnen het beleid. Verschillende groepen worden niet erkend, terwijl andere groepen wel 

goed terecht komen maar als voortijdig schoolverlater wordt gerekend. 

 Effectiviteit beleid Het beleid is over een periode van tien jaar beperkt effectief 

geweest (theorie). In de praktijk wordt dit niet altijd herkend en zijn er specifieke 

maatregelen die (wel) effectief blijken. Echter de effectiviteit van afzonderlijke maatregelen 

is vaak onbekend (theorie en empirie). Als redenen hiervoor worden een gebrek aan 

resultaatgerichtheid van scholen, versnipperd beleid en de soms problematische verdeling 

van verantwoordelijkheden genoemd. Daarnaast zijn er grote verschillen geconstateerd 

tussen de officiële cijfers en het beeld dat scholen en besturen hebben van deze cijfers. 

 Drie doelen van samenwerking Uit het theoretisch en empirisch onderzoek worden 

drie redelijk overeenkomende doelen van samenwerking genoemd: 1) Zorg aanbieden zodat 

leerlingen niet uitvallen en toekomen aan leren. 2) Samenwerking met als doel 

talentontwikkeling, oriëntatie op werk en maatschappij en goed onderwijs. 3) Afstemming 

van verschillende initiatieven en verantwoording aan partners over deze initiatieven. 

 De samenwerkingsaanpak: randvoorwaarden (wat) en vormgeving (hoe) De direct 

relatie tussen (ideale) randvoorwaarden en vormgeving van de samenwerking en het effect 

van deze samenwerking is moeilijk aan te tonen. Er zijn echter wel punten waarvan het 

enkelvoudig of meervoudig bewezen is dat ze werken door het combineren van de 

verschillende onderdelen in dit onderzoek. Zie hiervoor de conclusiematrix (6.2). 

 Nieuwe aanpak Op basis van theoretisch en empirisch onderzoek is geconcludeerd 

dat, in ieder geval op specifieke punten, een andere aanpak nodig is. 

 

Algemene aanbevelingen en twee scenario’s voor de toekomst 

• Laat de startkwalificatie los als daar een passender (werk/leer)alternatief tegenover staat. 

• Maak de school primair probleemeigenaar. De school blijft verantwoordelijk voor het kind 

tot formele overdracht aan een partner. 

• Zorg dat voor iedere VSV’er duidelijk is wat de reden is van zijn/haar vertrek (6.3) 

 

Twee scenario’s Als het aantal (potentiële) schoolverlaters relatief laag is, er al voldoende 

effectieve initiatieven zijn en alle drie de doelen van samenwerking worden afgedekt kan 

worden gekozen voor een scenario van optimalisering. Bij dit scenario blijven er minimaal 

twee onderwerpen onderbelicht: het feit dat het kind niet uitvalt zegt nog niks over zijn/haar 

ontwikkeling en de aanpak van de problemen blijft zeer gefragmenteerd. Om dit aan te 

pakken is een trendbreuk met het verleden nodig. Het kind centraal scenario stelt o.a. voor 

om een jeugdcoördinator aan te stellen die alle initiatieven coördineert en bijstuurt. 
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1. Voortijdig schoolverlaten (VSV)  

  

‘…van de circa 200.000 kinderen die jaarlijks het voortgezet onderwijs instromen,  

blijkt ongeveer een kwart vroeg of laat in hun schoolcarrière uit te vallen. Zij tellen als 

voortijdig schoolverlater (VSV’er).  

 

Kijken we alleen naar het (v)MBO, dan is het beeld nog pregnanter: van de circa 

 110.000 instromers valt zelfs meer dan veertig procent vroeg of laat uit.’
2
 

 

De bovenstaande cijfers liegen er niet om. Van de 200 000 kinderen die jaarlijks het 

onderwijs instromen valt een op de vier kinderen vroeg of laat voortijdig uit.
3
 Door deze 

grote aantallen zou je bijna vergeten dat het gaat om meer dan 50 000 individuen, allemaal 

met hun eigen verhaal, mogelijkheden en beperkingen.  

 

Veel van de problemen van leerlingen waardoor leerlingen uitvallen kunnen niet of in ieder 

geval niet alleen door de school worden opgelost. Samenwerking met partners, die een deel 

van de problemen wel kunnen oplossen, ligt dus voor de hand. Bij partners kan worden 

gedacht aan maatschappelijke partners als zorginstellingen, corporaties, gemeenten, 

(school-)maatschappelijk werk, politie en justitie welzijninstellingen, maar ook aan 

bijvoorbeeld bedrijven. Er blijken echter verschillende barrières te zijn bij samenwerking met 

partners. Daarnaast is de effectiviteit van samenwerking niet altijd duidelijk. Met andere 

woorden: in hoeverre worden gestelde doelen bereikt? De vraag op welke wijze 

samenwerking tussen scholen en maatschappelijke partners kan bijdragen aan het 

verminderen van voortijdig schoolverlaten staat daarom centraal in deze scriptie.  

 

In hoofdstuk 1 wordt in een korte introductie van voortijdig schoolverlaten ingegaan op de 

verschillende groepen uitvallers, gevolgen van voortijdig schoolverlaten en de 

hardnekkigheid van het probleem. Vervolgens wordt gekeken naar een oplossing voor de 

stelling dat samenwerking van scholen en maatschappelijke partners moet, maar 

tegelijkertijd lastig is. Als laatste wordt ingegaan op de doel- en vraagstelling, de relevantie, 

de onderzoeksaanpak en opbouw van deze scriptie. 

 

1.1 Opstappers, niet-kunners en overbelasten  

Voortijdig schoolverlaten is wellicht nog een wat abstract begrip. Daarom eerst een korte 

introductie over wie het nu eigenlijk gaat als wordt gesproken over voortijdig 

schoolverlaters. De grote groep schoolverlaters kan worden opgedeeld in verschillende 

groepen of typen schoolverlaters. In deze scriptie wordt een onderscheid in drie typen 

gehanteerd dat door Eimers is geïntroduceerd en is gevolgd door het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en 

de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Tevens wordt de typering 

                                                 
2
 WRR, 2009, p.24  

3
 Schooluitval is bij deze cijfers gedefinieerd als jongeren van 12-22 zonder startkwalificatie die niet meer bij 

een onderwijsinstelling staan ingeschreven of tenminste een maand zonder geldige reden geen onderwijs 

hebben gevolgd. Een startkwalificatie is een diploma op minimaal havo of mbo2 niveau. Bron: SCP, 2008, p9; 

WRR, 2009, p.46 
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herkend door schoolleiders en frontlijnwerkers uit het ‘onderwijsveld’.
4
 Je hebt ‘de 

opstappers’, ‘de niet-kunners’ en ‘de overbelasten of verhinderden’. 

 

‘De opstappers’ zijn jongeren met voldoende mogelijkheden zonder probleemachtergrond 

die bewust kiezen om school te verlaten. Bijvoorbeeld omdat de opleiding ‘niet spannend’ is, 

vanwege een reeks negatieve ervaringen op school, omdat ze een foute studiekeus hebben 

gemaakt of omdat een betaalde baan een aantrekkelijker is. 

 

De ‘niet-kunners’ hebben te weinig capaciteiten om een startkwalificatie te kunnen halen. 

Als zij echter op het juiste niveau en in de juiste omgeving onderwijs krijgen kunnen ze 

uiteindelijk vaak wel aan de slag in een functie op hun niveau.  

 

‘De overbelasten en of verhinderden’ willen 

(graag) een diploma halen maar worden daarbij 

gehinderd door allerlei problemen in de 

leefomgeving. Vaak is het de opeenstapeling van 

problemen die ervoor zorgt dat leerlingen 

uitvallen. Te denken valt aan gedragsproblemen, 

gebroken gezinnen, chronische armoede en of 

werkloosheid thuis en of verslaving en 

criminaliteit in de directe omgeving.
5
 Zie ook 

tekstbox 1.1.
6
 

 

Onderscheid tussen de drie typen 

Uiteraard is het onderscheid tussen deze drie 

typen niet altijd scherp te maken. Voor de 

ontleding van het probleem is dit onderscheid 

echter wel van belang. Want iemand die, door 

negatieve ervaringen met het onderwijs, heeft 

gekozen om te gaan werken heeft minder aan 

een goede zorgstructuur dan een overbelaste 

leerling met een opeenstapeling aan problemen. 

Andersom zal ‘spannend’ onderwijs alleen een 

‘overbelaste leerling’ niet binnenhouden. Dit 

terwijl ‘spannend’ onderwijs een ‘opstapper’ wel 

binnen zou kunnen houden. 

 

In deze scriptie wordt vooraf geen definitieve keuze voor een bepaald type uitvaller 

gemaakt. Dit heeft onder meer te maken met de brede focus op samenwerking in deze 

scriptie. Daarnaast is er ook discussie over welke groep meer aandacht en middelen zou 

moeten krijgen.
7
 

 

 

                                                 
4
 WRR, 2009, p.37  

5
 SCP, 2008, p.105, Inspectie van het onderwijs, 2008, p.272; WRR, 2009, p.35-39,  

6
 Voor meer informatie over dit vooralsnog ongepubliceerde onderzoek: a.valent@cbe.nl 

7
 Vergelijk Inspectie van het onderwijs, 2007, p.174 en WRR, 2009, p.35-37  

Tekstbox 1.1 ‘Overbelasten’ 

Om een beeld te geven van de problemen 

van in dit geval ernstig overbelaste jongeren 

staan hier de resultaten van een onderzoek 

naar overbelaste jongeren van de 

Amsterdamse plusschool. Dit is een 

voorziening van de Amarantis 

onderwijsgroep die MBO jongeren met een 

(ernstig) risico op uitval naar een 

startkwalificatie probeert te begeleiden. 

Over de jongeren:  

o Hun leeftijd ligt tussen de 15-26 jaar; 

o 11,4% tienerouder;  

o 17,8% zwerft; 9% zit in een internaat of 

jeugdvoorziening; 

o 21,1% heeft een problematische 

dagbesteding 

o 84% heeft een problematisch 

schoolverleden; 78,8 % is delinquent; 

o 70,9% heeft regelmatig emotionele 

uitbarstingen; 50,4 % is lichamelijk 

mishandeld 

M.b.t. de gezinnen van jongeren: 

o In 26,8% van de gezinnen spelen er 

alcohol of drugsproblemen; 

o In 32,4% van de gezinnen is sprake van 

armoede 
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Omvang van de verschillende groepen 

Kijkend naar de omvang van deze groepen is het belangrijk om een onderscheid te maken 

tussen landelijke cijfers en cijfers uit de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag 

en Utrecht). Volgen schattingen van Eimers en OCW bestaat ongeveer een kwart van de 

uitvallers uit overbelasten of verhinderden, driekwart uit opstappers en slechts een paar 

procent bestaat uit niet-kunners. Het beeld uit de vier grote steden is echter totaal anders. 

Daar zijn schattingen van tussen de zestig en vijfenzeventig procent overbelasten en het 

merendeel van de rest is opstappers.
8
 Van belang is te realiseren dat deze cijfers een 

indicatie zijn.  

Daarnaast is er ook nog een groep potentiële uitvallers die, als ze niet uitvallen, op een lager 

niveau functioneren dan ze kunnen. 

 

1.2 Zowel persoonlijke als maatschappelijke gevolgen  

Zowel voor de betrokken leerlingen als voor de maatschappij heeft voortijdig schoolverlaten 

ingrijpende gevolgen. Voor een deel van de leerlingen betekent schooluitval al bij de 

aanvang van hun volwassen leven een onoverbrugbare achterstand die door de jaren heen 

vaak alleen maar groter wordt. Het toekomstperspectief voor deze schoolverlaters is vaak 

niet erg aantrekkelijk. Naast de economische gevolgen die het schoolverlaten kan hebben, 

gaat het ook om sociale gevolgen voor de schoolverlaters. De sociale gevolgen lopen uiteen 

van gevoelens van onvrede en er niet bij horen tot gevolgen op de langere termijn zoals 

moeite om een baan te vinden en het overerven van armoede van generatie op generatie. 

 

Naast de gevolgen voor de uitvallers zelf zijn er ook maatschappelijke gevolgen van 

schooluitval. Het gaat hier om directe kosten en indirecte kosten. Bij directe kosten valt te 

denken aan kosten voor gezondheidszorg, uitkeringen en niet gerealiseerde productiviteit. 

Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld kosten van hulpverleningsinstanties en schade door het 

ontaarden van de uitval in criminele activiteiten.
9
 Een mislukkende schoolcarrière en een 

slechte woonbuurt zijn de twee beste voorspellers van crimineel gedrag.
10

 De 

maatschappelijke kosten van ‘maatschappelijke uitvallers’ (dat is breder dan schooluitval 

alleen) worden becijferd op 1,8 miljoen euro per persoon.
11

 

 

Hardnekkig probleem  

Wellicht nog belangrijker dan de omvang en de gevolgen van het probleem, is de 

hardnekkigheid van het probleem. Al vanaf begin jaren negentig kan het onderwerp 

voortijdig schoolverlaten rekenen op steeds meer beleidsaandacht. Echter ‘ondanks de 

opeenstapeling van plannen, akkoorden en financiële intensiveringen, laat het fenomeen zich 

nauwelijks bedwingen’
12

 Met andere woorden: het aantal voortijdig schoolverlaters daalt te 

langzaam. Kijkend naar de problematiek is een van de belangrijke kenmerken van de aanpak 

dat de scholen voortijdig schoolverlaten niet alleen kunnen oplossen.
13

 Waarom de 

samenwerking met partners onontbeerlijk blijkt wordt in paragraaf 1.3 behandeld. 

  

                                                 
8
 SCP, 2008, p.105, WRR, 2009, p.35-39; 

9
 WRR, 2009, p.34 

10
 Verwey-Jonker Instituut in WRR, 2009, p.34 

11
 De Volkskrant, 18 april 2009, p.13 

12
 WRR, 2009, p.23 

13
 Inspectie van het onderwijs, 2007, p.8 
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1.3 Samenwerking blijkt onontbeerlijk  

De vraag op welke wijze samenwerking tussen scholen en maatschappelijke partners kan 

bijdragen aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten staat centraal in deze scriptie.  

In deze paragraaf wordt ingegaan op dat en waarom samenwerking tussen scholen en 

partners onontbeerlijk is. 

Bijna zonder uitzondering wordt samenwerking tussen scholen en partners om voortijdig 

schoolverlaten te verminderen genoemd als onontbeerlijk. In 1997 schreef de inspectie van 

het onderwijs al dat het voor de hand lag dat het voortgezet onderwijs samenwerkt met 

middelbaar beroepsonderwijs en lokale/regionale actoren als gemeenten en RMC’s. Het ging 

dan bijvoorbeeld om de afstemming van (onderwijs)programma’s, de wederzijdse 

doorverwijzing van leerlingen en het bestrijden van onderwijsachterstanden en 

ongediplomeerde uitval.
14

 Ruim tien jaar later beschrijft de inspectie dat de school niet 

alleen recht kan doen aan ieders mogelijkheden en talenten, dat de school behoefte heeft 

aan samenwerking met tal van partners en dat het netwerk van jeugdvoorzieningen rondom 

de school in belang toeneemt.
15

 Recent schreef de inspectie dat ‘Van de partijen die samen 

verantwoordelijk zijn voor jongeren verwacht mag worden dat ze goed samenwerken.’ Zo 

moeten de scholen afspraken maken met de partners die deskundig zijn op het gebied van 

problemen van kinderen in gezinnen en wijken.
16

 

Ook door andere bronnen wordt het belang van samenwerking erkend.
17

 Volgens de WRR 

moet de school nauwe samenwerking aangaan met partners om voortijdig schoolverlaten te 

verminderen. Deze samenwerking moet onder andere gericht zijn op zorg en een 

contextrijke leeromgeving (link met de werkpraktijk).
18

 Volgens het SCP is samenwerking 

met jeugdgezondheidszorg, welzijnsorganisaties, leerplicht en veiligheid een goede aanpak 

om jongeren met problemen buiten de school te helpen. Ook de preventieve lijn, via het 

bieden van passend onderwijs, een link naar de arbeidsmarkt en het zorgen voor een 

soepele overgang tussen VMBO en MBO worden genoemd.
19

  

Drie typen redenen om samen te werken 

Er zijn in ieder geval drie typen redenen waarom samenwerking tussen scholen en 

maatschappelijke partners onontbeerlijk blijkt omtrent het verminderen van voortijdig 

schoolverlaten. In paragraaf 2.5 worden deze met elkaar samenhangende typen redenen 

uitgebreider toegelicht. Achtereenvolgens gaat het om (1) sociaal maatschappelijke 

redenen, (2) onderwijsinhoudelijke redenen en (3) bestuurlijke redenen.  

De sociaal maatschappelijke redenen voor scholen en partners om samen te werken hebben 

te maken met het feit dat kinderen in verschillende leefwerelden leven, soms een 

opeenstapeling van problemen hebben en behoefte hebben aan een brede ontwikkeling. 

Onderwijsinhoudelijke redenen hebben te maken met de link tussen onderwijs en de 

(werk)praktijk en overgangen in het onderwijs. Deze overgangen zijn er bijvoorbeeld tussen 

het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Bestuurlijke 

                                                 
14

 Inspectie van het onderwijs, 1997, p.15,30 
15

 Inspectie van het onderwijs, 2007, p.9 
16

 Inspectie van het onderwijs, 2009, 26 
17

 Zie ook: Eimers, 2005,p.181, 183, 184; Van der Steeg en Webbink, 2006, p.49,50 
18

 WRR, 2009, p.14 
19

 SCP, 2008, p.18, 27,28 
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redenen gaan in op de aanbodzijde van onderwijs en zorg. Geen van de betrokken 

organisaties is in staat de hele ontwikkeling van het kind, gedurende de hele dag, te 

stimuleren. Ditzelfde geld voor het aanbieden van zorg. Organisaties zijn dus wederzijds van 

elkaar afhankelijk. 

 

1.4 Barrières bij samenwerking  

In paragraaf 1.3 zijn verschillende redenen aangegeven waarom samenwerking 

onontbeerlijk is. Tegelijkertijd zijn er ook barrières bij samenwerking tussen scholen en 

maatschappelijke partners. Deze barrières zijn te vinden binnen verschillende fasen van de 

samenwerking. Er wordt gekeken naar de volgende fasen: inputfase(1), procesfase (2) en 

output  en outcomefase (3). 

 

In de input- en procesfase speelt vooral het grote aantal partners een rol. Verder speelt in de 

procesfase de hardnekkige verkokering een rol. Doordat organisaties sterk op de eigen 

verantwoordelijkheden gericht zijn is de aanpak door deze verkokering versnipperd. In de 

outcomefase speelt vooral het regelmatig onbekende rendement van maatregelen en een 

gebrek aan resultaatgerichtheid een rol. In paragraaf 2.6 worden deze barrières verder 

toegelicht. 

 

1.5 Op zoek naar meer rendement door samenwerking  

In paragraaf 1.4 zijn een aantal barrières van samenwerking op verschillende niveaus 

behandeld. De veelheid aan betrokken organisaties, de verkokering van betrokken 

organisaties en de soms onbekende effectiviteit bemoeilijken de samenwerking. 

Tegelijkertijd is daarvoor gesteld dat samenwerking onontbeerlijk is. Deze ogenschijnlijke 

patstelling wordt door Noordegraaf ook de interventiefuik genoemd. Kenmerkend voor deze 

interventiefuik is dat de verwachtingen van allerlei betrokkenen erg hoog zijn, terwijl de 

mogelijkheden om deze verwachtingen waar te maken gering is.
20

  

 

Daarom wordt in deze scriptie gekeken op welke wijze de samenwerking tussen scholen en 

maatschappelijke partners vorm kan krijgen op zodat deze effectiever en sneller bijdraagt 

aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten. Want vooral de wijze waarop 

samenwerking wordt vormgegeven is van belang als samenwerking moet, maar er 

tegelijkertijd grote barrières zijn.  

 

De focus ligt binnen deze scriptie op VMBO scholen in de drie grootste steden van Nederland 

(Amsterdam, Rotterdam, Den Haag). Zowel de keuze voor het VMBO als de keuze voor deze 

drie steden heeft te maken met het feit dat de problemen met voortijdig schoolverlaten hier 

het grootst zijn.
21

 

 

1.6 Probleemstelling  

De onderstaande paragrafen wordt de doelstelling van deze scriptie en de hoofd- en 

deelvragen die daaruit voortkomen behandeld. 

 

 

 

                                                 
20

 Noordegraaf, 2004, p.47 
21

 WRR, 2009, p.24, 28-32 
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1.6.1 Doelstelling 

Het hoofddoel van deze scriptie is het achterhalen op welke wijze samenwerking van VMBO 

instellingen met maatschappelijke partners een bijdrage kan leveren aan het verminderen 

van voortijdig schoolverlaten. Het onderzoek richt zich op VMBO instellingen in de drie grote 

steden. 

 

1.6.2 Vraagstelling 

De volgende hoofdvraag staat in deze scriptie centraal: 

 

Op welke wijze(n) kan samenwerking van VMBO instellingen met partners een bijdrage 

leveren aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten? 

 

De wijze(n) waarop samenwerking van VMBO instellingen met partners een bijdrage kan 

leveren aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten word in deze scriptie duidelijk op 

drie manieren. Door het kijken naar de randvoorwaarden bij samenwerking tussen scholen 

en partners omtrent voortijdig schoolverlaten(1). Door het kijken naar hoe de samenwerking 

praktisch ingericht kan worden (2). Door het kijken naar hoe een ideaaltypische aanpak van 

voortijdig schoolverlaten dichter benaderd kan worden (3).  

 

1.6.3 Deelvragen 

Hieronder staan achtereenvolgens de theoretische en empirische deelvragen. De 

theoretische deelvragen zijn de basis voor de verschillende paragrafen in het theoretisch 

kader (H2 en H3). De empirische deelvragen zijn de basis voor het empirisch onderzoek (H5). 

 

Theoretische deelvragen 

Hieronder staan de theoretische deelvragen per thema. 

 

VSV, VSV beleid en het belang van samenwerking (hoofdstuk 2) 

1. Wat is voortijdig schoolverlaten en wat was de omvang van het aantal voortijdig 

schoolverlaters in Nederland in het schooljaar 2006-2007? 

2. Welk beleid is er vanaf 1993 gevoerd om voortijdig schoolverlaten te verminderen en 

wat is het effect van dit beleid geweest? 

3. Wat is het belang van samenwerking tussen scholen en maatschappelijke partners 

omtrent het thema voortijdig schoolverlaten? 

 

Ideaaltypische samenwerking tussen scholen en partners omtrent VSV (hoofdstuk 3) 

4. Aan welke randvoorwaarden moet een ideaaltypische samenwerking tussen scholen 

en partners omtrent voortijdig schoolverlaten voldoen? 

5. Hoe kan een ideaaltypische samenwerking tussen scholen en partners omtrent 

voortijdig schoolverlaten worden vormgegeven? 

6. Wat is de relatie tussen de ideaaltypische samenwerking omtrent VSV en het effect 

van deze ideaaltypische samenwerking? 

 

De eerste deelvraag gaat over wat voortijdig schoolverlaten is en hoe hoog het aantal 

voortijdig schoolverlaters is.  Er zijn cijfers uit 2006-2007 gebruikt omdat de cijfers over het 

schooljaar 2007-2008 nog niet definitief waren op het moment van schrijven van deze 

scriptie. In de tweede deelvraag is gekozen voor beleid vanaf 1993 omdat toen de huidige 
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startkwalificatienorm is geïntroduceerd.
22

 Deze startkwalificatienorm (minimaal een diploma 

op havo of MBO2 niveau) is de basis voor het huidige voortijdig schoolverlatersbeleid.
23

  

Bij beleid wordt in het algemeen ingegaan op nationaal en regionaal overheidsbeleid en 

specifiek op lokaal beleid in de steden waar onderzoek wordt gedaan. In het empirische 

onderzoek komt het beleid op instellingenniveau terug. Omdat er in deze scriptie wordt 

gekeken naar het samenwerkingsdeel binnen de voortijdig schoolverlatersaanpak is hier ook 

een deelvraag  aan gewijd (vraag 3).  

 

Omdat nationale en Europese doelstellingen (waarschijnlijk) niet worden gehaald en het een 

hardnekkig probleem is.
24

 wordt in deze scriptie gekeken naar hoe een ideaaltypische 

aanpak van voortijdig schoolverlaten vormgegeven kan worden (vraag 4 en 5). Immers de 

huidige aanpak werkt onvoldoende en of niet snel genoeg. Vervolgens zal worden gekeken 

wat de relatie is tussen een ideaaltypische aanpak en het effect van een ideaaltypische 

aanpak (vraag 6). Met andere woorden is een ideaaltypische aanpak een garantie voor 

succes? 

Vormgeving van de samenwerking is opgesplitst in randvoorwaarden (vraag 4) voor en de 

inrichting van (vraag 5) de samenwerking. Bij randvoorwaarden kan worden gedacht aan 

thema’s die voorwaardelijk zijn voor samenwerking. Bijvoorbeeld financiën, een langdurige 

samenwerking of bepaalde uitgangspunten. Bij inrichting van de samenwerking kan worden 

gedacht aan doelen van de samenwerking, hoe intensief wordt samengewerkt, wie wat 

doet, wie verantwoordelijk is en met wie wordt samengewerkt. In het empirische onderzoek 

wordt gekeken in hoeverre aan deze ideaaltypische aanpak wordt voldaan. 

 

Empirische deelvragen 

Hieronder staan de empirische deelvragen per thema. De empirische deelvragen worden 

beantwoord voor elke organisatie en of interview (hierna organisatie x). 

 

VSV, VSV beleid en het belang van samenwerking (hoofdstuk 5) 

7. Hoe ziet organisatie X het belang van samenwerking tussen scholen en 

maatschappelijke partners omtrent het thema voortijdig schoolverlaten? 

8. Welk beleid is er de afgelopen jaren gevoerd bij organisatie X omtrent het 

verminderen van voortijdig schoolverlaten en wat is het effect van dit beleid 

geweest? 

 

Samenwerking tussen scholen en partners omtrent VSV (hoofdstuk 5) 

9. In hoeverre en hoe voldoet organisatie x aan de randvoorwaarden van een 

ideaaltypische samenwerking omtrent voortijdig schoolverlaten? 

10. In hoeverre en hoe voldoet organisatie x aan de kenmerken van een ideaaltypische 

samenwerking omtrent voortijdig schoolverlaten? 

11. Wat is de relatie tussen de ideaaltypische samenwerking en het effect van een 

ideaaltypische samenwerking volgens organisatie X? 

12. Welke concrete maatregelen kunnen de ideaaltypische aanpak dichterbij brengen? 

 

                                                 
22

 WRR, 2009, p.54 
23

 SCP, 2008, p.22,23 
24

 WRR, 2009, p.23; SCP, 2008, p.47 
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Om te kunnen vaststellen of de aanpak van betrokken organisaties voldoet aan 

ideaaltypische randvoorwaarden en inrichtingskeuzes moet worden vastgesteld wat het 

beleid en het effect van het beleid is geweest (vraag 8). Voordat er echter specifiek over de 

aanpak kan worden gesproken, wordt eerst gekeken naar hoe de desbetreffende 

organisaties het belang van samenwerking zien omdat dit onderwerp centraal staat in deze 

scriptie (vraag 7).  

 

In het empirisch onderzoek wordt gekeken in hoeverre de aanpak van de desbetreffende 

organisaties heeft voldaan aan de in deze scriptie uitgewerkte ideaaltypische 

samenwerkingsaanpak. Er wordt gekeken naar of de aanpak van de organisaties voldoet aan 

de ideaaltypische randvoorwaarden (vraag 9) en de ideaaltypische inrichting van de 

samenwerking (10). Ook wordt gekeken of organisatie x vind dat een ideaaltypische aanpak 

een garantie voor succes is. Als laatste wordt de vraag beantwoordt welke concrete 

maatregelen de ideaaltypische aanpak dichter bij kunnen brengen.  

 

1.7 Relevantie  

In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de relevantie die deze scriptie heeft voor de 

maatschappij (1.7.1.) en waarom deze scriptie een aanvulling is op de huidige 

wetenschappelijke literatuur (1.7.2.) 

 

1.7.1 Maatschappelijke relevantie 

De eerste zin uit het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over 

de uitval van overbelaste jongeren is: ‘Het belang van het tegengaan van voortijdig 

schoolverlaten valt nauwelijks te overschatten’.
25

  Zowel de gevolgen van voortijdig 

schooluitval voor de kinderen als de gevolgen voor de maatschappij als geheel zijn 

aanzienlijk. De inspectie van het Onderwijs van het onderwijs is het eens met deze strekking 

en stelt het volgende:  

 

‘Voortijdig schoolverlaten is een van de grootste problemen van het onderwijs.
26

’ 

 

Het naar school gaan van opgroeiende kinderen betekent status, zelfvertrouwen en een 

toekomstperspectief voor kinderen. Dit verschil in toekomstperspectief doet zich 

bijvoorbeeld voor op de arbeidsmarkt. Van de voortijdig schoolverlaters heeft 65% werk 

tegenover 81% van de jongeren met startkwalificatie.  Daarnaast wordt een positieve 

schoolcarrière de belangrijkste bescherming voor crimineel gedrag genoemd. Vooral op 

MBO-1-niveau zijn de cijfers over de samenhang tussen criminaliteit en voortijdig 

schoolverlaten schrikbarend. Van de nieuwe voortijdig schoolverlaters wordt 28% verdacht 

van een misdrijf tegenover 21% van de schoolgaande jongeren. Het gaat dan om 

veelvoorkomende criminaliteit zoals vechtpartijen, wapenbezit, winkeldiefstal, zakkenrollerij 

en straatroof. Kijkend naar deze gevolgen van schooluitval voor de kinderen kunnen ook nog 

de morele kosten worden aangehaald:  

 

‘Kan een welvarend land met opgeheven hoofd staan wanneer de meest kwetsbare jongeren 

geen hoop en inspiratie wordt geboden?
27
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 WRR, 2009, p.23 
26
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27
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Naast de individuele kosten voor de jongeren en de morele kosten voor de samenleving zijn 

er de maatschappelijke kosten van schooluitval. De maatschappelijke kosten van 

maatschappelijke uitvallers zijn onlangs becijferd op gemiddeld 1,8 miljoen per uitvaller. Dit 

lijkt een enorm bedrag. Echter als wordt gekeken naar de maatschappelijke gevolgen van 

schooluitval, al dan niet als voorbode voor maatschappelijke uitval, wordt al snel duidelijk 

waar het geld naar toe gaat. De algemene rekenkamer concludeert dat het Rijk in 2006 

gemiddeld 250 000 euro spendeerde aan criminele jeugdigen.
28

 

 

1.7.2 Wetenschappelijke relevantie 

In deze paragraaf wordt gekeken welke nieuwe wetenschappelijke kennis deze scriptie 

oplevert?  

 

Deze scriptie sluit allereerst aan op twee (semi)wetenschappelijke rapporten die het 

afgelopen jaar zijn verschenen met betrekking tot voortijdig schoolverlaten.  

 

SCP: ‘Gestruikeld voor de start’ (augustus 2008) 

Het eerste rapport is ‘Gestruikeld voor de start’ van het Sociaal Cultureel Planbureau dat uit 

is gekomen in augustus 2008. Dit onderzoek is uitgevoerd onder leiding van Lex Herweijer en 

gaat over de vorderingen die zijn gemaakt met (overheids)beleidsdoelstellingen op het 

gebied van voortijdig schoolverlaten. Daarnaast gaat dit rapport in op knelpunten in de 

verschillende trajecten naar een startkwalificatie en wordt een overzicht gegeven van de 

achtergronden van voortijdig schoolverlaters en worden prestaties van het Nederlands 

onderwijs vergeleken met die van andere landen in de Europese Unie.
29

  

Deze scriptie is  in ieder geval op twee punten een aanvulling op het SCP rapport. Ten eerste 

met betrekking tot de uitvalscijfers omdat deze scriptie een beeld geeft van de omvang, 

ontwikkeling (en achtergronden) van voortijdig schoolverlaten op schoolniveau. Het SCP 

doet dit vooral op hoofdlijnen: ‘In dit hoofdstuk bespreken we de verschillende cijfers en 

indicatoren op het terrein van voortijdig schoolverlaten, en proberen we voor zover mogelijk 

een eenduidig beeld te geven van de omvang en ontwikkeling van dit verschijnsel.’ Verder is 

dit relevant omdat ‘De informatievoorziening rond het voortijdig schoolverlaten sterk in 

ontwikkeling is doordat de gegevens van het onderwijsnummer beschikbaar zijn gekomen’.
30

 

Deze scriptie geeft een actueel beeld van de stand van zaken omtrent voortijdig 

schoolverlaten op de scholen. Ten tweede is deze scriptie een aanvulling op het SCP rapport 

omdat er wordt gesteld dat samenwerking tussen verschillende organisaties omtrent 

voortijdig schoolverlaten van belang is, maar niet ingaan op hoe dat zou kunnen gebeuren. 

Het SCP rapport zegt het volgende over samenwerking: ‘Afgaande op de ervaringen van de 

betrokkenen instanties is de samenwerking tussen hulpverleners vanuit verschillende 

disciplines (jeugdgezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, leerplicht en veiligheid) in zogenoemde 

zorg- en adviesteams hiervoor een goede constructie.’
31
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De tweede reden, het niet ingaan op hoe deze samenwerking georganiseerd moet worden, 

is ook de belangrijkste aanvulling die deze scriptie geeft op het tweede rapport dat het 

afgelopen jaar over voortijdig schoolverlaters is verschenen. 

 

WRR: Vertrouwen in de school (januari 2009) 

Het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gaat over wat (v)MBO 

scholen kunnen doen om de uitval van een specifieke groep uitvallers te voorkomen. Ze 

noemen deze jongeren overbelaste jongeren. Dat zijn jongeren die gebukt gaan onder een 

meervoudige problematiek. Naast een uitgebreide literatuurstudie zijn er 164 interviews 

gehouden met betrokkenen met een zeer verschillende achtergrond. De WRR heeft een 

spreiding gezocht naar werkkring (scholen, overheid, wetenschap, sociale partners), rol 

(beleidsmaker, frontlijnwerker, bestuurder) en geografische achtergrond (Noord, Oost, Zuid 

en West (met nadruk op de G4). 

 

De WRR gaat onder meer in op de kloof tussen beleidsmakers en uitvoerders. Ze gaan ook in 

op de schoolverlaterscijfers: ‘Maar, zo waarschuwen Hoenderkamp (2008) en anderen, er 

gaapt een kloof tussen de werkelijkheid van de beleidsmakers en die van de uitvoerders: het 

beeld in de nota’s is mogelijk geen goede representatie van de praktijk. Ook de reeds 

beschikbare getalsmatige analyses kennen hun beperkingen. Deels is dat het gevolg van de 

tot voor kort wankele gegevensbasis die eenvoudigweg geen wezenlijke analyse toestond. 

Pas recent heeft Herweijer (2008) hierin verandering kunnen brengen.
32

 Zowel op de kloof 

tussen beleidsmakers en uitvoerders als op het gebied van de cijfers is deze scriptie, 

weliswaar op beperkte schaal, een aanvulling.  

Verder gaat de WRR in op twee onderwerpen die ze wel behandelen maar niet echt 

concretiseren. Het gaat om randvoorwaarden en eisen aan een aanpak van voortijdig 

schoolverlaten
33

 die effectiever is dan nu en samenwerking met partners
34

.  

 

Aansluiting bij andere relevante literatuur 

Er zijn verschillende auteurs die onderzoek hebben gedaan naar de omvang, de ontwikkeling 

en achtergronden van voortijdig schoolverlaten. Het gaat onder meer om Van der Steeg en 

Webbink (2006) en Eimers en Roelofs (2005)
35

, de Algemene Rekenkamer
36

 en van Tilborg 

en Van Es.
37

 Hiernaast sluit deze scriptie aan op literatuur over (de besturing) van 

samenwerking tussen maatschappelijke partners. Het gaat onder meer om Van der Aa 

(2001), Boonstra (2007), Kaats en Opheij (2005), Minderman (2008, 2009), van Montfort 

(2008), de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling met ‘de ontkokering voorbij’ (2008) en 

Ten Teuvelhof (2007).
38
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tijdig schoolverlaten. In: Onderwijsraad (red.), Onderwijs in  thema’s (p. 156-193). Den Haag: Onderwijsraad. 
36
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37
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38
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bronnen waarin ze ingaan op samenwerking tussen maatschappelijke partners is niet uitputtend 
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Als laatste sluit deze scriptie aan op een leemte in de kennis over het onderwijs. Volgens het 

SCP is er ‘nog niet zo heel veel bekend over schoolbesturen’ in Nederland. Dit ondanks het 

feit dat scholen en vooral besturen de afgelopen jaren meer taken en 

verantwoordelijkheden toebedeeld krijgen en daarmee meer ruimte krijgen om inhoudelijk, 

organisatorisch en strategisch keuzes te maken.
39

 

 

1.8 Leeswijzer  

In hoofdstuk 2  wordt ingegaan op de definitie en omvang van voortijdig schoolverlaten, op 

nationaal en regionaal overheidsbeleid omtrent voortijdig schoolverlaten. Verder wordt 

ingegaan op de effectiviteit van het beleid, het belang van samenwerking tussen scholen en 

partners en barrières bij deze samenwerking. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op hoe een 

ideaaltypische samenwerkingsaanpak van voortijdig schoolverlaten eruit zou moeten zien op 

basis van literatuur. Deze ideaaltypische samenwerkingsaanpak bestaat uit twee elementen. 

Ten eerste wordt ingegaan op randvoorwaarden van een ideaaltypische aanpak. Met andere 

woorden: wat moet er gebeuren. Ten tweede wordt ingegaan op hoe de samenwerking 

praktisch vormgegeven kan worden. Met andere woorden: hoe moet het gebeuren.  

 

In hoofdstuk 4 staat de operationalisatie (het onderzoekbaar maken) van relevante 

begrippen voor de interviews en een toelichting op en verantwoording over de gemaakte 

keuzes in het onderzoek. In hoofdstuk 5 worden de empirische resultaten gepresenteerd. In 

hoofdstuk 6 wordt de hoofdvraag beantwoord aan de hand van antwoorden op deelvragen. 

In hoofdstuk 6 worden ook aanbevelingen gedaan aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, schoolbestuurders en schoolleiders. Tot slot worden twee mogelijke 

scenario’s geschetst voor de toekomst. 

 

   

                                                 
`
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2. VSV, VSV beleid en samenwerking  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de theoretische deelvragen of deelonderwerpen zoals 

geformuleerd in paragraaf 1.6.3. Er wordt ingegaan op wat voortijdig schoolverlaten is (2.1), 

wat de omvang van het probleem is (2.2), wat voor overheidsbeleid er vanaf 1993 op 

nationaal en regionaal niveau is gevoerd omtrent voortijdig schoolverlaten (2.3), wat het 

effect van dit beleid is geweest en wat verklarende factoren zijn voor de effectiviteit van het 

beleid (2.4). Als laatste wordt ingegaan op het belang van samenwerking binnen het beleid 

met betrekking tot voortijdig schoolverlaten (2.5). 

 

2.1 Definitie voortijdig schoolverlaten                                         

De definitie van schoolverlaters is: jongeren van 12-22 jaar zonder startkwalificatie die 

tenminste een maand zonder geldige reden hebben verzuimd om onderwijs te volgen en/of 

niet meer bij een onderwijsinstelling als deelnemer staan ingeschreven. Een startkwalificatie 

is een diploma op minimaal havo of MBO 2 niveau.
40

 Zie schema 1.1 voor een visuele 

weergave van het traject naar de startkwalificatie. 

 

Schema 1.1. Traject naar startkwalificatie
41

 

 
 

 

Er is, bijvoorbeeld door de WRR, wel enige kritiek geuit op de (hoge) startkwalificatie als 

norm. MBO-2 en havo als minimum zou voor 15% van de bevolking te hoog gegrepen zijn. 

MBO-1 niveau zou voor 10% te hoog gegrepen zijn. De WRR heeft geadviseerd om van het 

                                                 
40
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41
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VSV beleid activerend beleid te maken in plaats van beleid in termen van rechten en 

plichten. Ondanks deze kritiek is de startkwalificatie op MBO-2 of Havo niveau wel de 

minimumnorm geworden in de jaren daarna. Omdat dit tevens de basis is voor de cijfers zal 

deze definitie in deze scriptie worden overgenomen. Het is echter wel een punt om in het 

achterhoofd te houden. Namelijk als een deel van de bevolking deze startkwalificatie niet 

zou kunnen halen, creëer je zelf schooluitval waarvan van tevoren al bekend is dat het zeer 

waarschijnlijk niet opgelost kan worden.
42

 

 

2.2 Omvang van voortijdig schoolverlaten   

Er zijn lange tijd problemen geweest met vaststellen van het precieze aantal schoolverlaters. 

Verschillende instanties produceerden sterk van elkaar verschillende cijfers. Zelfs tot in de 

eerste jaren na 2000 waren de gegevens onvolledig. Sinds enkele jaren zijn er de gegevens 

die zijn gebaseerd op het onderwijsnummer van leerlingen. Deze worden gezien als 

vollediger en betrouwbaarder. Echter door deze overschakeling op cijfers op basis van het 

onderwijsnummer zijn deze moeilijk te vergelijken met de cijfers van de Regionale Meld- en 

Coördinatiepunten (RMC’s) voor voortijdig schoolverlaten die eerder als uitgangspunt 

dienden.
43

 

 

Daarnaast blijft het vaststellen van het aantal voortijdig schoolverlaters op nationaal niveau 

lastig, ook met onderwijsnummers. Bestaande cijfers kunnen soms ook een vertekend beeld 

opwerpen. Er worden hier een aantal voorbeelden gegeven van deze moeilijkheden.  

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) wijst op het verschil tussen stromen en voorraden 

voortijdig schoolverlaters. Met andere woorden: je hebt elk jaar nieuwe schoolverlaters 

(stroom), maar je hebt ook nog een ‘voorraad’ voortijdig schoolverlaters uit eerdere jaren. 

Van die ‘voorraad’ wordt jaarlijks slechts een op de drie herplaatst. Daarbij geeft de 

bestemming lang niet altijd zicht op een startkwalificatie.
44

 Dus het verminderen van de 

hoeveelheid nieuwe voortijdig schoolverlaters geeft niet het totale beeld. 

Verder zijn er in ieder geval drie grote groepen die buiten beschouwing blijven. De 

bovengrens van 22 jaar doet niet altijd recht aan het MBO. Van de 54 000 deelnemers die  in 

2005/06 zonder startkwalificatie uit het MBO vertrokken waren er ruim 19 000 ouder dan 22 

jaar!
45

 

De tweede groep die buiten de cijfers valt zijn de leerlingen die het praktijkonderwijs en het 

voortgezet speciaal onderwijs verlaten. Deze groep lag in 2006-2007 op 6500 leerlingen en 

nam alleen maar toe.
46

 

Als laatste moeten de potentiële uitvallers niet worden vergeten als wordt gekeken naar de 

daadwerkelijke uitvallers. De preventieve maatregelen, die de laatste jaren veel aandacht 

hebben gekregen, zijn gericht op deze groep potentiële uitvallers. In paragraaf 2.1.3. wordt 

verder ingegaan op onder meer preventief overheidsbeleid om voortijdig schoolverlaten te 

verminderen. 

Ondanks deze moeilijkheden geven de cijfers (zie tabel 1.1) een goed beeld van het aantal 

schoolverlaters in het voortgezet onderwijs. De cijfers zijn uit het schooljaar 2006-2007 en 

zijn op basis van onderwijsnummers en zijn uitgesplitst naar leeftijd, etniciteit, schoolsoort 
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en leerjaar, omvang van de gemeente en het wel of niet woonachtig zijn in een armoede- 

cumulatiegebied.  

 

Het aantal schoolverlaters in 2006-2007 in het voortgezet onderwijs lag op 15 822 (zie tabel 

1.1.). Het aantal schoolverlaters in het MBO lag in 2006-2007 op 35 913 leerlingen. Samen 

komt dit neer op ruim 50 000 leerlingen. Jaarlijks stromen er ongeveer 200 000 leerlingen in 

het voortgezet onderwijs in. Dit betekent dat een kwart van de leerlingen vroeg of laat 

uitvalt uit het onderwijs. Als alleen wordt gekeken naar het (v)MBO dan is het percentage 

uitvallers nog hoger. Van de 110 000 leerlingen die jaarlijks het VMBO instromen stroomt 

meer dan 40% vroeg (in het VMBO) of laat (in het MBO) uit. De uitval daalt de laatste jaren 

wel, maar de daling gaat met kleine stapjes.
47
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Tabel 1.1 Schoolverlaters in het voortgezet onderwijs
48

  

 

 
Toelichting 

*  uitstroom uit sector: aantal leerlingen of deelnemers dat op 1 oktober van het jaar na het 

peiljaar is uitgestroomd uit het bekostigd onderwijs of is ingeschreven in een andere sector 

dan op 1 oktober van het peiljaar 

** uitval: aantal leerlingen/deelnemers dat gedurende het jaar uitstroomt uit het bekostigd 

onderwijs zonder diploma op minimaal havo of MBO 2 niveau 
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2.3 Nationaal en regionaal overheidsbeleid omtrent voortijdig schoolverlaten vanaf  

1993 

Onderwerpen als leerplicht, verzuim, spijbelen en schoolverlaten staan al decennia lang in 

de aandacht van de overheid. Vanaf begin jaren negentig is de aanzet gemaakt naar wat het 

VSV-beleid is gaan heten. Hier wordt kort het overheidsbeleid vanaf 1993 behandeld, toen 

de beleidsnota ‘Een goed voorbereide start’ uitkwam. Er wordt geen inhoudelijke analyse 

van of commentaar op het beleid gegeven. De analyse van enkele huidige tekortkomingen 

van het beleid waar in deze scriptie naar wordt gekeken is te vinden in paragraaf 1.3 t/m 1.5.  

 

1993: Een goed voorbereide start 

In 1993 werd met de beleidsnota ’Een goed voorbereide start’ de startkwalificatie als norm 

geïntroduceerd en werd het zwaartepunt van de aanpak van schoolverlaten bij de scholen 

gelegd. In 1993 werden verschillende doelgroepen onderscheden, die vergelijkbaar zijn met 

de typen schoolverlaters zoals behandeld in 1.1. De belangrijkste doelgroep was de 

overbelaste jongeren, of de moeilijk grijpbare jongeren zoals die toen werden genoemd. 

Oplossingen werden vooral gezocht in onderwijsoverstijgende (keten-)samenwerking tussen 

partners. De regionale en lokale aanpak stonden centraal in deze nota en de nadruk kwam te 

liggen op preventie van schoolverlaten binnen de school. Er werd afstand genomen van 

enkele curatieve voorzieningen die in de jaren daarvoor de meeste nadruk kregen. Met 

andere woorden: voorkomen is beteren dan genezen. In de nota staat dat het belangrijk is 

een intensief aanbod met veel persoonlijke begeleiding te realiseren waarbij diverse 

instellingen betrokken zijn en waarin veel ruimte is voor leerwerktrajecten.
49

 

Halverwege de jaren negentig werden er 39 RMC’s ingesteld. Bij deze Regionale Meld- en 

Coördinatiecentra werken gemeenten (leerplicht), het voortgezet onderwijs en MBO 

instellingen samen om de leerlingen die het onderwijs verlaten te registreren, waar mogelijk 

te herplaatsen en als het niet anders kan naar een baan te begeleiden.
50

 Een sluitend aanpak 

is hierbij het doel, zodat niemand buiten de boot valt. 

 

1999: Plan van aanpak voortijdig schoolverlaten 

In 1999 werd met het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten het beleid van 1993 in grote 

lijnen voortgezet. De nadruk bleef liggen op decentralisering, samenwerking en een goede 

registratie. De risicojongeren kregen extra beleidsaandacht omdat hun problematiek het 

meest complex is. Er werd een verbinding gemaakt met het grote steden beleid omdat daar 

de meeste risicojongeren wonen. Het is niet helemaal duidelijk binnen welke doelgroep deze 

risicojongeren zouden vallen zoals die beschreven is in 1.1.
 51

 

 

Lissabon-doelstellingen 

De EU top in 2000 in Lissabon gaf een extra impuls aan het beleid rond voortijdig 

schoolverlaten in Nederland. Vooral de doelstelling om het voortijdig schoolverlaten in de 

Europese Unie in tien jaar tijd te halveren werd richtinggevend. In de Aanval op de uitval uit 

2006 zijn verschillende maatregelen getroffen en initiatieven ondersteund om hieraan bij te 

dragen.
52
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2006/2007: Aanval op de uitval 

In 2007 wordt ervoor gekozen de koers van ‘Aanval op de uitval’ uit de voorgaande 

kabinetsperiode (2006) niet te wijzigen en krachtiger voort te zetten. De aanpak bevat 

algemene maatregelen voor het aanpakken van de schooluitval en richt zich niet (meer) op 

een specifieke doelgroep. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpak van taalachterstanden, meer 

stageplaatsen tot extra geld voor zorg in het MBO. Voor de jongeren die uitvallen wordt 

geprobeerd om via evc trajecten (elders verworven competenties) alsnog een 

startkwalificatie te realiseren.
53

 

 

Decentralisatie 

Op het gebied van VSV-beleid is er zowel territoriale als functionele decentralisatie te zien. 

Met andere woorden: de rijksoverheid draagt zowel bevoegdheden over aan gemeenten 

(territoriaal) als aan de scholen of eventuele maatschappelijke partners (functioneel).
 54

  

Veel onderwijsbeleid wordt tegenwoordig op gemeentelijk of regionaal niveau geregeld. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat het beleid per gemeente verschilt en daarmee ook de mate waarin 

gemeenten succesvol regie (kunnen) voeren op het VSV-beleid. 
55

 

Anderzijds krijgen de schoolbesturen, die al een vrij grote autonomie hadden, ook meer 

autonomie. Door fusies zijn grote schoolbesturen en instellingen ontstaan met veel 

beleidsvrijheid.  

 

Financiën  

Door de jaren heen is er ook steeds meer geld beschikbaar gekomen voor de aanpak van 

voortijdig schoolverlaten. In 1993 moest het vooral komen van het effectiever inzetten van 

huidige middelen en een bescheiden extra investering van 10 miljoen gulden per jaar tot 

1997. Vanaf 2000 gaat het om een extra jaarlijkse investering van 61 miljoen gulden.  

In 2006 komt er 81 miljoen euro ter beschikking en vanaf 2009 komt er nog eens 270 miljoen 

euro structureel bij. Hier bovenop komt nog 21 miljoen euro in 2008 oplopend tot mogelijk 

71 miljoen euro in 2011. 
56

 

 

2.4 Effectiviteit van het beleid  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de effectiviteit van het landelijke en regionale 

(overheids)beleid (2.4.1) en wellicht belangrijker wat zijn verklarende factoren voor de 

effectiviteit van dit beleid (2.4.2). De effectiviteit gaat in op in hoeverre de doelen van het 

beleid bereikt zijn.  
 

2.4.1. Beleid beperkt effectief en effectiviteit afzonderlijke maatregelen vaak onbekend 

In paragraaf 2.2 zijn de cijfers behandeld. Hieruit is gebleken dat het aantal schoolverlaters 

de afgelopen jaren daalt. Vanuit verschillende kanten en over verschillende perioden zijn er 

echter kanttekeningen bij het tempo van deze daling. Al in 1997 uit de inspectie van het 

onderwijs haar zorg over het feit dat het aantal leerplichtige schoolverlaters niet afneemt.
57

 

Een kleine tien jaar later concludeert de inspectie van het onderwijs wederom of nog steeds 

dat voortijdig schoolverlaten ondanks diverse beleidsmaatregelen een hardnekkig probleem 
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is.
58

 Eimers en Roelofs beginnen positiever en stellen in 2005 dat zowel in de 

wetenschappelijke analyse als in de ontwikkeling van een sluitende aanpak van voortijdig 

schoolverlaten veel kennis en ervaring is opgedaan. Ze stellen echter ook dat het niet lukt 

om een doorbraak te forceren in de uitvalbestrijding en als gevolg daarvan blijft het 

probleem in de actualiteit. 
59

 Recentelijk hebben het SCP en de WRR ook nog kanttekeningen 

gezet bij het tempo van de daling van het aantal voortijdig schoolverlaters. In 2008 stelt het 

SCP dat, ondanks een zekere vooruitgang, de cijfers langzaam dalen, de streefcijfers nog lang 

niet in zicht zijn en Nederland niet beter dan de Europese middelmaat presteert.
60

 De WRR 

stelt in 2009 dat de cijfers al jaren dalen, maar dat dit met erg kleine stapjes gaat .
61

 

 

Hieruit kan worden geconcludeerd dat minimaal over een periode van tien jaar de 

effectiviteit van het beleid beperkt is geweest.  

 

Effectiviteit regelmatig onbekend 

Een bijkomend probleem bij de analyse van de effectiviteit is dat de effectiviteit van 

afzonderlijke maatregelen vaak onbekend is. Op hoofdlijnen kan worden gesteld dat het 

beleid beperkt effectief is omdat de cijfers (te) langzaam dalen. Echter zowel op school- als 

op beleidsniveau is de effectiviteit van afzonderlijke maatregelen onbekend. Volgens de 

inspectie van het onderwijs gaat ongeveer de helft van de scholen wel eens na of de 

maatregelen met betrekking tot voortijdig schoolverlaten effect hebben.
62

 De Algemene 

Rekenkamer schrijft hierover het volgende:  

 

‘De minister van OCW heeft sinds het begin van de jaren negentig ongeveer elke drie 

jaar opnieuw ingezet op dezelfde drie typen maatregelen (preventieve maatregelen, 

curatieve maatregelen en maatregelen ter verbetering van melding en registratie), 

zonder dat bekend was wat het effect van de afzonderlijke maatregelen was.’
63

  

 

Het Centraal Planbureau (CPB) concludeert hetzelfde. Van der Steeg en Webbink, 

onderzoekers van het CPB, stellen dat er diverse onderzoeken zijn geweest omtrent de 

effectiviteit van het Nederlands VSV beleid. Echter het is niet terecht om aan te nemen dat 

we daardoor veel weten over de effectiviteit van het Nederlandse beleid. Een belangrijke 

reden hiervoor is dat veel bestaande evaluaties procesevaluaties zijn. In procesevaluaties 

wordt vooral gekeken naar bouwstenen, succes- en faalfactoren en kwaliteitskenmerken 

voor beleid. Dit zegt echter nog weinig over of het beleid wel bereikt wat het doel was.
64

 

 

Een ander probleem is dat als er wel is gekeken naar het rendement van het beleid, dat er 

geen controlegroep is onderzocht bij evaluaties. Er is dus wel gekeken naar wat bijvoorbeeld 

het vervolgtraject was van jongeren. Echter het is niet duidelijk wat er met dezelfde groep 

was gebeurd als deze geen extra aandacht en of middelen had gekregen.
65

 Volgens het CPB 

wordt het feit dat er weinig bekend is over de effectiviteit van het beleid herkend door 
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verschillende andere bronnen.
66

 Ondanks deze onduidelijkheid over de effectiviteit van het 

beleid is duidelijk dat het aantal voortijdig schoolverlaters langzaam daalt.  In paragraaf 2.4.2 

wordt ingegaan op waarom het beleid beperkt effectief is geweest. 

 

2.4.2. Verklaringen voor beperkte effectiviteit VSV beleid 

Met betrekking tot de effectiviteit is in 2.4.1 behandeld dat de evaluaties die er zijn vaak 

procesevaluaties zijn. Met andere woorden er wordt gekeken naar de uitvoering van het 

beleid, niet naar het effect van het beleid. Deze tendens is ook zichtbaar bij verklaringen die 

worden gegeven voor de beperkte effectiviteit van het beleid. Er is veel kennis te vinden 

over knelpunten en succesfactoren (in de uitvoering) van beleid.
67

  

 

Echter de vraag waarom het beleid beperkt effectief is, wordt zelden letterlijk beantwoord. 

Een voorbeeld hiervan is dat de WRR ingaat op algemene kenmerken van effectieve 

programma’s. Op basis van onderzoek stellen ze dat effectieve programma’s beginnen op 

jonge leeftijd. Echter de vraag of beleid niet succesvol kan zijn als het op latere leeftijd 

begint, is daarmee niet beantwoordt. Ook de vraag waarom het Nederlandse beleid beperkt 

effectief is geweest wordt hiermee niet beantwoord. Op deze knelpunten en succesfactoren 

wordt in hoofdstuk 3 via de weergave van randvoorwaarden verder ingegaan. In deze 

paragraaf wordt alleen ingegaan op bronnen die (expliciet) ingaan op redenen waarom het 

beleid van de afgelopen jaren beperkt effectief is geweest. 

 

Inspectie van het onderwijs 

De inspectie van het onderwijs concludeert in 2006 in een verkenning naar mogelijke 

oorzaken voor de blijvend hoge leerlingenuitval en de grote verschillen tussen de scholen 

dat het voortijdig schoolverlatersbeleid van instellingen niet automatisch overal leidt tot 

implementatie op het niveau van onderwijs in de klas en directe begeleiding van leerlingen. 

Verder spreekt de inspectie van een ‘opmerkelijk gebrek aan resultaatgerichtheid’  bij de 

scholen. Scholen zijn er niet op gericht om doelgericht uit te zoeken wat wel en niet werkt. 

Verder voelen betrokken partijen zich beperkt verantwoordelijk voor de samenwerking in de 

keten en voor de overgangen van leerlingen.
68

 

De inspectie van onderwijs stelt in 2007 dat het voor een effectieve aanpak nodig is om 

meer eenheid te brengen in centraal en decentraal beleid en een gemeenschappelijke 

kennisbasis op te bouwen. Dit is nodig omdat de huidige initiatieven versnipperd, 

kleinschalig en projectmatig zijn en niet leiden tot de ontwikkeling van kennis. Daarnaast ligt 

de nadruk vooral op zorgverlening en niet op de bevordering van prestatie.
69

 Verder is een 

goede registratie essentieel voor goed beleid.
70

 Omdat deze registratie jarenlang een 

zorgenkind is geweest
71

, is dat een belangrijke reden voor de beperkte effectiviteit van het 

beleid. 
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Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

De WRR gaat expliciet in op de vraag waarom de inzet van scholen met betrekking tot het 

voortijdig schoolverlaten van overbelaste jongeren beperkt effectief is geweest. De focus ligt 

hierbij op de inzet van scholen. Dat is niet direct een nationale of regionale beleidsfocus, 

echter aangezien scholen uiteindelijk de uitvoerders zijn van overheidsbeleid en zich moeten 

houden aan nationale en regionale randvoorwaarden is het toch van belang de uitkomsten 

van de vraag van de WRR hier te behandelen.  

Het belangrijkste wat de WRR concludeert is dat het inhoudelijke aanbod van de school niet 

past bij de behoeften en kwaliteiten van overbelaste leerlingen. De verschillende logica’s van 

betrokkenen werken daarbij verstarrend
72

 (frontlijnwerkers en schoolleiders/bestuurders 

sluiten niet altijd goed aan op elkaar). Verder speelt toedeling van de 

beleidsverantwoordelijkheid een rol. Er is nooit een kabinetsbrede aanpak tot stand 

gekomen en ook op gemeentelijk niveau is het uitvalvraagstuk bij de sector Onderwijs 

ondergebracht.
73

 Refererend aan deze aanpak schrijft de WRR het volgende: ‘Een 

monosectorale aanpak van een multisectoraal probleem is de korte samenvatting van een 

van de voornaamste oorzaken voor de ineffectieve aanpak van voortijdig schoolverlaten.
74

´  

 

Van der Steeg en Webbink 

Van der Steeg en Webbink noemen twee redenen voor de beperkte effectiviteit van het 

beleid. De eerste reden is de gebrekkige kennis van diverse oorzaken van voortijdig 

schoolverlaten. De tweede reden die wordt genoemd is de grote variatie aan problemen van 

leerlingen. Deze variatie aan problemen zorgt ervoor dat een gedifferentieerder aanpak 

nodig is.
75

 

 

Tilborg en Van Es 

Van Tilborg en Van Es, onderzoekers van Sardes, concluderen dat de Nederlandse 

beleidsdrukte de belangrijkste reden is voor een gebrek aan succes van de VSV aanpak. 

Nederland valt op door de veelheid aan maatregelen, voorzieningen en programmatische 

oplossingen met als doel dreigende uitvallers te voorkomen. Alle mogelijkheden die andere 

landen benutten binnen hun stelsels worden door Nederland ook toegepast (en zelfs meer). 

Tegelijkertijd lijkt de Nederlandse aanpak (t.o.v. vijf andere Europese landen) daardoor 

‘weinig gefocust’ volgens Tilborg en van Es.
76

 Ze verwoorden dit als volgt:  

 

‘… kiezen voor alles, is niets kiezen of kiezen voor een pakket aan oplossingen dat 

wellicht tekort zal blijven schieten omdat onvoldoende volume of onvoldoende 

geconcentreerde inzet van middelen worden gerealiseerd’
77

 

 

Een andere element dat Tilborg en Van Es aanstippen is dat het Nederlands onderwijs, 

vergeleken met andere landen, een geringe mate van prestatiegerichtheid kent.
78

 Ook de 

grote mate van autonomie van Nederlandse scholen met betrekking tot de inrichting en 
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vormgeving van het primair proces en de organisatie speelt een rol. Deze autonomie lijkt 

geen garantie voor oplossingen die, nationaal gezien, voldoende zoden aan de dijk zetten
79

 

 

Drie hoofdoorzaken voor de beperkte effectiviteit 

Zonder de afzonderlijke bevindingen van deze bronnen te diskwalificeren, hebben gedeelde 

bevindingen een sterkere overtuigingskracht. Er zijn drie overeenkomsten die door in ieder 

geval twee bronnen worden gedeeld. Deze drie overeenkomsten gaan vooral in op de 

oorzaken vanuit scholen en andere betrokken organisaties (aanbodzijde) gekeken. Een 

belangrijke reden voor de beperkte effectiviteit is ook de variatie aan problemen en 

uitdagingen vanuit de jongeren bekeken, zoals door van der Steeg en Webbink beschreven.     

 

Zowel Tilborg en van Es als de inspectie van het onderwijs concluderen een gebrek aan 

resultaatgerichtheid (1) bij de scholen.  

De tweede overeenkomst gaat in op de versnipperdheid van het beleid (2), een oorzaak van 

de versnipperdheid (meer autonomie scholen) en het gevolg (bestuurlijke drukte). De 

inspectie en Tilborg en van Es concluderen dat de autonomie van scholen en het ontbreken 

van eenheid in centraal en decentraal beleid beperkend werkt op de effectiviteit van het 

beleid. Hieronder valt ook de versnipperdheid die de inspectie benoemd en de bestuurlijke 

drukte die door Tilborg en Van Es als hoofdoorzaak wordt genoemd en door de WRR wordt 

benoemd als kenmerkend
80

 voor het VSV beleid.   

Verantwoordelijk zijn en voelen
81

 (3) van betrokkenen speelt ook een rol. De WRR behandelt 

de monosectorale aanpak en de inspectie gaat in op dat betrokkenen zich beperkt 

verantwoordelijk voelen voor samenwerking in de keten en overgangen van de leerlingen.  

 

Deze laatste overeenkomst wordt ondersteund door van Montfort. Hij stelt dat in talrijke 

onderzoeksrapporten een onduidelijke verantwoordelijkheidsverdeling als oorzaak van 

falend beleid of falende uitvoering aangewezen. Dit uit zich onder meer in langs elkaar heen 

werken, op elkaar wachten, naar elkaar doorverwijzen, een gebrek aan protocollen en 

duidelijke bevoegdheden.
82

 

 

Vooral met betrekking tot de tweede en reden kan samenwerking een belangrijke rol spelen. 

In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op redenen voor scholen om samen te 

werken met partners. 

 

2.5 Redenen waarom samenwerking onontbeerlijk blijkt  

Er zijn in ieder geval drie typen redenen waarom samenwerking tussen scholen en 

maatschappelijke partners onontbeerlijk blijkt omtrent het verminderen van voortijdig 

schoolverlaten. Deze drie met elkaar samenhangende redenen zijn kort toegelicht in 

paragraaf 1.3 en zullen hier uitgebreider worden toegelicht.  

 

2.5.1 Sociaal maatschappelijke  redenen 

Sociaal maatschappelijke redenen om samen te werken hebben vooral te maken met de 

ontwikkeling en achtergrond van kinderen en hun relaties met de omgeving. Kijkend vanuit 
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een sociaal maatschappelijke achtergrond naar de kinderen (die voortijdig de school 

verlaten) vallen er een aantal dingen op.   

 

Allereerst leven de kinderen in verschillende leefwerelden: thuis, de school en de buurt. 

Vanaf de overgang naar de middelbare school ontstaan er in toenemende mate breuken 

tussen deze leefwerelden.
83

 Dit geldt zowel voor niet uitvallers als voor wel uitvallers. Dit 

kan tot problemen leiden als de verschillende leefwerelden te veel van elkaar gaan 

verschillen. 

Kijkend naar de uitvallers en specifieker naar de groep overbelasten, komt er naast deze 

verschillende leefwerelden ook bij dat de overbelaste leerlingen bijna per definitie gebukt 

gaan onder een opeenstapeling van problemen. Van beperkte vaardigheden, 

gedragsproblemen, gebroken gezinnen, chronische armoede, schulden en verslaving tot 

criminaliteit in de directe omgeving.
84

  

De overbelaste leerlingen hebben gezien hun opeenstapeling van problemen behoefte aan 

een brede aanpak (dus samenwerking). De andere uitvallers en wellicht zelfs niet uitvallers 

hebben misschien andere behoeften. Vermoedelijk is de behoefte aan brede ontwikkeling of 

een brede aanpak van voortijdig schoolverlaten van andere uitvallers en niet uitvallers even 

breed als die van (overbelaste) uitvallers. Zo kunnen bijvoorbeeld opstappers baat hebben 

bij samenwerking met partners om het onderwijs uitdagender te maken en of een foute 

studiekeuze te voorkomen.
85

 

 

2.5.2 Onderwijskundige redenen  

Onderwijskundige redenen gaan letterlijk over de inhoud en vormgeving van het onderwijs. 

De onderwijskundige redenen voor scholen om samen te werken met partners liggen in 

ieder geval op twee vlakken. Ten eerste op overgangen tussen verschillende 

onderwijssoorten en tussen onderwijs en de beroepspraktijk. Doorlopende leerlijnen door 

verschillende schoolsoorten heen is hierbij het ideaal.
86

 Het gaat dan om de overgang  van 

het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, van het voortgezet onderwijs naar het 

middelbaar beroepsonderwijs en van het middelbaar beroepsonderwijs naar de 

beroepspraktijk. Deze overgangen zorgen regelmatig voor problemen. Vooral de overgang 

tussen het veilige VMBO en het afstandelijker MBO met grotere zelfstandigheid en geringere 

zorgt voor veel uitvallers.
87

  

De tweede onderwijsinhoudelijke reden waarom samenwerking tussen scholen en partners 

onontbeerlijk is, heeft te maken met de binding tussen de leerstof en de (werk)praktijk. Met 

betrekking tot schooluitval zou het geven van onderwijs in een contextrijke leeromgeving
88

  

vooral helpen voor de categorie opstappers. Deze leerlingen vinden school ´niet ‘spannend´ ’ 

en vaak draagt een ´foute’ studiekeus bij aan de uitval.
89

 Zowel om school spannender te 

maken als om de studiekeus te verbeteren kan samenwerking met het vervolgonderwijs en 

de beroepspraktijk een belangrijke rol spelen. Hoewel vanuit een andere invalshoek 

bekeken, komt deze argumentatie overeen met de argumentatie bij de sociologische 

redenen. 

                                                 
83

 WRR, 2009, p.151 
84

 WRR, 2009, p.11 
85

 WRR, 2009, p.36 
86

 Inspectie van het onderwijs, 2008, p.26;59; Expertgroep doorlopende leerlijnen, 2008, p.5,7,71 
87

 Ministerie OCW, maart 2008, p.17,  WRR, 2009, p.12 
88

 WRR, 2009, p.15; 232 
89

 WRR, 2009, p.36 



‘Vertrouwen in samenwerking’ 

Publieksversie 26 augustus 2009 30 

 

2.5.3 Bestuurlijke redenen 

Als derde en laatste zijn er de bestuurlijke redenen om samen te werken. Het bestuurlijk 

perspectief heeft betrekking op de organisaties die gezamenlijk de samenleving besturen 

Hierbij wordt vooral gekeken vanuit de aanbodzijde richting de leerlingen.  Het gaat dan om 

de overheid (ministeries, provincies en gemeenten) maar ook om bijvoorbeeld scholen, 

zorginstellingen, politie en justitie, woningcorporaties. Betrokken organisaties moeten 

vooral samenwerken omtrent voortijdig schoolverlaten omdat geen van de betrokken 

organisaties afzonderlijk in staat is om alle problemen van het kind aan te pakken dan wel 

het kind de mogelijkheid tot een brede ontwikkeling te bieden. Met andere woorden: ‘De 

school kan het niet alleen’.
90

 Er is dus een wederzijdse afhankelijkheid tussen de 

organisaties. 

 

Een voorbeeld hiervan is dat een leerling op school veel moeite kan hebben met leren 

vanwege een thuissituatie waar armoede, verslaving, criminaliteit en of gezinsproblemen 

een rol spelen. De school kan alles goed doen, echter als de thuissituatie niet stabiel is, staat 

de school soms machteloos. Maar ook de gemeente, maatschappelijk werk (bijvoorbeeld 

schuldhulpverlening), zorginstellingen, politie en woningcorporaties kunnen dit probleem 

niet alleen aanpakken omdat het oplossen van een probleem niet effectief is als de andere 

problemen niet worden opgelost. 

 

2.6 Barrières bij samenwerking  

De ijn paragraaf 1.4 geintroduceerde barrières bij samenwerking zijn hieronder verder 

uitgewerkt. Deze barrières zijn te vinden binnen verschillende fasen van de samenwerking. 

Er wordt gekeken naar de volgende fasen: inputfase(1), procesfase (2) en output  en 

outcomefase (3) 

 

1. Inputfase 

Kijkend naar de input bij samenwerking tussen partners omtrent voortijdig schoolverlaten is 

een van de barrières het grote aantal organisaties dat betrokken is bij de samenwerking.  

Het laten samenwerken van al deze organisaties levert coördinatieproblemen op.
91

 Het gaat 

dan om vragen als wie doet wat en wie is waarvoor verantwoordelijk?  

 

Ter illustratie: een VMBO school die samenwerkt met partners heeft zo te maken met meer 

dan tien typen organisaties waar ze deels (wederzijds) afhankelijk van zijn. Dit loopt uiteen 

van onderwijspartners uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar 

beroepsonderwijs tot bureau jeugdzorg, (jeugd-)zorginstellingen, de gemeente (o.a. 

leerplicht), Regionaal Meld en Coördinatiecentrum, (school)maatschappelijk werk (inclusief 

schuldhulpverlening), Regionaal Expertise Centrum, en bedrijven uit de omgeving.
92

 Vaak 

moeten er per type organisatie worden samengewerkt met meerder partners. Denk hierbij 

aan de vele basisscholen waarvan voortgezet onderwijsleerlingen afkomstig zijn. Of de vele 

scholen waar ze naar toe gaan. Of de verschillende stageorganisaties waar leerlingen naar 

toe kunnen. 
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2. Procesfase 

Op procesniveau, tijdens het samenwerken, speelt vooral de hardnekkige verkokering een 

rol. Betrokken (overheids)organisaties zien de problemen vaak wel, maar omdat de 

betrokken organisaties vaak sectoraal (verkokerd) georganiseerd zijn, kunnen ze deze niet 

zelf oplossen omdat de oplossingen buiten hun ‘territoir’ (verantwoordelijkheid) vallen.
93

 De 

inspectie van het onderwijs en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zeggen 

het volgende over deze afhankelijkheidsrelatie met  partners: 

 

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

 ‘Een monosectorale aanpak van een multisectoraal probleem: het is de korte 

 samenvatting van een van de voornaamste oorzaken voor de ineffectieve aanpak van 

 voortijdig  schoolverlaten. … Schooluitval is daarom maar ten dele door scholen 

 oplosbaar. In feite gaat het veelal om maatschappelijke uitval en is een veel 

 bredere aanpak een absolute noodzaak’
94 

 

Inspectie van het onderwijs  

 ‘In het realiseren van het ambitieuze coalitieprogramma van <regerings-> 

 coalitiepartners vervult het onderwijs een sleutelrol: het is van groot belang te 

 bevorderen dat recht wordt gedaan aan ieders mogelijkheden en talenten … Goed 

 onderwijs is bovendien een voorwaarde om Nederland steviger op de kaart te zetten 

 als innovatieve, concurrerende en ondernemende economie. De school kan het niet 

 alleen. Het onderwijs kan deze functies niet alleen vervullen, maar heeft behoefte aan 

 samenwerking met tal van partners.’
95

 

 

Een voorbeeld hiervan is dat een leerling op school veel moeite kan hebben met leren 

vanwege een thuissituatie waar armoede, verslaving, criminaliteit en of gezinsproblemen 

een rol spelen. De school kan alles goed doen, echter als de thuissituatie niet stabiel is, staat 

de school soms machteloos. Maar ook de gemeente, maatschappelijk werk (bijvoorbeeld 

schuldhulpverlening), zorginstellingen, politie en woningcorporaties kunnen dit probleem 

niet alleen aanpakken omdat het oplossen van een probleem niet effectief is als de andere 

problemen niet worden opgelost. Overigens speelt het grote aantal betrokken ook bij de 

procesfase een grote (belemmerende) rol. Bijvoorbeeld omdat iedere organisatie een 

andere cultuur, andere werkwijzen en procedures heeft. 

 

3. Output en outcomefase 

De derde barrière bij maatschappelijke samenwerking is dat de opbrengst niet altijd duidelijk 

is. Wat leveren allerlei vormen van samenwerking omtrent het thema schoolverlaten 

concreet op? In een verkenning van de Inspectie van het Onderwijs is naar voren gekomen 

dat bij de onderzochte scholen een opmerkelijk gebrek aan resultaatgerichtheid bestaat. De 

scholen zijn er niet op gericht te kijken wat werkt en wat niet werkt. Daarnaast is de 

samenwerking met ketenpartners vaak gebrekkig en stuit de samenwerking op tal van 

praktische problemen.
96

 Breder bekeken valt over de effectiviteit van Nederlands beleid 
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rond voortijdig schoolverlaten weinig te zeggen omdat evaluaties ofwel ontbreken, ofwel 

voornamelijk zijn gericht op de uitvoering van het beleid en niet op de effecten ervan.
97

 

 

2.7 Samenvatting en conclusie  

Het begrip startkwalificatie is in 1993 geïntroduceerd en speelt een centrale rol binnen het 

voortijdig schoolverlatersbeleid door de overheid omdat de startkwalificatie het 

uitgangspunt van het beleid is. Door de definitie van startkwalificatie worden groepen  

uitgesloten. Zo is de huidige startkwalificatie niet haalbaar voor een kleine groep mensen. 

Daarnaast wordt er niet gekeken naar uitvallers uit eerdere jaren, valt het praktijkonderwijs 

met hoge uitval buiten de definitie en worden potentiële uitvallers niet meegenomen. Het 

jaarlijks aantal uitvallers in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ligt rond de 50 

000 leerlingen. (paragraaf 2.1, 2.2 en 2.3) 

 

Vanuit verschillende bronnen komt naar voren dat de effectiviteit van het beleid over een 

langere periode beperkt is geweest. Bijkomend probleem is dat vaak onbekend is wat de 

effectiviteit van afzonderlijke maatregelen is. Er zijn in ieder geval drie redenen voor de 

beperkte effectiviteit die door meerdere bronnen worden genoemd. Het gaat om een 

gebrek aan resultaatgerichtheid (1), versnipperd beleid (2) en de soms problematische 

verdeling van verantwoordelijkheden (3). Bij de laatste gaat het zowel om feitelijk 

verantwoordelijk zijn als het verantwoordelijk voelen (paragraaf 2.4).  

 

Vooral met betrekking tot de tweede en derde reden kan samenwerking van scholen met 

partners een belangrijke rol spelen. De redenen voor de beperkte effectiviteit zijn 

meegenomen in de drie typen redenen om samen te werken. Het gaat om de volgende 

typen redenen: sociaal maatschappelijke-, onderwijsinhoudelijke- en bestuurlijke redenen. 

(paragraaf 2.5). 

 

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat er een andere aanpak gekozen zal moeten 

worden om de problemen die leiden tot voortijdig schoolverlaten echt effectief en sneller 

aan te pakken. Daarom wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op hoe een ideaaltypische aanpak van 

voortijdig schoolverlaten vormgegeven zou kunnen worden en welke randvoorwaarden 

daarbij van belang zijn. De randvoorwaarden gaan in op de vraag wat moet er gebeuren. De 

vormgeving gaat in op hoe moet dat gebeuren. 
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3. Ideaaltypische samenwerking tussen scholen en partners 

omtrent VSV  
Op basis van literatuur wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe een ideaaltypische aanpak 

van voortijdig schoolverlaten eruit zou kunnen zien. Dat is gekozen voor een ideaaltypische 

aanpak heeft te maken met de conclusie uit hoofdstuk dat een andere aanpak nodig is. Deze 

ideaaltypische aanpak bestaat uit twee elementen: randvoorwaarden en vormgeving. De 

randvoorwaarden gaan in op de vraag wat moet er gebeuren? De vormgeving gaat in op de 

vraag: hoe moet dat gebeuren? 

 

Opbouw van het hoofdstuk 

Allereerst zal worden ingegaan op vier invalshoeken van de ideaaltypische samenwerking. 

Deze vier invalshoeken zijn de basis voor de verschillende randvoorwaarden voor een 

effectieve samenwerking (3.1). Daarna wordt ingegaan op de vormgeving van een effectieve 

samenwerking. Er wordt onder meer ingegaan op de intensiteit van de samenwerking, 

mogelijke doelen van samenwerking en hoe partners kunnen worden gekozen (3.2). Deze 

combinatie tussen de randvoorwaarden (3.1) en de vormgeving (3.2) levert samen de 

ideaaltypische samenwerking op. Vervolgens wordt ingegaan op de relatie tussen de 

randvoorwaarden en vormgeving van een effectieve samenwerking en het effect van deze 

samenwerking (3.3). Met andere woorden: daalt het aantal schooluitvallers ook 

daadwerkelijk als de samenwerking goed is?  

 

Ter afsluiting wordt het hoofdstuk samengevat en worden er conclusies getrokken (3.4). In 

deze slotparagraaf worden de randvoorwaarden gecombineerd met de vormgeving en 

wordt de ideaaltypische samenwerking gepresenteerd. 

  

3.1 Ideaaltypische samenwerking omtrent VSV: vier invalshoeken voor acht 

randvoorwaarden  

Zoals in de inleiding beschreven vormen 3.1 en 3.2 samen de ideaaltypische samenwerking. 

In deze paragraaf wordt ingegaan op het eerste deel van die ideaaltypische, de 

randvoorwaarden. Aan welke voorwaarden moet de samenwerking voldoen om effectief te 

zijn?  

 

Vier ideaaltypische invalshoeken voor de randvoorwaarden  

Idealiter wordt er vanuit meerdere invalshoeken naar bijvoorbeeld nieuw beleid gekeken. 

Omdat er een ideaaltypische samenwerking wordt vormgegeven is dit extra van belang 

omdat de samenwerking bij voorkeur zo ideaal mogelijk moet zijn. Het niet gebruiken van 

meerdere invalshoeken zou een duidelijke tekortkoming kunnen betekenen. 

 

Om praktisch invulling te geven aan deze invalshoeken worden eerst vier kernvragen 

geïntroduceerd die kunnen worden gesteld bij beleidsvorming. Elk van deze vragen 

vertegenwoordigt een andere ideaaltypische invalshoek van waaruit naar beleid kan worden 

gekeken. Als in meer of mindere mate wordt voldaan aan deze invalshoeken kan worden 

gesproken van ‘goed beleid’. De ‘goodness of fit’ tussen deze vier vragen blijft altijd de 

uitkomst van zoektocht en strijd. Er is dan ook geen duidelijke hiërarchie tussen deze vier 

vragen die aangeeft welke vraag belangrijker is dan de andere. Niet kijken naar een of 
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meerdere vragen kan aanleiding zijn tot hernieuwde discussie met betrekking tot het 

beleid.
98

  

 

Door deze vier kernvragen te onderscheiden wordt (impliciet) erkend dat ‘goed’ beleid niet 

op theoretische gronden kan worden vastgesteld.
99

 Met andere woorden je kan geen 

algemene eisen formuleren die in elke situatie van toepassing zijn. Je kan echter wel 

categorieën maken die ‘goed beleid’ vanuit verschillende invalshoeken benadert 

 

Vier kernvragen 

De vier kernvragen die Hemerijck en Hazeu hebben opgesteld als raamwerk voor ‘goed 

beleid’ zijn achtereenvolgens werkt het, past het, mag het, hoort het? In deze scriptie wordt 

gekeken naar samenwerking tussen scholen en partners en het beleid waarvan blijkt dat het 

VSV effectiever dan nu kan oplossen. Na de introductie van de verschillende thema’s wordt 

ingegaan op waarom dit model voor ‘goed’overheidsbeleid ook kan worden toegepast op 

‘goed’ samenwerkingsbeleid voor samenwerking tussen scholen en partners 

 

Deze vier kernvragen of criteria houden rekening met de volgende thema’s: 

 

• Werkt het? :  Is het beleid doeltreffend (worden gestelde doelen bereikt?) en 

   doelmatig (hoeveel middelen worden gebruikt om de doelen te 

   behalen)? 

• Past het? : Is het beleid politiek-maatschappelijk haalbaar en praktisch 

   uitvoerbaar? 

• Mag het? : Is het beleid rechtmatig (voldoet het aan bestaande wetten?) 

• Hoort het? : Is het beleid normatief aanvaardbaar? 

 

Dit model is geschreven vanuit overheidsperspectief, maar is mijns inziens evengoed van 

toepassing op maatschappelijke organisaties omdat deze in meer of mindere mate in 

dezelfde context opereren. Hemerijck en Hazeu zeggen het volgende over de context: 

Politiek in een democratische rechtsstaat gaat over de legitimering van beleidskeuzen 

waarbij middelen van collectiviteit worden aangewend voor de realisatie van doelen en de 

oplossing van problemen die niet (goed) door vrijwillig initiatief of markttransacties 

gerealiseerd kunnen worden.
100

  

 

Hieronder wordt toegelicht waarom de context groter overeenkomsten vertoont. Er wordt 

gekeken naar het feit dat zowel overheid als scholen en partners hun beleidskeuzen moeten 

legitimeren, publiek geld uitgeven als het feit dat initiatieven niet worden door de markt 

worden opgepakt. 

 

Maatschappelijke organisaties moeten, zeker na de territoriale decentralisering, hun beleid 

ook of juist legitimeren. Met andere woorden aangeven waarom ze doen wat ze doen en 

aangeven wat hun bestaansrecht is. Tevens geven bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen 

publiek geld uit. Voor woningcorporaties ligt dat anders, maar ook zij moeten hun beleid 

legitimeren omdat ze een publieke taak vervullen.  
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Een laatste kenmerk dat in grote mate voor zowel de overheid, woningcorporaties als 

onderwijs- en zorginstellingen geldt is dat ze doelen willen en of moeten realiseren en 

problemen moeten oplossen die niet (goed) door vrijwillig initiatief of markttransacties 

gerealiseerd kunnen worden
101

.  

Minderman gaat nog een stapje verder en stelt dat het juist de maatschappelijke 

organisaties (en niet de overheid) zijn die kwalitatief hoogwaardige maatschappelijke 

meerwaarde kunnen bereiken omdat de (centrale) overheid er niet toe in staat is vanwege 

de complexiteit van de vraag en de markt niet is geïnteresseerd vanwege commerciële 

afwegingen.
102

  

Of nu wordt uitgegaan van het feit dat zowel de overheid als maatschappelijke organisaties 

dingen doen die niet door markt worden gedaan. Of dat wordt uitgegaan van het feit dat het 

niet en overheid en maatschappelijke organisaties zijn, maar vooral maatschappelijke 

organisaties. De overeenkomst blijft staanb dat zowel overheid als maatschappelijke 

organisaties dingen doen niet de markt niet doet. 

 

De oorsprong van de vier kernvragen 

De oorsprong van deze vier kernvragen ligt in een samenvoeging van politieke en 

bestuurlijke legitimeringen van beleid. Scharpf onderscheid twee legitimeringen of 

grondslagen van beleid. Het beleid kan worden gebaseerd op inputlegitimiteit (waarden) en 

of outputlegitimiteit (prestaties). Deze twee legitimeringen of grondslagen van beleid 

worden ook wel de politieke (normatieve) legitimeringen genoemd omdat ze afhankelijk zijn 

van politieke en of normatieve keuzes. In welke mate je kiest voor een van beide is 

afhankelijk van wat je belangrijker vind. March en Olsen hebben twee handelingslogicas 

beschreven die ingaan op of beleidsdoelen en instrumenten passen in de politiek-

maatschappelijke context waarin ze tot stand komen. Dit kan je ook bestuurlijke of 

organisatorische legitimering noemen.  

 

De inputgerichte grondslag of legitimiteit van beleid is de strijd tussen politici, 

maatschappelijke organisaties, kiezers en andere betrokkenen over de doelen en 

instrumenten aan het begin (de input) van het beleidsproces. Welke normen en waarden 

liggen ten grondslag aan beleid? Daarnaast is er de outputlegitimiteit die inzicht vereist in de 

empirische gevolgen van het beleid met betrekking tot doeltreffendheid en doelmatigheid. 

De inputlegitimiteit is normatiever van aard dan de outputlegitimiteit die empirisch (beter) 

toetsbaar is.  In de praktijk zijn beide legitimiteitsbronnen noodzakelijk en versterken ze 

elkaar.
103

 

 

De twee handelingsperspectieven zijn de logica van de consequentie en logica van de 

gepastheid. Bij de logica van de consequentie staat de oriëntatie op de gewenste doelen en 

regels voorop. De logica van de gepastheid stelt de context centraal omdat de context de 

doelen en regels mede bepalen. Als de twee legitimiteitsbronnen en 

handelingsperspectieven worden gecombineerd ontstaat de volgende matrix.
104

 In deze 

matrix is de oorsprong van de vier kernvragen te zien. 
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Grondslag van beleid Totstandkoming van de vier 

kernvragen 

Outputlegitimiteit Inputlegitimiteit 

Logica van de 

gepastheid 

Past het? 

• Politiek-maatschap-

pelijk haalbaar  

• Praktisch uitvoerbaar 

Hoort het? 

• Normatief 

aanvaardbaar 

Handelings- 

perspectief 

Logica van de 

consequentie 

Werkt het? 

• Doeltreffend 

• Doelmatig 

Mag het? 

• Rechtmatig 

 

 

Het bovenstaande model is een versimpeling van de werkelijkheid, zoals elk model dat is. 

Dat betekent dat het model soms geen recht zal doen aan de complexe werkelijkheid. De 

auteurs zelf concluderen zelf bijvoorbeeld dat de  vier kernvragen een aantal onderwerpen 

niet afdekken. Bijvoorbeeld de complexiteit, onzekerheid, veelheid aan betrokken actoren 

en het langetermijnkarakter van beleid worden onvoldoende meegenomen. Echter als 

(ideaaltypisch) raamwerk voor mijn analyse van voortijdig schoolverlatersbeleid leent het 

model zich prima.  

 

Er wordt nu gekeken naar het schoolverlatersbeleid met de vier kernvragen als raamwerk. 

Omdat er wordt gekeken naar de toekomst (ex ante onderzoek) zijn de vragen net iets 

anders geformuleerd. In plaats van of het beleid werkt, past, mag en hoort wordt er gekeken 

naar wat werkt, wat past, wat mag en wat hoort. Dat deze methode een sterk normatief 

karakter heeft is inherent aan ex ante onderzoek. Door de vragen te beantwoorden aan de 

hand van (wetenschappelijke) evaluaties van het huidige beleid zijn de normatieve 

uitspraken wel onderbouwd.  

In deze paragraaf worden naast de randvoorwaarden ook (impliciet) de belemmeringen die 

de samenwerking in de weg staan behandeld omdat dit in veel gevallen twee kanten van 

dezelfde munt zijn. Want terwijl verkokering een belemmering is omdat het effectieve hulp 

in de weg staat, is effectiviteit een eis waaraan de samenwerking moet voldoen en wordt er 

ingegaan op wat effectiviteit dan is.  

Per kernvraag wordt een citaat gegeven dat de kern van de vraag weergeeft waarna 

vervolgens een of meerdere concrete randvoorwaarden worden behandeld waaraan 

voortijdig schoolverlatersbeleid zou moeten voldoen. Alle citaten aan het begin van de 

kernvragen zijn afkomstig uit van Hemerijck en Hazeu.
105

 Hiermee is overigens niet gezegd 

dat ook daadwerkelijk aan alle randvoorwaarden kan worden voldaan. Al was het maar 

omdat deze soms met elkaar in strijd zijn. In de praktijk zal blijken dat de randvoorwaarden 

van de vier kernvragen onderling een grote mate van overlap en onderlinge afhankelijkheid 

vertonen.  

 

De volgende randvoorwaarden worden behandeld. De randvoorwaarden zijn weergegeven 

per vraag of ideaaltypische invalshoek. De randvoorwaarden zijn samengesteld op basis van 
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literatuur over VSV en samenwerking tussen organisaties. Hoewel de meest voorkomende 

(zie hoofdstuk 4) VSV literatuur is geraadpleegd zijn deze randvoorwaarden niet uitputtend. 

 

Wat werkt? (paragraaf 3.1.1) 

1. De school heeft een brede missie 

2. Samenwerking wordt systematisch geëvalueerd op ingeplande evaluatiemomenten  

3. Beleid wordt expliciet onderbouwd op een combinatie tussen practice en evidence 

based kennis 

4. Samenwerking met partners is langdurig, tenminste 4 jaar 

Wat past? (paragraaf 3.1.2) 

5. Initiatieven zijn breed gedragen, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. 

Verplichtende maatregelen hebben niet de voorkeur 

Wat hoort? (paragraaf 3.1.3) 

6. De ontwikkeling, wensen en behoeften van het kind staan centraal 

7. De samenwerking van voortijdig schoolverlaten is sluitend 

Wat mag? (paragraaf 3.1.4) 

8. Op een onorthodoxe manier kijken naar problemen is belangrijk. Wetten en regels 

overtreden verdienen niet de voorkeur, maar zijn soms wel nodig.  

 

3.1.1 Wat werkt? 

‘Onderzoek in het kader van de werkt het-vraag houdt zich primair bezig met empirisch 

prestaties – succes en falen – van overheidsbeleid met gegeven doelstellingen. De 

belangrijkste ambitie van probleemgeoriënteerd beleidsonderzoek is gelegen in de 

beoordeling van de effectiviteit van mogelijke oplossingen. De werkt het-vraag refereert 

daarom aan een dubbel criterium: beleid moet zo veel mogelijk doeltreffend (effectief) en 

doelmatig (efficiënt) zijn.’ 

 

Er wordt ingegaan op de volgende punten: 

• Brede en integrale missie 

• Effectiviteit en onderbouwing van beleid 

• Langlopende samenwerking 

 

Brede en integrale missie 

De WRR introduceert in het rapport ´Vertrouwen in de school´ het begrip plusschool. Deze 

´andere´ school gaat uit van een bredere kerntaak dan alleen het overdragen van kennis. De 

missie van zo´n school is ‘… jongeren te geleiden naar een plek in de maatschappij en alles te 

doen wat daarvoor naar haar professionele oordeel noodzakelijk is, inclusief aandacht en 

zorg voor de sociaal-emotionele noden van ‘overbelaste’ leerlingen’. Samenwerking met 

ouders, jeugdzorg en GGD, de buurt en de lokale arbeidsmarkt is vooral belangrijk vanwege  

de contextrijke leeromgeving die deze partijen kunnen bieden aan de leerlingen. Het is 

nadrukkelijk niet de bedoeling van de WRR, noch de bedoeling van deze scriptie, een nieuw 

schooltype te introduceren dat onderscheiden moet worden van gewone scholen.
106

 

Momenteel hebben sommige scholen al flinke stappen gezet naar een dergelijke plusschool, 

echter voor andere scholen zal het een flinke cultuuromslag zijn.
107
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• Effectiviteit en onderbouwing van beleid 

Er is (in ieder geval) de afgelopen jaren veel discussie over de effectiviteit en onderbouwing 

van (nieuw) onderwijs beleid. De onderwijsraad concludeert dat in het onderwijs vaak 

nieuwe methoden en aanpakken worden geïntroduceerd zonder dat duidelijk is of de 

nieuwe methoden en aanpakken beter zijn dan de voorgaande.
108

  

De onderwijsinspectie trekt vergelijkbare conclusies. Ze stellen dat er op scholen een 

opmerkelijk gebrek aan resultaatgerichtheid bestaat. Met betrekking tot voortijdig 

schooluitval is evidence based vernieuwen niet aan de orde, wordt niet systematisch 

bijgehouden wat wel en niet werkt en zijn veel projecten sterk afhankelijk van de 

persoonlijke inzet van managers, coördinatoren, mentoren en docenten.
109

  

 

De aanbevelingen van de commissie parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen (de 

commissie Dijsselbloem, 2008) liggen in het verlengde van de conclusies van de 

onderwijsraad en de inspectie van het onderwijs. In 2008 heeft de commissie onder meer de 

volgende aanbevelingen gedaan met betrekking tot onderwijsvernieuwingen: 

- ‘De probleemanalyse is helder, wetenschappelijk onderbouwd en wordt breed 

gedragen door betrokkenen.' 

-  Er is een evaluatie beschikbaar van voorafgaand beleid.’ 

- ‘De gekozen beleidsoptie is wetenschappelijk gevalideerd. Zo niet, dan wordt de 

beleidsvernieuwing onder wetenschappelijke begeleiding eerst kleinschalig in pilots 

(met controlegroep) uitgeprobeerd.’ 

- ‘ De resultaten van deze pilots zijn adequaat geëvalueerd en zichtbaar verwerkt in het 

beleid.’ 

- ‘… Er is voorzien in (tussentijdse) evaluaties. Er zal niet worden overgegaan tot 

overhaaste bijstellingen dan nadat eerst nut en noodzaak zijn onderzocht’.
110

 

 

Vooral de ‘evidence based benadering’ (wetenschappelijk onderbouwd) krijgt hier veel 

aandacht. Echter de WRR (en ook de onderwijsraad) zien niet alleen meer voordelen in deze 

evidence based benadering. Ten eerste is het onderwijs niet overal hetzelfde en moet het 

worden aangepast aan lokale omstandigheden en voorkeuren waardoor de oorspronkelijke 

wetenschappelijke (bewezen) aanpak moet worden aangepast, waardoor deze sec niet 

geheel meer berust op de oorspronkelijke bewijsvoering. Daarnaast is de doorlooptijd van 

wetenschappelijk onderzoek (in het onderwijs) vaak lang, oplopend tot vijf jaar of langer. Als 

laatste is het lastig om het gehele probleem en of kind te onderzoeken omdat onderzoekers 

dan al snel te maken krijgen met veel verschillende factoren waarvan de oorzaak gevolg 

relaties onduidelijk zijn. De WRR kiest uiteindelijk voor een gulden middenweg tussen 
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Randvoorwaarde 1 (Wat werkt1) 

Een (plus)school met een aanpak vanuit de volgende missie: 

De missie van een plusschool is jongeren te geleiden naar een plek in de maatschappij en 

alles te doen wat daarvoor naar haar professionele oordeel noodzakelijk is, inclusief 

aandacht en zorg voor de sociaal-emotionele noden van ‘overbelaste’ leerlingen. 
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practise based en evidence based onderzoek. Met andere woorden, aan de ene kant ruimte 

voor de ervaring en intuïtie van professionals, aan de andere kant de eis tot 

wetenschappelijke kennis en onderbouwing .
111

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Langlopende samenwerking 

Langlopende initiatieven en samenwerking werken het best. De WRR zegt hier het volgende 

over ‘Succesvolle programma’s zijn langdurig. Het is een eenvoudige vuistregel: hoe langer 

en intensiever de interventie, hoe sterker het effect ervan.’
112

 Het gaan dan zowel of 

financiële zekerheid als organisatorische zekerheid over een langere periode die vereist zijn. 

Een plusschool kan alleen tot ontwikkeling komen als er zekerheid bestaat met betrekking 

tot de financiën over een langere termijn. Dit in tegenstelling tot de huidige kortlopende 

projecten met een beperkte schaal. Voor overbelasten is de tijdshorizon van de 

eerstvolgende verkiezingen veel te kort. Zij zijn gebaat bij meerjarige en niet onderbroken 

begeleiding.
113

 Aangezien verkiezingen om de vier jaar zijn gaat hem om zekerheid voor 

minimaal vijf jaar. Kijkend naar organisatorische zekerheid gaat het niet alleen om 

continuïteit tussen begeleider en leerling, maar bijvoorbeeld ook om continuïteit tussen 

personen uit verschillende organisaties die betrokken zijn bij de samenwerking.
114

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Wat past? 

‘Het toetsingscriterium van de past het-vraag betreft de politiek-maatschappelijke 

haalbaarheid en uitvoerbaarheid van beleid. Haalbaarheid en uitvoerbaarheid hebben 

betrekking op de mate waarin politieke, bestuurlijke en maatschappelijke organisaties bereid 

zijn om mee te werken aan de vormgeving en implementatie van beleid.’ 

 

Er wordt ingegaan op de volgende punten: 

• Verplichtende overheidsmaatregelen of maatschappelijk initiatief 
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Randvoorwaarde 3 (Wat werkt 3) 

Een aanpak die practice dan wel evidence based is. Met andere woorden: expliciet 

onderbouwt op basis van ervaringen en intuïtie van frontlijnwerkers en andere 

betrokkenen en of vanuit wetenschappelijk onderzoek. Bij voorkeur een combinatie 

tussen beide. 

Randvoorwaarde 2 (Wat werkt 2)  

Systematische evaluatie van voorafgaand beleid en het inplannen en uitvoeren van 

tussentijdse evaluatiemomenten. Deze evaluaties worden verwerkt in het bestaande dan 

wel nieuwe beleid. 

Randvoorwaarde 4 (Wat werkt 4) 

Langdurige samenwerking. Te denken valt aan in ieder geval vijf jaar. 
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• Verplichtende maatregelen of onderling overleg 

Er zijn natuurlijk talloze factoren te benoemen die te maken hebben met de haalbaarheid en 

uitvoerbaarheid van beleid. Er wordt hier ingegaan op een belangrijke factor. Deze nader te 

benoemen factor bevindt zich, zoals Teisman het beschrijft, op de grens tussen chaos en 

orde. Aan de ene kant is er behoefte aan duidelijkheid en orde, aan de andere kant bestaat 

er een weerstand tegen een overdosis aan wetten en regels.
115

 Innovatie om bijvoorbeeld 

nieuwe samenwerkingsvormen te vinden is nodig. Tegelijkertijd is een wildgroei aan 

(vluchtige) initiatieven onwenselijk. Vanuit verschillende kanten is een duidelijke hang te 

horen naar een van beide uitersten, namelijk geen verplichtende wetten en regels en of 

stelselwijzigingen. Als er geen verplichtende maatregelen vanuit de overheid komen, dan 

komt het aan op onderling overleg. Al dan niet op initiatief van de overheid. 

 

Wethouder Aboutaleb van Amsterdam heeft de basis gelegd voor de huidige Amsterdamse 

voortijdig schoolverlatersaanpak. Hij wilde, bewust, geen stelseldiscussie voeren en stelt: 

‘Als de bevoegdheidsverdeling tussen stad en stadsdelen al een deel van het probleem is (en 

dat is nog onvoldoende verkend en duidelijk), dan kunnen wij het ons niet permitteren al 

onze tijd en energie te stoppen in een stelselwijziging die jaren gaat kosten’
116

 

De WRR komt met een boodschap van gelijke strekking. Een van bovenaf opgelegde 

plusschool lijkt niet verstandig gezien de niet erg positieve ervaringen uit het verleden met 

van bovenaf opgelegde onderwijsvernieuwingen.
117

 Ook de commissie parlementaire 

enquête onderwijsvernieuwingen is tegen overhaaste en onvoldoende onderbouwde 

beslissingen.
118

 Impliciet is dit ook een verzoek tot ´rust´in het veld. Geen constante stroom 

aan veranderingen richting in het onderwijs. Een standpunt dat voormalig onderwijsminister 

van der Hoeven ook uitdroeg: ‘Geen stelselherzieningen bijvoorbeeld, geen nieuwe 

hervormingen, geen nieuwe ambtenaren op het ministerie, geen nieuwe scholenfusies. In de 

woorden van de minister zelf: ‘Géén grand designs’. Het onderwijsveld, decennialang murw 

gebeukt door lawines van Haagse circulaires, regels en reorganisaties, ontving de boodschap 

met instemming.’
119

 

Stelselwijzigingen en door de overheid verplicht opgelegde veranderingen lijken dus niet 

wenselijk en of direct aan de orde. De spreekwoordelijke bal ligt dan ook bij de 

maatschappelijke partners. 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Wat hoort? 

‘De hoort het-vraag ten slotte gaat over de (inter)subjectieve waardering van beleid door 

burgers; in het bijzonder de mate waarin beleid in de perceptie van burgers naar behoren 

aansluit bij hun verlangens, verwachtingen, noden, gevoelens, waarden en normen. … . De 
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Randvoorwaarde 5 (Wat past 1) 

Breed gedragen initiatieven vanuit de maatschappelijke partners zelf, al dan niet 

gefaciliteerd door de overheid zijn wenselijk, stelselwijzigingen en andere verplichtende 

aanpassingen niet. 
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reikwijdte van de constitutie (mag het?) is slechts aanvaardbaar als de daardoor 

gehandhaafde normen betrekkelijk algemeen door burgers worden aanvaard.’ 

 

Er wordt ingegaan op de volgende punten 

• Doel(groep) van de plusaanpak 

• Sluitende samenwerking 

 

• Doel(groep) van de plusaanpak 

De definitie van de wat-hoort vraag geeft al aan dat de doelgroep van het beleid centraal 

moet staan. In dit geval zouden staan de jongeren centraal, of zouden ze centraal moeten 

staan. Er zijn weinig partijen die het daar niet mee eens zijn. Het optimaal benutten van de 

talenten van kinderen en jongeren
120

, om het probleem heen organiseren (m.a.w. op maat 

en op de behoeften afgestemd)
121

, elk aspect van onderwijzen en ondersteunen afstemmen 

op de behoefte van de leerling
122

 zijn hierbij veelgehoorde termen. Naast dat de jeugd 

centraal moet staan, moet ook de ontwikkeling van de jeugd centraal staan. Niet de 

eindtermen en de lesstof staan centraal op school, maar de ontwikkeling van het kind
123

.  

 

Hoe dit centraal staan van jongeren precies vorm moet krijgen is onduidelijk. John West 

Burnham maakt in dit verband een interessante opmerking. Burnham gaat in op 

‘personalizing learning’ in het onderwijs. Het onderwijs gaat hierbij in op de specifieke 

wensen en behoeften van de individuen. Hoewel dit concept zowel theoretisch als praktisch 

nog niet uitgekristalliseerd is, zijn er wel een aantal dingen te zeggen over de aard en of 

eigenschappen van ‘personalization’. Een van deze dingen is de volgende: ‘Services are 

designed in response to the defined needs of the clients’. Het interessante aan deze 

eigenschap is het onderdeel defined. In veel gevallen is er mijns inziens namelijk helemaal 

geen beeld van de specifieke behoeften van jongeren.  

 

Anke Valent heeft in dit verband een zeer interessant empirisch onderzoek gedaan naar de 

problemen en behoeften van jongeren op de Amsterdamse school, een (MBO) 

opleiding/voorziening die elders uitgevallen jongeren met intensieve begeleiding en in kleine 

groepen toch naar een diploma probeert te leiden. Het interessante aan dit onderzoek is dat 

op een systematische en omvattende manier is gekeken naar de jongeren. Systematisch 

omdat een groot deel van de jongeren (135 leerlingen) zijn onderzocht, omvattend omdat 

het kijkt naar de problemen en behoeften van leerlingen op (de meest) relevante terreinen 

in het leven van de jongeren. Het gaat dan onder meer om dag- en vrijetijdsbesteding, 

schoolverleden, werk(verleden), achtergrond van het gezin, relaties met anderen, alcohol en 

drugsgebruik, gok en gamegedrag, vaardigheden van de jongeren en houding van de 

jongeren. Valent heeft hierbij gekeken naar de hulp die leerlingen zelf vonden dat ze nodig 

hadden, naar de hulp waarvan docenten dachten dat de leerlingen het zouden accepteren 

en naar wat docenten vonden dat de leerlingen nodig hadden.
124
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Hoe logisch het doen van dit soort onderzoeken ook lijkt, het is vooralsnog meer 

uitzondering dan regel dat dit soort onderzoeken plaatsvinden. Door op schoolniveau vanuit 

verschillende invalshoeken, op een systematische en omvattende manier te kijken naar wat 

de jongeren willen en nodig hebben kan per school worden bepaald wat in grote lijnen de 

behoefte is. Vervolgens kan door docenten worden bekeken wat specifieke leerlingen nodig  

hebben. 

 

 

 

 

 

 
 

• Sluitende samenwerking 

Twee belangrijke conclusies uit hoofdstuk 2 waren dat de versnipperdheid van beleid en de 

soms problematische verantwoordelijkheidsverdeling redenen waren voor de beperkte 

effectiviteit van het beleid. Een oplossing voor beide problemen is een sluitende 

samenwerking. Dit ideaal wordt door Eimers de heilige graal van de bestrijding van voortijdig 

schoolverlaten genoemd. De sluitende samenwerking is volgens Eimers een geheel van 

voorzieningen, werkwijzen en maatregelen, waardoor elke (potentiële) vroegtijdige 

schoolverlater gesignaleerd wordt waardoor voor het individu passende oplossingen kunnen 

worden gerealiseerd.
125

 Merle gaat ook in op de sluitende samenwerking. Iedere instantie 

moet maximale verantwoordelijkheid nemen voor het eigen beleidsterrein en er moet 

bewaakt worden dat jongeren bij de grensovergangen van organisaties niet tussen wal en 

schip raken.
126

 

 

 

 
 
 
 

3.1.4 Wat mag? 

‘De binding van de overheid aan de regels van het recht vormt de kern van de rechtsstaat: 

overheidshandelen dient regelgeleid te zijn. Beleid moet voor een logica van consequentie in 

overeenstemming worden gebracht met de grondwettelijk verankerde legaliteitsen 

rechtvaardigheidsbeginselen van gelijkheid, rechtsstatelijkheid, openbaarheid, 

democratische besluitvorming, ministeriële verantwoordelijkheid en beginselen van 

behoorlijk bestuur.’ 

 

Er wordt ingegaan op de volgende punten: 

• Burgerlijke (on)gehoorzaamheid? 

 

• Burgerlijke (on)gehoorzaamheid 

Hoewel een belangrijke legitimering van beleid is dat het voldoet aan de bestaande wetten 

blijkt uit evaluaties dat samenwerking soms het effectiefst is wanneer op zijn minst wordt 
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Randvoorwaarde 6 (Wat hoort 1) 

De ontwikkeling en specifieke wensen en behoeften van de individuele jongere staan 

centraal in de plusaanpak. Door op schoolniveau te onderzoeken wat de wensen en 

behoeften van de jongeren zijn kunnen de samenwerkingspartners worden uitgekozen. 

Randvoorwaarde 7 (Wat hoort 2) 

De aanpak van voortijdig schoolverlaten is sluitend. Organisaties nemen maximale 

verantwoordelijkheid voor het eigen beleidsterrein en samen verantwoordelijkheid voor 

de overgangen teneinde maatwerk voor potentiële uitvallers te creëren.  
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afgeweken van routines. Volgens Hendriks en Tops zijn het bieden van ruimte aan de 

alledaagse doeners (bijvoorbeeld docenten) en het zorgen voor bestuurlijke en politieke 

rugdekking twee van de drie belangrijkste randvoorwaarden voor het succes van vitale 

coalities. De alledaagse doeners vertonen initiatiefrijk gedrag en weten mensen en 

organisaties te mobiliseren en te binden. Hun gedrag is vaak onorthodox in de zin dat het 

afwijkt van gangbaar of algemeen geaccepteerd gedrag. Daarbij opereren deze alledaagse 

doeners op het randje van wat acceptabel is.
127

 Daardoor ook soms erover heen.  

Van Montfort gaat op deze onorthodoxe manier van kijken in door het begrip risico nemen 

te behandelen omdat ‘risicomijdend gedrag immers elke vernieuwing, vooruitgang doet 

stokken’
128

 

Risico nemen en op het randje van wat acceptabel is opereren kan in de knel komen met de 

wat-mag voorwaarde omdat er, in het ergste  geval, wetten worden overtreden. Een minder 

vergaande vorm is het niet respecteren van procedures in organisaties, het niet voldoen aan 

strakke verantwoordingsverplichtingen of wellicht geld voor een andere doel gebruiken dan 

waarvoor het bedoeld was om de jongeren vooruit te helpen. Duidelijk is in ieder geval dat 

op een frisse manier naar de problematiek kijken belangrijke winst kan opleveren. Kijken 

naar wat wel mogelijk is, levert daarbij veel meer op dan constant de belemmeringen, 

onmogelijkheden en complexiteit benadrukken. Vaak is het ook geen zwart wit wel of geen 

regels of wetten overtreden. Er zal sneller sprake zijn van een grijs gebied dan van het 

keihard en bewust overtreden van wetten, regels en procedures.   

 

 

 

 

 

 

Deze acht randvoorwaarden zijn een antwoord op de vraag wat moet er gebeuren? In 

paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de vraag: hoe moet dit gebeuren? In paragraaf 3.4 worden 

de randvoorwaarden gecombineerd met de vormgeving en wordt de ideaaltypische 

samenwerking gepresenteerd. 

 

3.2 Ideaaltypische samenwerking omtrent VSV: vormgeving  

In deze paragraaf wordt de vormgeving van de samenwerkings van voortijdig schoolverlaten 

behandeld. Met andere woorden: hoe moeten de randvoorwaarden worden uitgevoerd. Er 

wordt ingegaan op de intensiteit van de samenwerking (3.2.1), op de intentie en aard van de 

samenwerking (3.2.2) en daaruit voortkomende grondvormen van samenwerking (3.2.3). 

Volgens wordt ingegaan op de inrichting van de samenwerking (3.2.4) en de partnerkeuze 

(3.2.5).  
 

3.2.1. Intensiteit van de samenwerking 

Voordat wordt gekeken naar een aantal grondvormen van samenwerking wordt eerst 

ingegaan op een intensiteit van de samenwerking.  

Onderstaand overzicht (figuur 1) gaat in op samenwerking tussen organisaties, 

organisatieonderdelen en of mensen. Hierbij is weergegeven welke invloed welke niveau’s  

hebben op de intensiteit, menselijke impact en wederzijdse afhankelijkheid en risico’s.  
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Randvoorwaarde 8 (Wat mag 1) 

Op een onorthodoxe manier kijken naar wat wel mogelijk is lijkt de meeste effectieve 

aanpak. Bewust wetten en regels overtreden verdient absoluut niet de voorkeur. Echter 

uiteindelijk zal het doel, de ontwikkeling van jongeren, toch leidend moeten zijn.   
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De intensiteit en de menselijke impact zijn het grootste bij samenvoegen en het kleinst bij 

niet (meer) samen.  

De wederzijdse afhankelijkheid tussen samenwerkingspartners is echter het grootst bij 

harmoniseren en diensten uitvoeren omdat er een bedrijfsvoering is bij die organisaties 

waarbij organisatie(onderdelen) en middelen niet volledig in eigen beheer zijn. Bij 

samenvoegen is de wederzijdse afhankelijkheid kleiner omdat er uiteindelijk een leiding is 

die de beslissingen neemt.
129

 

 

Figuur 1 Intensiteit van de samenwerking
130

 

 
 
 

Focus in dit onderzoek op redelijk intensieve samenwerking 

Kaats, Opheij en van Klaveren hanteren een vergelijkbaar schema waarbij ze zich focussen 

op de middelste categorieën van het bovenstaande schema (figuur 1). Kaats, Opheij en van 

Klaveren sluiten hierbij de kortdurende samenwerking met een lage mate van gezamenlijk 

beslissen en een overnames met een zeer hoge mate van gezamenlijk beslissen en een lange 

tijdsduur uit omdat het organiseren tussen organisaties is.
131

  

In het schema (figuur 1) zou dit betekenen dat samenvoegen van organisaties en niet (meer) 

samen niet zouden worden meegenomen. Dit sluit aan bij de voorwaarde 4 van de wat 

werkt aanpak uit paragraaf 2.3.1. Deze voorwaarde stelt dat langdurige samenwerking de 

voorkeur geniet. Er wordt in dit onderzoek gefocust op de volgende niveau’s: harmoniseren, 

diensten uitvoeren en concentreren. Hiervoor is gekozen omdat bij niet (meer) of 

kortdurend samen, of bij het andere uiteinde: samenvoegen, geen sprake is van organiseren 

tussen organisaties.  

 

Figuur 1 is vooral gefocust op de intensiteit van de samenwerking. Naast deze intensiteit kan 

ook worden gekeken naar meer thematische grondvormen van samenwerking. Deze kijken 

naar de intentie en de aard van de samenwerking. Deze grondvormen vinden allemaal plaats 

binnen het niveau van de middelste categorieën uit figuur 1. Het verschil in intensiteit dat 

binnen deze middelste categorieën bestaat zal verder worden verduidelijkt in paragraaf 

3.2.2, 3.2.3 en 3.3 (operationalisatie). 

 

3.2.2 Intentie en aard van de samenwerking
132
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Kaats, Opheij en van Klaveren hebben de mogelijke samenwerkingsvarianten (grondvormen) 

geordend. Ze doen dit op basis van twee deelonderwerpen. Namelijk de intensiteit van de 

samenwerking en de aard van de samenwerking. Zowel bij de intentie als bij de aard van de 

samenwerking zijn twee uitersten die weergeven binnen welk spectrum samenwerking zich 

begeeft. 

 

Intentie van samenwerking 

Verbeteren �� vernieuwen 

 

Aard van de samenwerking 

Delen �� uitwisselen 

 

Bij de intentie van de samenwerking gaat het om het spectrum tussen wil ik slimmer werken 

(verbeteren)? Of wil ik nieuwe mogelijkheden ontdekken (vernieuwen)? Bij de aard van de 

samenwerking gaat het om of de onderlinge samenwerking veel afstemming vraagt van 

organisaties (delen en gedeeltelijk geïntegreerd laten werken van bedrijfsfuncties en 

processen)? Of wordt de samenwerking beperkt tot een duurzame vorm van uitwisselen 

(van producten, diensten, informatie, kennis). Hieronder zal worden ingegaan op deze twee 

deelonderwerpen en bijbehorende uitersten die uiteindelijk leiden tot vier grondvormen van 

samenwerking. 

 

Intentie samenwerking: verbeteren versus vernieuwen 

Verbeteren is slimmer en beter doen wat je altijd al deed. Een organisatie neemt een deel 

van de functies van een andere organisatie over omdat de andere organisatie bepaalde 

dingen beter kan. Zo ontstaat er een samenwerkingsrelatie waarbij er een duidelijke 

opdrachtgever en opdrachtnemer is, het resultaat centraal staat en stabiliteit en continuïteit 

belangrijke variabelen zijn. 

Aan de andere kant is er vernieuwen waarbij de samenwerking is gericht op vernieuwen, de 

samenwerkingspartners gelijkwaardig zijn (ondanks mogelijke verschillen in bijvoorbeeld 

grootte) en gericht op de toekomst. Omdat het resultaat niet op voorhand duidelijk is, is de 

kwaliteit van het proces de leidraad (doelen, intenties en ambities). Creativiteit en innovatie 

zijn belangrijke variabelen. 

 

Aard samenwerking: delen versus uitwisselen 

Delen versus uitwisselen heeft vooral te maken met in hoeverre partners een stukje 

eigenheid willen inleveren in ruil voor synergie (samengaan van delen is meer dan de som 

der delen). Bij delen gaan organisaties een hechte relatie met elkaar aan. Dat doen ze wel 

met een unieke partner, waarbij het de moeite waard is om in elkaar te investeren en 

daardoor ook andere kansen te laten lopen (exclusiviteit). Samenwerken is van primair 

belang en consensus is een belangrijke variabele.  

Aan de andere kant is het uitwisselen gebaseerd op een veel lossere relatie. Partners zijn 

inwisselbaar omdat de wederzijdse afhankelijkheid klein is. De partners hoeven het alleen 

eens te zijn over de uitwisseling zelf en de organisatorische aanpassingen zijn klein.  

 

3.2.3 Grondvormen van samenwerking
133
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Op basis van deze vier uitersten zijn vier grondvormen van samenwerking te identificeren. 

Deze grondvormen zijn een combinatie tussen de intentie uitersten verbeteren of 

vernieuwen (op de horizontale as) en de aard van de samenwerkingsuitersten delen versus 

uitwisselen (op de verticale as). In figuur 2 staat een visueel overzicht. Hieronder worden 

deze grondvormen toegelicht.  De voorbeelden in de wolken in figuur 2 kunnen worden 

genegeerd vanwege de te algemene (veelal private) strekking van de voorbeelden.  

 

Functioneel samenwerken 

Bij functioneel samenwerken is er een duidelijke opdrachtgever en opdrachtnemer te 

herkennen. De samenwerkingsrelatie is intensief en de keuze van de partner is bewust en 

gedegen. De onderlinge afhankelijkheid tussen de partners is groot en het resultaat staat 

hierbij centraal. 

 

Ondernemend samenwerken 

Ondernemend samenwerken is een intensieve samenwerking tussen partners gebaseerd op 

de erkenning dat organisaties strategische vernieuwing niet alleen kunnen realiseren. 

Volledig commitment van de betrokken partijen is erg belangrijk omdat informatie, kennis 

en technologie wordt gedeeld die van strategisch belang kan zijn. De kwaliteit van het proces 

is de leidraad (doelen, intenties en ambities). 

 

Transactioneel samenwerken 

Bij transactioneel samenwerken gaat het bijvoorbeeld om het verbeteren van een 

samenwerkingsketen. Toe- en of uittreding is relatief eenvoudig en partners zijn 

inwisselbaar. In het publieke domein is ketenregie een belangrijk voorbeeld van 

transactioneel samenwerken. Het resultaat staat hierbij centraal.  

 

Verkennend samenwerken 

Bij verkennend samenwerken wisselen organisaties kennis en ervaringen uit omdat ze zich 

voor een gezamenlijke of vergelijkbare opdracht gesteld zien. De partijen zijn niet exclusief 

aan elkaar verbonden, maar zijn wel gelijkwaardig omdat ze een vergelijkbare autoriteit 

bezitten op het terrein waarop wordt samengewerkt. De kwaliteit van het proces is de 

leidraad (doelen, intenties en ambities). 

 

Vooral op de verticale as (van uitwisselen naar delen of andersom) is een verschuiving 

mogelijk, op de horizontale as (verbeteren naar vernieuwen of andersom) is een 

verschuiving onwaarschijnlijker. Dit komt doordat de aard van de samenwerking sneller 

verandert dan de intentie. 
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Figuur 2 Grondvormen van samenwerking 
134

 

 

 
3.2.4 Inrichting van de samenwerking 

Op basis van de doelen, situatie en het moment worden de samenwerkingspartners 

gekozen. Als duidelijk is welke partners zijn gekozen moeten vorm en inrichtingskeuzes 

gemaakt worden. Eerst wordt gekeken naar de grondvormen, waarna de belangrijkste 

inrichtingsprincipes worden gemaakt. Kaats, Opheij en van Klaveren onderscheiden per 

grondvorm andere inrichtingskeuzes.
135

 In tabel 1 staan de categorieën van de 

inrichtingsprincipes en bijbehorende vragen. In verband met de omvang van de uitwerking 

van deze vragen worden niet de inrichtingskeuzes van alle vier de grondvormen van 

samenwerking weergegeven. In de bijlage (10.1) staan de inrichtingsvragen voor het 

(willekeurig gekozen) transactioneel samenwerken uitgewerkt. 

 

Tabel 1 Uitwerking inrichtingsvragen en onderwerpen voor transactioneel 

samenwerken
136

 

Doelen van de 

samenwerking 

• Welke intentie (verbeteren of vernieuwen) en aard (delen of 

uitwisselen) hebben de samenwerking  

 

Besturing 

samenwerking 

• Hoe worden de onderlinge verhoudingen, de rolverdeling, de 

gezamenlijke huishouding, de besluitvorming, de planning en 
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control, de besturingsinstrumenten en eventuele contractering 

geregeld? 

• Welke prestatie indicatoren worden gehanteerd 

 

Gedragsafspraken • Omgang met verschillen in identiteit  

• Managementstijl  

• Welk type gedrag en welke rollen passen bij samenwerking? 

• In welke mate wordt informatie gedeeld? 

 

Operationele 

uitwerking 

• Welke informatie- en communicatietechnologie wordt gebruikt? 

• Wat is de essentie van het werkproces? 

 

 

Gebruik grondvormen en inrichtingsprincipes 

De besproken grondvormen en inrichtingsprincipes kunnen worden gebruikt op 

verschillende manieren. Zowel als globaal ontwerpinstrument voor samenwerkings-

verbanden, als diagnose-instrument om bijvoorbeeld te kijken naar effectiviteit of als 

checklist voor procesmanagement van een samenwerkingsverband.
137

 

 

3.2.5 Partnerkeuze 

Er wordt in deze paragraaf niet ingegaan op hoe een specifieke partner moet worden 

uitgezocht. Er wordt wel ingegaan op hoe een type partner kan worden uitgezocht. Met type 

wordt in dit verband bedoeld uit welke sector een partner afkomstig is. Het uitgangspunt in 

deze scriptie is vooralsnog geweest dat de school de centrale actor is van waaruit wordt 

gekeken. Dit zou ook kunnen beteken dat de school de coördinatie van de zorg voor de 

leerlingen op zich moet nemen Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat de school 

vaak de vindplaats is van de problemen. Bij de twee visies op partnerkeuze die zullen 

worden gepresenteerd is de inhoudelijke discussie over een centrale actor echter niet direct 

van belang omdat een van de visies de behoefte van jongere als uitgangspunt neemt en het 

bij de andere visie niet direct van belang is vanuit welke partner wordt gekeken. 

In het algemeen kan worden gezegd dat partnerkeus afhankelijk is van de doelstelling van de 

mogelijke samenwerking, de situatie en het moment.
138

 

 

Inhoudelijke keuze partners op basis van de (hulp)behoefte van de jongere 

Het klinkt logisch dat de behoefte van de jongere centraal staat bij het kiezen van partners. 

Het is momenteel echter meer uitzondering dan regel dat de behoefte van leerlingen in zijn 

geheel en systematisch in kaart wordt gebracht (zie ook 2.3.1 en 2.4 voor onderbouwing en 

effectiviteit beleid).  Op basis van de onderzochte hulpbehoefte kan prioriteit worden 

gegeven aan bijvoorbeeld samenwerking met corporaties omdat huisvesting van studenten 

een groot probleem is, of met schuldhulpverlening omdat blijkt dat leerlingen met schulden 

veel slechter leren op school.  

 

Strategische keuze partners 
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Naast het kiezen van partners op basis van de behoefte van leerlingen kan ook worden 

gekozen op meer pragmatische (strategische) manier. De Bruijn en ten Teuvelhof gaan hier 

dieper op in. Er zijn tenminste een aantal kenmerken van de actoren interessant
139

: 

• De opvattingen van de actoren 

• De achterliggende belangen achter deze opvattingen 

• De machtsbronnen van de actoren voor het bevorderen of blokkeren van de 

samenwerking 

• De relatienetwerken van de actoren 

• Het repetitieve karakter van de relatie met een andere actor: hoe vaak en met 

betrekking tot welke onderwerpen kom je elkaar nog tegen 

 

Het onderscheid tussen opvattingen en belangen kan duidelijk worden gemaakt aan de hand 

van een sinasappel. Twee partijen willen allebei de sinasappel (opvatting). De vraag is echter 

vooral: waarom willen ze de sinasappel. Het is namelijk denkbaar dat de ene partij de 

sinasappel wil om vruchtensap te bereiden en de andere partij de schil wil gebruiken om 

huidverzorgende middelen mee te bereiden. Door de belangen achter de opvatting duidelijk 

te maken wordt speelruimte gecreëerd om tot een oplossing te komen. 

Machtsbronnen kunnen geld, bevoegdheden, kennis, reputatie of bijvoorbeeld een 

relatienetwerk zij. Als actoren elkaar in de toekomst vaak gaan tegenkomen dat is een goede 

verstandhouding en samenwerking veel belangrijker dan wanneer de samenwerking weinig 

intensief of incidenteel is.
140

  

 

3.3 Relatie tussen vormgeving effectieve samenwerking en effect van de samenwerking 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de relatie tussen de samenwerking en het effect van 

deze samenwerking. Specifieker kijkend naar deze scriptie: is een samenwerking die 

rekening houdt met de juiste randvoorwaarden en de meest ideale vormgeving heeft ook 

daadwerkelijk een garantie dat het aantal voortijdig schoolverlaters sneller daalt. 

 

Een moeilijkheid bij het vaststellen van de relatie tussen de samenwerking en het effect van 

de samenwerking is dat er in het bestaande VSV onderzoek vaak geen controlegroepen 

beschikbaar zijn.
 141

 Wat was er gebeurd met een bepaalde groep als bepaalde interventies 

niet waren gepleegd? Hierbij komt nog dat en ‘niet onaanzienlijk deel’ van de onderzochte 

programma’s niet of nauwelijks bijdraagt aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten. 

Oorzaken hiervoor zijn de gebrekkige kennis van de diverse oorzaken van VSV en de grote 

variatie aan problemen van leerlingen.
142

  

Het beeld is echter niet alleen pessimistisch. De kennis over oorzaken van VSV zijn vrij goed 

in beeld gebracht
143

 en er zijn verschillende signalen dat de periode van experimenteren en 

zoeken nu geleidelijk resultaten op gaat leveren.
144

 Daarmee lijkt een belangrijke reden voor 

de beperkte effectiviteit weggenomen en wordt het beeld van ineffectieve interventies 

rechtgezet. 

                                                 
139

 De Bruin en ten Teuvelhof, 2007, p.47 
140

 De Bruin en ten Teuvelhof, 2007, p.47-49 
141

 Van der Steeg en Webbink, 2006, p.60,61 
142

 Van der Steeg en Webbink, 2006, p.83 
143

 WRR, 2009, p.180 
144

 Eimers, 2005, p.182 



‘Vertrouwen in samenwerking’ 

Publieksversie 26 augustus 2009 50 

Programma’s met specifieke kenmerken hebben positieve effecten op de uitval. Deze 

positieve effecten zijn bijvoorbeeld te zien bij preventieve en langdurige programma’s met 

persoonlijke coaching en bij brede programma’s waarin meerdere settings (school, gezin, 

vriendengroep/buurt) worden betrokken.
145

 Specifieker kijkend naar de rol van scholen 

concludeert de WRR dat scholen een wezenlijk gewicht op de weegschaal van goed en 

kwaad kan leggen.
146

  

Een ander zeer bemoedigende conclusie komt van in ’t Veld. Hij concludeert in een kosten 

baten analyse van verschillende VSV maatregelen dat ‘ook een forse investering nog steeds 

batig zal zijn. Met andere woorden, de bestrijding van voortijdig schoolverlaten mag iets 

kosten.’ Voor drie van de vijf maatregelen geldt dat er geen economische reden is om niet te 

investeren.
 147

 Bij een vierde is er twijfel over de gebruikte methode, waardoor die mogelijk 

ook positief uitvalt. Kortom het merendeel van de investeringen, die bij een nieuwe, andere 

of geïntensiveerde aanpak wordt gedaan, valt positief uit. 

3.4 Samenvatting en conclusie  

Er zijn vier ideaaltypische invalshoeken om naar beleid te kijken. Als in meer of mindere 

mate wordt voldaan aan deze invalshoeken kan worden gesproken van ‘goed beleid’. Deze 

invalshoeken kunnen worden uitgelegd aan de hand van vier kernvragen die kunnen worden 

gesteld bij beleid: Werkt het? Hoort het? Past het? Mag het? Kijkend naar het voortijdig 

schoolverlatersbeleid vanuit deze vier vragen zijn er acht randvoorwaarden waaraan voldaan 

moet worden wil er sprake zijn van goed (samenwerkings)beleid. Achtereenvolgens gaat het 

om de volgende randvoorwaarden (paragraaf 3.1): 

 

Wat werkt? (paragraaf 3.1.1) 

1. De school heeft een brede missie 

2. Samenwerking wordt systematisch geëvalueerd op ingeplande evaluatiemomenten  

3. Beleid wordt expliciet onderbouwd op een combinatie tussen practice en evidence 

based kennis 

4. Samenwerking met partners is langdurig, tenminste 4 jaar 

Wat past? (paragraaf 3.1.2) 

5. Initiatieven zijn breed gedragen, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. 

Verplichtende maatregelen hebben niet de voorkeur 

Wat hoort? (paragraaf 3.1.3) 

6. De ontwikkeling, wensen en behoeften van het kind staan centraal 

7. De samenwerking van voortijdig schoolverlaten is sluitend 

Wat mag? (paragraaf 3.1.4) 

8. Op een onorthodoxe manier kijken naar problemen is belangrijk. Wetten en regels 

overtreden verdienen niet de voorkeur, maar zijn soms wel nodig. 

 

In paragraaf 2 is de vormgeving van het beleid behandeld. Samenwerking kan verschillen op 

basis van intensiteit van de samenwerking die van nauwelijks samenwerken tot fuseren 

loopt (3.2.1). De intentie (focus op verbeteren van het huidige of vernieuwen) en de aard 

van de samenwerking (delen = hechte samenwerking of uitwisselen = lossere samenwerking) 
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kunnen verschillen (3.2.2.). De combinatie tussen de twee uitersten richtingen met 

betrekking tot de intentie en de aard van de samenwerking levert vier grondvormen van 

samenwerking op (3.2.3). Zie hiervoor ook figuur 3. Op de horizontale as staan de twee 

uiterste intenties. Op de verticale as de twee uiterste bij de aard van samenwerking. 

Op basis van de keuze voor een grondvorm van samenwerking moeten keuzes worden 

gemaakt voor de inrichting van de samenwerking. Het gaat om keuzes met betrekking tot de 

besturing, onderling gedrag en operationele uitwerking (2.3.4). Tot slot moeten de partners 

worden gekozen (2.3.5). 

 

Figuur 3 Vier grondvormen van samenwerking 

 

 Delen (aard)  

 

Functioneel 

samenwerken 

 

 

Ondernemend 

samenwerken 

 

 

 

Verbeteren 

(intentie)  

Transactioneel 

samenwerken 

 

 

Verkennend 

samenwerken 

 

 

 

 

Vernieuwen 

(intentie) 

 Uitwisselen (aard)  

 

Als de hoofdstuk 2, de randvoorwaarden (paragraaf 3.1.) en de vormgeving van de 

samenwerking (paragraaf 3.2.) worden gecombineerd met elkaar zijn er een aantal dingen te 

concluderen. Per subparagraaf uit paragraaf 3.2. (de vormgeving) wordt behandeld welke 

keuzes moeten worden gemaakt op basis van de randvoorwaarden uit hoofdstuk 2 en 

paragraaf 3.1.   

 

(3.2.1.) Plaatsbepaling en intensiteit van de samenwerking 

De intensiteit van de samenwerking zal redelijk intensief zijn. Er moet duidelijk worden 

samengewerkt, tegelijkertijd is fuseren niet wenselijk in verband met de grote impact 

(randvoorwaarde 5).  

 

(3.2.2.) Intentie en aard van de samenwerking 

In hoofdstuk 2 is geconcludeerd dat een andere aanpak nodig is.  Er moet dus vernieuwd 

worden (intentie). Zo lang de samenwerking sluitend is (randvoorwaarde 7) maakt het 

niet uit of  

de samenwerking hecht of losser is.   

   

(3.2.3.) Grondvormen van samenwerking       

De twee meest ideale grondvormen zijn ondernemend en verkennend samenwerken 

omdat er vernieuwd moet worden, maar het niet uit maakt of er gedeeld of uitgewisseld 

wordt (zie figuur 3). 

 

(3.2.4.) Inrichting van de samenwerking 
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De belangrijkste focus binnen de samenwerking is een focus op de prestatiegerichtheid 

en helderheid omtrent de verantwoordelijkheden(2.4). De inrichtingskeuzes moeten 

hierop worden gebaseerd. 

      

(3.2.5.) Gebruik grondvormen en inrichtingsprincipes  

N.v.t. 

    

(3.2.6.) Partnerkeuze  

De partners moeten worden gekozen op basis van zowel inhoudelijke als strategische 

overwegingen. Dit heeft met randvoorwaarde 6 te maken. Het kind centraal betekent aan de 

ene kant een inhoudelijke keuze, tegelijkertijd betekent dit ook pragmatisch zijn. Dus een 

strategische keuze.  
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4. Onderzoeksaanpak en verantwoording  
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksaanpak (4.1), een verantwoording van gemaakte keuzes 

in het onderzoek (4.2) en een operationalisatie van begrippen uit hoofdstuk 2 en 3 (4.3).
   

4.1  Soort onderzoek  

Binnen deze scriptie staat de ideaaltypische samenwerkingsaanpak van voortijdig 

schoolverlaten centraal. Deze ideaaltypische aanpak is samengesteld aan de hand van 

theorie over voortijdig schoolverlaten en samenwerking tussen (semi-publieke) organisaties. 

Deze theorie is de basis voor het empirische onderzoek waar is gekeken naar scholen die 

voortijdig schoolverlaten succesvol hebben aangepakt. In deze scriptie wordt gekeken welke 

overeenkomsten er zijn tussen deze theoretische verklaring voor succes en de empirische 

verklaring voor succes. Uiteindelijk vullen deze ideaaltypische aanpak op basis van theorie en 

de succesvolle aanpak op basis van de praktijk (inclusief concrete uitwerking van de 

samenwerkingsaanpak) elkaar aan en wordt de bestaande theorie hierdoor aangevuld.  

 

Deductief onderzoek: een theorie testen 

De manier van onderzoek zoals net beschreven wordt ook wel deductief onderzoek 

genoemd. In deze scriptie wordt op een deductieve manier onderzoek gedaan. In het 

(empirisch) onderzoek wordt gekeken of de theoretische verklaring (succesvolle aanpak van 

voortijdig schoolverlaten) voldoet. Dit gebeurd door het opstellen en toetsen van 

hypothesen. De hypothesen in dit onderzoek zijn de acht randvoorwaarden en de 

ideaaltypische vormgeving zoals beschreven in hoofdstuk 3. Het testen van de ideaaltypische 

randvoorwaarden en vormgeving is op een deductieve manier onderzoek doen.  

In dit onderzoek is echter ook de ruimte gegeven aan respondenten om zelf 

randvoorwaarden en vormgevingsaspecten te benoemen. De reden hiervoor is dat de 

respondenten anders onnodig beïnvloed worden door de onderzoeker. Door de 

respondenten eerst zelf antwoorden te laten aangeven is het risico van beïnvloeding kleiner. 

Omdat er ook  inductieve elementen in het onderzoek zitten is deze manier van onderzoek 

ook beschreven na figuur 2. De deductieve manier van onderzoek doen vormt samen met 

inductief onderzoek de volledige onderzoekscyclus (zie figuur 2
148

). 

 

Figuur 2: de empirische cyclus 

 

 

        

    Toetsen     Onderzoek 

 

 

 

 

 

  Hypothese                Theorie    

  maken      opstellen 
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Inductief onderzoek: een theorie opstellen  

Bij inductief onderzoek wordt gekeken naar de kenmerken en of oorzaken van een probleem 

in de praktijk waarin het probleem speelt. Inductief onderzoek vind vooral plaats als er nog 

weinig theorie bekend is over het onderwerp. Er wordt hierbij geprobeerd om de 

verzamelde informatie uit de praktijk te veralgemeniseren zodat het ook geldt voor andere 

vergelijkbare (niet onderzochte) gevallen. Als er eenmaal een theorie is over een bepaald 

onderwerp, dan kan deze weer getest worden in de praktijk (deductie).
149

 

 

Twee dominante wetenschapsopvattingen 

De twee voornaamste wetenschapsopvattingen in de bestuurskunde en sociale 

wetenschappen zijn de empirisch analytische opvatting en de interpretatieve benadering. De 

empirisch analytische stroming wordt ook wel positivistisch genoemd. 

Deze scriptie is voornamelijk vanuit een empirisch analytische opvatting geschreven. Dit is te 

zien aan een aantal kenmerken. Ten eerste worden er theoretische wetmatigheden gecheckt 

door middel van hypotheses. Verder wordt in dit onderzoek gezocht naar causaliteit tussen 

een samenwerkingsaanpak van voortijdig schoolverlaten en het verminderen van voortijdig 

schoolverlaten. Het doel is het verkrijgen van op zijn minst intersubjectieve kennis die te 

generaliseren is naar grotere groepen (scholen) dan alleen de onderzochte.
150

 

 

Er zitten in echter ook interpretatieve elementen in het onderzoek. Vooral de methode, het 

doen van interviews, past meer bij een interpretatieve opvatting dan bij een empirisch 

analytische. Bijvoorbeeld omdat er wordt gekeken naar percepties van respondenten en de 

betekenis die ze geven aan verschillende gebeurtenissen.  

Binnen beide wetenschapsopvattingen kan zowel op een deductieve manier als op een 

inductieve manier onderzoek worden gedaan. In de praktijk is het echter zo dat de 

inductieve manier vooral wordt toegepast binnen onderzoek vanuit een interpretatieve 

wetenschapsopvatting vanwege de nadruk op de uniekheid en de subjectiviteit van de 

onderzoekseenheden. 

 

4.2 Verantwoording keuzes  

Het onderzoek is opgedeeld in een theoretisch en een empirisch gedeelte. Er zijn drie 

thema’s die zowel in het theoretische als in het empirische gedeelte terugkomen. De 

deelvragen (paragraaf 1.6) zijn in te delen in een matrix die het theoretische en empirische 

gedeelte combineert met de drie thema’s. Op basis van deze matrix worden de keuzes die 

zijn gemaakt in het onderzoek verantwoord (tabel 4).  

 

Theoretisch onderzoek: literatuur, beleidsdocumenten en beleidsevaluaties 

Voor hoofdstuk 2 en 3 zijn verschillende bronnen gebruikt. De nadruk in hoofdstuk 2, 

paragraaf 3.1 en paragraaf 3.3. ligt op (wetenschappelijke) (beleids-)evaluaties van voortijdig 

schoolverlaten. In mindere mate ligt de nadruk op literatuur over de besturing van semi-

publieke instellingen, waaronder onderwijsinstellingen. In paragraaf 3.2 ligt de nadruk op 

literatuur over de besturing van samenwerking tussen organisaties, al dan niet specifiek 

gericht op semi-publieke instellingen.  

De selectie van de literatuur heeft plaatsgevonden op basis van twee methoden. De eerste 

methode is een open zoekmethode op internet via zoekmachines, in de openbare 
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bibliotheken van Amsterdam en Utrecht en de bibliotheek van de Universiteit Utrecht. 

Hierbij is gezocht op trefwoorden die in het verlengde van deze twee woorden liggen: 

samenwerken tussen (semi-) publieke organisaties en voortijdig schoolverlaten. 

 

De sneeuwbalmethode is gebruikt als tweede zoekmethode. Naar aanleiding van de 

gevonden bronnen van de eerste methode is gekeken naar welke bronnen veel werd 

verwezen. Vooral rondom het onderwerp voortijdig schoolverlaten waren er de afgelopen 

vijf jaar een aantal bronnen waar relatief veel naar werd verwezen. Het gaat onder meer om 

Eimers, In ’t Veld, SCP,  Tilborg en van Es, Van der Steeg en Webbink en het Ministerie en de 

inspectie van het onderwijs. Het rapport van de WRR ‘vertrouwen in de school’ (2009) staat 

hier niet bij omdat dit rapport zo recent is dat er weinig tot niet naar wordt verwezen. 

 

Tabel 4 Onderzoeksmatrix 

 Voortijdig schoolverlaten (VSV) 

(A) 

 

Ideaaltypische samenwerking 

scholen; partners omtrent VSV 

(B) 

Relatie tussen ideaaltypische 

samenwerking en VSV  (C) 

T 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 

 

1. Voortijdig schoolverlaten en 

omvang VSV in Nederland 2006-

2007* 

 

2. Gevoerd VSV beleid vanaf 1993 

en effect van dit beleid 

 

3. Het belang van samenwerking 

tussen scholen en partners 

omtrent VSV 

 

Hoofdstuk 3 

 

4. Randvoorwaarden bij een 

ideaaltypische samenwerking 

 

5. Vormgeving ideaaltypische 

samenwerking 

 

Paragraaf 3.3 

 

6. Relatie tussen ideaaltypische 

samenwerking en het 

verminderen van VSV 

M • VSV Literatuur 

• Beleidsdocumenten 

• Beleidsevaluaties 

• Literatuur m.b.t. VSV; 

samenwerkende (semi-) 

overheidsinstellingen 

• Beleidsdocumenten; -evaluaties 

 

• Literatuur 

• Beleidsdocumenten 

• Beleidsevaluaties 

E 

 

Hoofdstuk 5 

 

7. Het belang van samenwerking 

volgens organisatie X 

 

8. Gevoerd beleid omtrent VSV en 

effect van dit beleid bij 

organisatie X 

 

Hoofdstuk 5 

 

9. Mate waarin en hoe organisatie 

x voldoet  aan de 

randvoorwaarden van een 

ideaaltypische samenwerking 

 

10. Mate waarin en hoe organisatie 

X voldoet aan ideale vormgeving 

van de samenwerking 

 

Hoofdstuk 5 

 

11. Relatie tussen ideaaltypische 

samenwerking en 

verminderen van VSV volgens 

organisatie X? 

 

12. Welke concrete maatregelen 

kunnen de ideaaltypische 

aanpak dichterbij brengen? 

M • Beleidsdocumenten organisaties 

• Interviews bestuurders; 

schoolleiders scholen 

• Beleidsplannen besturen 

• Analyse 3 succesvolle casussen 

• Interviews bestuurders; 

schoolleiders scholen 

• Beleidsplannen besturen 

• Analyse 3 succesvolle 

casussen 

• Interviews bestuurders; 

schoolleiders scholen  
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*De deelvragen zijn niet in de vragende vorm weergegeven in verband met de ruimte 

 

Empirisch onderzoek: interviews, beleidsdocumenten organisaties en websites 

organisaties 

Zoals in paragraaf 1.5 beschreven is gekozen om onderzoek te doen naar voortijdig 

schoolverlaten op VMBO scholen in de drie grote steden Amsterdam, Den Haag en 

Rotterdam. Zowel de keuze voor het VMBO als de keuze voor de drie grote steden heeft te 

maken met het feit dat de problemen daar het grootst zijn.
 151

 De scheiding tussen beleid 

voor het VMBO en het vo was in de praktijk niet altijd te maken.  

 

Om zowel op schoolniveau als op stadsniveau een beeld te krijgen van voortijdig 

schoolverlaten is gekozen om binnen drie overkoepelende schoolbesturen met een college 

van bestuurlid te spreken en met een schoolleider die onder dit bestuur valt.  In Rotterdam 

is gesproken met de voorzitter van het college van bestuur van *1* (*1*) en de schoolleider 

van het *4*. In Den Haag is gesproken met een college van bestuurslid van 

*2*(overkoepelend bestuur) en de directeur van de *5*. In Amsterdam is gesproken met de 

directeur van *3* (o.a. VMBO en praktijkschool die tevens portefeuillehouder voortijdig 

schoolverlaten is binnen de *3*. Als laatste is gesproken met een expert op het gebied van 

het VMBO onderwijs om de resultaten in een breder kader te plaatsen. Naast docent, 

decaan, schoolleider op verschillende scholen, college van bestuur lid van een groot 

overkoepelend bestuur is hij ook voorzitter geweest van de landelijke adviesgroep VMBO 

(2005-2008, ingesteld door de minister van OCW). Voor meer informatie over de 

achtergrond van de respondenten kunnen de uitwerkingen van de interviews in de bijlage 

worden geraadpleegd. 

 

De overkoepelende schoolbesturen in de drie grote steden (*1*, *2*en *3*) zijn 

geselecteerd op basis van de most different benadering en grootte van de scholen. Elk 

bestuur heeft een andere geschiedenis, functioneert in een andere omgeving en heeft 

andere centrale speerpunten. Omdat deze besturen zo van elkaar verschillen is de waarde 

van de uitkomsten die met elkaar overeenkomen groter. Daarnaast behoren deze scholen 

tot de grotere besturen in Nederland.
152

 Dit komt ten goede aan de generaliseerbaarheid 

van de uitspraken. In tabel 3 staat een overzicht van de leerlingenaantallen van onderzochte 

scholen 

 

Interpretatie tabel 3 

Tabel 3 geeft onder meer weer hoeveel leerlingen er op een van de scholen van de drie 

besturen zitten als percentage van het totaal aantal leerlingen in de drie grote steden. 

Hoewel *2* en *1* ook in de omgeving van Den Haag en Rotterdam zitten geeft deze 

dekking een goed beeld van het aantal leerlingen dat wordt afgedekt door met bestuurders 

van deze instellingen te praten. Door met de drie besturen te spreken is er in dit onderzoek 

een dekking bereikt van ruim een derde van het totaal aantal leerlingen in de drie grote 

steden.  
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Keuze respondenten 

De college van bestuurleden zijn uitgekozen omdat ze portefeuillehouder voortijdig 

schoolverlaten zijn. De VMBO scholen (*4*, *5*, *3*) zijn uitgekozen omdat ze binnen de 

besturen in de afgelopen drie jaar de sterkste daling van het aantal voortijdig schoolverlaters 

hebben gerealiseerd.
153

 Alle interviews waren semigestructureerd en duurden tussen de 75 

en 100 minuten. Omdat het een zeer omvangrijk onderwerp is, is gekozen om het interview 

vooraf te structureren. Tijdens de interviews is de structurering niet altijd gevolgd, echter de 

belangrijkste onderwerpen zijn wel in elk interview aan bod gekomen. 

 

Tabel 3 overzicht scholen en leerlingenaantallen
154

 

Stad Bestuur / VO / Onderzochte school / Stad* Aantal leerlingen 

 

*3*  

(Amsterdam) 

11 scholen  

6 VO / 3 PRO / 3 PO*** 

 

• *3* totaal 

• Alleen VO** 

• *3* 

• Amsterdam VO totaal 

• % *3*VO van Amsterdam totaal 

- 

**** 

- 

30 666 

**** 

 

*2* 

(Den Haag e.o.)  

51 scholen: 

7 VO / 1 VSO / 40 PO/ 3 SBO 

 

• *2*  

• Alleen VO 

• *5* 

• Den Haag VO totaal 

• % *2*VO van Den Haag totaal 

**** 

**** 

**** 

22 425 

**** 

*1*  

(Rotterdam e.o.) 

86 scholen:  

6 VO /  1 PRO / 79 PO 

 

• *1*  

• Alleen VO 

• *4* 

• Totaal Rotterdam VO totaal 

• % *1* van Rotterdam totaal 

**** 

**** 

**** 

27 960 

**** 

 

Nederland 

 

•  VO scholen Nederland (2006-2007) 

 

914 717 

* Tenzij anders vermeld komen alle cijfers uit het schooljaar 2007-2008 

** In deze scriptie ligt de focus op het VMBO. De cijfers zijn echter niet uitgesplitst naar het VMBO, vandaar dat 

het VO als totaal wordt weergegeven  

*** VO = voortgezet onderwijs; PRO = praktijkonderwijs; PO = primair onderwijs; VSO = voortgezet speciaal 

onderwijs; SBO = speciaal basisonderwijs 

**** Niet weergegeven in verband met herleidbaarheid naar organisaties en respondenten 

 

Analyse interviews 

Alle interviews zijn opgenomen en nagenoeg letterlijk uitgeschreven. Om de resultaten per 

deelvraag inzichtelijk te maken wordt een codering gebruikt. Door middel van deze codering 

krijgt elke deelvraag of deelonderwerp een kleur. Zo kan in de uitwerkingen van de 

interviews worden aangegeven over welke deelvraag of welk deelonderwerp een specifiek 

stuk in deze uitwerking gaat. In deze scriptie is de volgende uitwerking gehanteerd.  
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ROOD   =* Het belang van samenwerking; kerntaak onderwijs 

BLAUW = Gevoerd beleid en effect van dit beleid 

GEEL   = Randvoorwaarden 

GRIJS   = Ideaaltypische vormgeving 

GROEN  = Relatie ideaaltypische samenwerking en het effect van deze samenwerking 

DONKERGRIJS = Concrete maatregelen; voorstellen voor verbetering in de  toekomst 

RODE TEKST  = Overige relevante onderwerpen 

*Bij in zwart wit zijn de gekleurde balken mogelijk moeilijk van elkaar te scheiden 

 

Deze codering is in eerste instantie gebaseerd op de empirische deelvragen. De codering is 

aangevuld met onderwerpen die uit de interviews als relevant kwamen. Een voorbeeld 

hiervan is dat een van de deelvragen over het belang van samenwerking gaat. In de 

interviews is gebleken dat het belang van samenwerking in sterke mate te maken heeft met 

hoe instellingen hun kerntaak zien. Immers als de kerntaak nauwer wordt geformuleerd is 

het waarschijnlijk dat scholen samenwerking met partners zien als minder belangrijk.   

 

4.3 Operationalisatie  

In deze paragraaf wordt ingegaan op de operationalisatie, het meetbaar en of 

waarneembaar maken van de theoretische begrippen.
155

 De acht randvoorwaarden voor een 

ideaaltypische samenwerking (uit paragraaf 3.1), de intensiteit van de samenwerking (uit 

3.2.1) en de grondvormen van samenwerking (uit 3.2.2; 3.2.3)  worden geoperationaliseerd.  

 

Operationalisatie van de 8 randvoorwaarden 

Hieronder staat de operationalisatie van de acht randvoorwaarden. 

 

1. De school heeft een brede missie 

In paragraaf 3.1 is beargumenteerd wat een brede missie is. Vooral de elementen meer 

doen in het onderwijs dan alleen het overdragen van kennis en jongeren begeleiden naar 

een plek in de maatschappij zijn belangrijk. Op basis van deze missie zijn er een aantal 

punten die aangeven wanneer dit het geval is. Het ontplooien van concrete activiteiten door 

scholen met betrekking tot:  

• Oriëntatie van de leerlingen op werk en maatschappij en talentontwikkeling van de 

leerlingen   

Verder: 

• Een goed functionerend Zorg en Advies Team volgens betrokkenen 

Omdat het binnen de contact van dit onderzoek niet mogelijk is te kijken of aan 

bovenstaande elementen wordt voldaan in de praktijk zal uitgegaan worden van beschikbare  

beleidsdocumenten, websites en antwoorden van bestuurders en schoolleiders. 

 

2. Samenwerking wordt systematisch geëvalueerd op ingeplande evaluatiemomenten  

Het belangrijkste is de systematische evaluatie. Onder het woord systematisch wordt het 

volgende verstaan. Evaluatie:  

• Op basis van dezelfde terugkerende punten (in bijvoorbeeld planning en control en of 

kwaliteitssystemen) 

                                                 
155

 Van  Thiel, 2009, p.50 



‘Vertrouwen in samenwerking’ 

Publieksversie 26 augustus 2009 59 

 

3. Beleid wordt expliciet onderbouwd op een combinatie tussen practice en evidence based 

kennis 

Het belangrijkste binnen deze randvoorwaarde is het volgende: 

• Is aangegeven in strategisch beleidsplannen waarom er voor bepaald beleid is 

gekozen en is duidelijk waar het beleid op is gebaseerd. 

 

4. Samenwerking met partners is langdurig, tenminste vijf jaar 

Deze randvoorwaarde wordt onderzocht door te vragen naar: 

• De duur in jaren van de huidige samenwerking of waar de samenwerking korter is 

dan vijf jaar het aangeven van de gewenste duur van de samenwerking 

 

5. Initiatieven zijn breed gedragen, al dan niet gefaciliteerd door de overheid. 

Verplichtende maatregelen hebben niet de voorkeur 

Binnen deze randvoorwaarde zijn er drie elementen van belang. Ten eerste dat initiatieven 

breed gedragen zijn, ten tweede dat ze gefaciliteerd worden door de overheid en ten derde 

dat ze bij voorkeur niet verplichtend zijn. De tweede en derde zijn wat eenvoudiger te 

operationaliseren dan de eerste. 

• Wel of geen ingrijpende en verplichte maatregelen vanuit de overheid uit zich door 

het al dan niet invoeren van nieuwe wetten 

• Faciliteren door de overheid zal in veel gevallen uit extra geld of ondersteuning met 

kennis en coördinatie bestaan.  

Er wordt in deze scriptie volstaan met vragen naar deze twee onderwerpen bij bestuurders 

en of schoolleiders. Breed gedragen initiatieven vanuit de partners zelf worden gekenmerkt 

doordat de voorstellen vanuit de partners zelf komen. Twee indicatoren hiervan zijn:  

• Voorstellen door koepelorganisaties (uit het onderwijs) 

• De aanwezigheid van convenanten op stadsniveau en resultaatafspraken tussen 

schoolbesturen en schoolleiders 

 

6. De ontwikkeling, wensen en behoeften van het kind staan centraal 

In paragraaf 3.1 was het belangrijkste element van deze randvoorwaarde dat de behoeften 

van jongeren in kaart gebracht waren en dat daarnaar gehandeld werd. Deze behoeften 

kunnen expliciet door de jongeren worden aangegeven. Een andere optie is dat er door 

organisaties voor de jongeren wordt gedacht. Hoewel dit strijdig lijkt met de voorwaarde dat 

het kind centraal moet staan zal zo duidelijk worden dat dit niet het geval is. 

• Een eerste indicator is dus of de behoeften van de jongeren in kaart zijn gebracht 

Een belangrijke reden om samen te werken (paragraaf 2.5.2) zijn overgangen in het 

onderwijs. Een concrete indicator hiervoor is de volgende 

• Een (warme) overdracht tussen de verschillende tussen basisschool, middelbare 

school en middelbaar beroepsonderwijs.  

Een andere vorm van overdracht betekent de leerling pas ‘loslaten’ op het moment dat de 

andere organisatie (zorg, andere school) de verantwoordelijkheid voor de leerling  

overneemt. In sommige gevallen is dit wettelijk verplicht, in andere gevallen is dit allerminst 

het geval. Bijvoorbeeld wanneer leerlingen een VMBO diploma hebben en naar het MBO 

vertrekken. 
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• De school blijft zich verantwoordelijk voelen voor de leerling totdat de andere 

organisatie deze verantwoordelijkheid overneemt, Deze verantwoordelijkheid moet 

blijken vanuit concrete initiatieven. 

Een vierde indicator met betrekking tot de aanbodzijde richting de jongeren heeft te 

maken met het toelatingsbeleid van scholen. Is er op stads- of regioniveau beleid met 

betrekking tot de toelating van jongeren op scholen. Hoe wordt omgegaan met moeilijke 

gevallen? Het maakt in dit geval minder uit of het beleid gericht is op spreiding of 

concentratie van moeilijke leerlingen. De aanwezigheid van beleid duidt in dit geval op 

een oriëntatie op de beste plaats voor de jongere. 

• Beleid op stads- en of regioniveau met betrekking tot de toelating van jongeren 

 

7. De aanpak van voortijdig schoolverlaten is sluitend 

Sluitendheid van de aanpak komt erop neer dat de leerling pas losgelaten wordt als de 

andere organisatie de verantwoordelijkheid overneemt. Dit kunnen zorgpartijen zijn als de 

leerling niet meer in staat is te leren, maar ook collega-scholen (van de ene voortgezet 

onderwijsschool naar de andere) of vervolgonderwijs. 

• De indicatoren die hierbij aansluiten zijn de tweede en derde indicator van 

randvoorwaarde 6. 

 

8. Op een onorthodoxe manier kijken naar problemen is belangrijk. Wetten en regels 

overtreden verdienen niet de voorkeur, maar is soms wel nodig. 

Vooral het eerste deel van deze randvoorwaarde is zeer lastig te operationaliseren. Voor de 

operationalisatie is daarom gekozen voor een brede definitie van onorthodox. Onorthodox is 

als volgt te herkennen: 

• Elke nieuw initiatief om VSV te verminderen, dat op papier is beschreven en in 

samenwerking met partners wordt ondernomen   

• Het overtreden van wetten regels is de tweede indicator. 

 

Operationalisatie intensiteit van de samenwerking 

In paragraaf 3.2.1 is ingegaan op de intensiteit van de samenwerking. Hier is betoogd dat de 

samenwerking die in dit onderzoek wordt bekeken intensiever moet zijn dan niet (meer) of 

kortdurend samen en minder dan samenvoegen en fuseren van organisaties. Hieronder 

worden kortdurend samen en fuseren geoperationaliseerd 

• Kortdurend samen 

Van kortdurend samen is sprake wanneer de initiatieven een looptijd hebben van korter dan 

een jaar. Er kan een uitzondering worden gemaakt op deze termijn als er projecten zijn met 

vastgelegde doelen die korter dan een jaar duren. 

Deze periode komt voort uit het feit dat looptijd van het schooljaar een jaar is en de effecten 

van samenwerking vaak pas na een jaar kunnen worden bekeken. Bijvoorbeeld wanneer een 

jongere een nieuwe opleiding heeft. Er kan een uitzondering worden gemaakt op deze 

termijn in geval van kortere projecten waarbij doelen zijn geformuleerd en vastgelegd voor 

een periode korter dan een jaar.  

 

• Samenvoegen 

Er is sprake van samenvoegen wanneer beide organisaties onder de verantwoordelijkheid  
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van een gezamenlijke leiding komen.
156

 

Als wel voldaan is aan de indicator voor kortdurend en niet voldaan is aan de indicator voor 

samenvoegen dan is er sprake van gemiddeld intensieve samenwerking. Om dit vast te 

stellen zal worden gekeken naar een aantal concrete projecten die zijn weergegeven in de 

tekstboxen. 

 

Operationalisatie grondvormen van samenwerking 

Hieronder worden de verschillende grondvormen van samenwerking uit paragraaf 3.2.2 en 

3.2.3 geoperationaliseerd met als doel de grondvormen in de praktijk te herkennen en 

daarmee te kijken naar welke grondvorm een succesvolle casus neigt. De grondvormen 

worden onderverdeeld op basis van twee keer twee uitersten. De eerste twee uitersten gaan 

over de intentie van de samenwerking: verbeteren of vernieuwen. De tweede twee uitersten 

gaan over de aard van de samenwerking: delen of uitwisselen. 

Kaats, Opheij en van Klaveren onderscheiden verschillende selectiecriteria om te 

onderscheiden of een samenwerking gericht is of zou moeten zijn op verbeteren of 

vernieuwen en op delen of uitwisselen.
157

 Deze selectiecriteria worden als operationalisatie 

gebruikt (tabel 5 en 6). 

• Het geheel aan samenwerkingsverbanden is zeer omvangrijk en divers. Daarom 

kunnen de samenwerkingsverbanden niet als geheel worden geanalyseerd. Er wordt per 

stad gekeken naar een casus die door betrokkenen als succesvol wordt bestempeld.  

Niet elk criterium is erg meetbaar. Dit is echter geen probleem omdat het vooral gaat om 

welke richting de samenwerking op gaat en niet om een exact ja of nee. 

 

Tabel 5: Intentie van de samenwerking: verbeteren of vernieuwen 

Thema’s bij samenwerking 

 

Verbeteren      Vernieuwen 

Onderlinge verhoudingen 

tussen de partners 

Gelijkwaardig 

Opdrachtgever-opdrachtnemer 

Tijdsoriëntatie 

 

Toekomst 

Morgen 

Scope 

 

Tweede orde oplossingen 

Eerste orde oplossingen 

Leidraad  

 

Ambitie en doelstelling 

Resultaatbeschrijving 

Oriëntatie 

 

Anders 

Beter 

Succesfactor 

 

Creativiteit 

Stabiliteit 

Aanpak 

 

Innovatie 

Stap voor stap 

 

 

                                                 
156

 Samenwerken tussen organisaties, juli 2009 
157

 Kaats, Opheij, Van Klaveren, 2005, p.74-77 



‘Vertrouwen in samenwerking’ 

Publieksversie 26 augustus 2009 62 

Tabel 6: Aard van de samenwerking: delen of uitwisselen 

Thema’s bij samenwerking 

 

Delen       Uitwisselen 

Selectiecriterium 

 partnerkeuze 

Unieke partners 

Passende partners 

Aard van de relatie Exclusief 

Inwisselbaar 

Onderlinge verhoudingen Wederzijds afhankelijk 

Onafhankelijk 

Mate waarin partners zich 

aan elkaar aanpassen 

Assimilatie 

Co-existentie 

Totstandkoming van 

belangrijke besluiten 

Consensus 

Consent 

Het belang van 

samenwerking 

Primair belang 

Randvoorwaardelijk 

 

Het gebruik van de operationalisatie 

Terugkijkend is het niet in elk interview gelukt alle operationalisaties te checken. Daar zijn 

twee hoofdredenen voor. Ten eerste was het aantal onderwerpen dat besproken moest 

worden in de interviews zeer omvangrijk. Vaak te omvangrijk, zo is gebleken. Daarnaast was 

niet iedere respondenten even goed te sturen vanuit de vooraf bedachte onderwerpen. In 

enkele gesprekken is de topiclijst, in ieder geval de volgorde, enigszins losgelaten, om de 

kwaliteit van het gesprek te verbeteren. Uiteraard wel met de te bespreken onderwerpen in 

het achterhoofd. Waar de operationalisatie niet is gecheckt, is dit aangegeven in de 

resultaten.   

 

4.4. Betrouwbaarheid, validiteit en generalisatie  

 

In paragraaf 4.2. en 4.3 is al impliciet ingegaan op de betrouwbaarheid en validiteit van het 

onderzoek. Deze twee begrippen zijn belangrijke criteria bij wetenschappelijk onderzoek. 

 

Betrouwbaarheid: nauwkeurigheid en consistentie 

De betrouwbaarheid van onderzoek wordt bepaald door de nauwkeurigheid (1) en 

consistentie (2) waarmee de variabelen worden gemeten. Hoe betrouwbaarder het 

onderzoek, hoe zekerder een onderzoeker ervan kan zijn dat de onderzoeksresultaten niet 

toevallig zijn maar systematisch.  

 

Nauwkeurigheid 

De nauwkeurigheid wordt vooral bepaald door de meetinstrumenten die zijn gebruikt.
158

 

Hoe nauwkeurig zijn deze? Dit wordt in belangrijke mate bepaald door de operationalisatie. 

Door de complexe onderwerpen is het niet altijd gelukt een heel precieze operationalisatie 

te bereiken.   
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Consistentie 

De consistentie van het onderzoek heeft vooral te maken met herhaalbaarheid. Leidt 

dezelfde meting onder dezelfde omstandigheden tot de uitkomst? Binnen dit onderzoek is er 

veel gedaan om de herhaalbaarheid te faciliteren. De belangrijkste keuzes zijn inhoudelijk 

verantwoord in paragraaf 4.2. Het gaat om de keuzes voor de steden, de schoolsoort, de 

besturen, de scholen binnen de besturen en de respondenten. Daarnaast zijn er 

verschillende methoden (triangulatie) gebruikt om hetzelfde te meten. Empirisch is er vanuit 

schoolleiders en bestuurders en vanuit scholen en besturen naar hetzelfde onderwerp 

gekeken. Deze most different benadering met betrekking tot de verschillende steden 

versterkt de betrouwbaarheid duidelijk. Naast deze interviews zijn ook beleidsdocumenten 

en websites geraadpleegd.  

Hiernaast zijn ook de gebruikte zoekmethoden, zoekplaatsen, zoekwoorden en gebruikte 

bronnen evenals de gehanteerde analyse bij analyse van de interviews beschreven 

(paragraaf 4.2). 

 

Interne en externe validiteit 

Er zijn verschillende vormen van validiteit die allemaal op twee vormen zijn terug te leiden. 

Het gaat om interne validiteit en externe validiteit.  

Interne validiteit gaat over of de onderzoeker gemeten heeft wat hij wilde meten.
159

 Dit 

heeft onder meer te maken met de kwaliteit van de operationalisaties. Bij de 

betrouwbaarheid is behandeld dat het niet altijd mogelijk was om hele precieze 

operationalisaties te maken en deze systematisch in elk interview te checken. Dat de 

operationalisaties niet altijd heel precies zijn is hierbij erger dan dat niet alles overal is 

gevraagd. 

 

Externe validiteit: generaliseren in het algemeen is mogelijk 

Externe validiteit gaat over de generaliseerbaarheid van het onderzoek. In geval van dit 

onderzoek: zijn de resultaten alleen van toepassing op de drie onderzochte scholen en 

besturen of zeggen de resultaten ook iets over alle VMBO scholen in Amsterdam, Rotterdam 

en Den Haag?  

 

Tabel 3 in paragraaf 4.2 geeft aan dat door ook met de besturen te spreken een dekking is 

bereikt van meer dan een derde van het totaal aantal leerlingen in Amsterdam, Rotterdam 

en Den Haag. Hoewel hier het een en ander op kan worden aangemerkt geeft het aan dat 

het overzicht over de steden relatief groot is en een stuk groter dan wellicht verwacht op 

basis van het aantal interviews.  

 

Daarnaast zorgt de combinatie tussen een uitgebreide literatuurstudie en beleidsevaluatie 

ervoor (zie het theoretisch kader) dat de resultaten die naar voren komen kunnen worden 

ingebed in een bredere context. In het algemeen is de generaliseerbaarheid van de 

uitspraken voor alle VMBO scholen in de drie grote steden dus vrij groot en in ieder geval 

groter dan in eerste instantie gedacht zou kunnen worden naar aanleiding . In de conclusie 

zal worden aangegeven hoe het zit met de generaliseerbaarheid van specifieke uitspraken. 
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5. Beantwoording empirische deelvragen  
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het empirische onderzoek weergegeven. Omdat 

de nadruk ligt op het weergeven van de resultaten wordt er zo min mogelijk interpretatie 

gegeven door de onderzoeker. De duiding van deze resultaten staat in hoofdstuk 6. De 

onderwerpen van de paragrafen staan in de volgorde die overeen komt met de empirische 

deelvragen zoals behandeld in paragraaf 1.6.3.  

 

Er wordt ingegaan op het gevoerde VSV beleid van scholen en besturen en het effect van dit 

beleid (5.1). Het belang van samenwerking  en de rol van de school bij de VSV problematiek 

worden besproken (5.2).  Daarna wordt gekeken naar in hoeverre en hoe de verschillende 

scholen hebben voldaan aan de ideaaltypische randvoorwaarden zoals geschetst in 

paragraaf 3.1 (5.3) en de ideaaltypische vormgeving zoals behandeld in paragraaf 3.2 (5.4). 

Verder wordt gekeken naar hoe de betrokkenen de relatie zien tussen een ideaaltypische 

samenwerking en het effect van deze samenwerking (5.5). In dit hoofdstuk staan daarnaast 

verschillende tekstboxen met concrete samenwerkingsinitiatieven die door scholen en 

besturen zijn ondernomen om het aantal VSV’ers te verminderen. Deze tekstboxen 

verwijzen naar de empirische deelvraag over welke concrete maatregelen de ideaaltypische 

aanpak dichterbij kunnen brengen (5.6). 

 

Bij de weergave van de resultaten wordt regelmatig verwezen naar een van de 

respondenten of een regelnummer dat verwijst naar de regel(s) in het desbetreffende 

interview. De respondenten worden weergeven met een R, gevolgd door een 

interviewnummer. De regelnummers verwijzen naar de regel in de bijlage waar alle 

interviews achter elkaar staan. Deze nummers lopen van 1 t/m 1095. De uitwerkingen van 

de interviews staan allemaal achter elkaar in de bijlage. De regelnummering is hierbij 

doorlopend. Om het aantal voetnoten enigszins beperkt te houden wordt soms alleen aan 

het einde van de alinea verwezen naar respondenten en regelnummers.  

 

*Vanwege bescherming van de privacy van de respondenten zijn de resultaten niet 

weergegeven in deze versie* 
 

5.1 Gevoerd beleid door de organisaties en effect van dit beleid   

5.1.1 Gevoerd beleid  

5.1.2 Effect beleid en betrouwbaarheid van de cijfers   

5.2 Het belang van samenwerking volgens de organisaties en rol van de school  

5.3 Randvoorwaarden van de ideaaltypische samenwerking  

5.4 Vormgeving van de ideaaltypische vormgeving  

5.4.1 Intensiteit van de samenwerking   

5.4.2 Intentie en aard van de samenwerking en grondvormen van samenwerking  

5.4.2.1 Analyse *casus 1*  

5.4.2.2 Analyse *casus 2*  

5.4.2.3 Analyse *casus 3*  

5.4.3 Inrichting van de samenwerking en gebruik grondvormen en inrichtingsprincipe  

5.4.4 Partnerkeuze   

5.5 Relatie tussen ideaaltypische samenwerkingsaanpak en effect van deze aanpak  

5.6 Concrete maatregelen en toekomstig beleid  
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6. Conclusie  

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het theoretisch onderzoek (hoofdstuk 2,3) en het 

empirisch onderzoek (hoofdstuk 5) gecombineerd (6.1). Vervolgens wordt aan de hand van 

de deelvragen de hoofdvraag beantwoord (6.2). Ter afsluiting worden er twee scenario’s 

gepresenteerd voor de toekomst die kunnen worden gekozen door scholen (6.3). 

 

6.1 Verbinding theorie en empirie  

De  theoretische en empirische deelvragen worden hier per thema besproken. De besproken 

thema’s staan in tabel 7 en volgen de indeling van de rest van de scriptie. Tevens is in tabel 7 

aangegeven welke deelvragen deze thema’s dekken en in welke paragraaf ze zijn behandeld. 

 

Thema Deelvraag* 

 

Behandeld 

in paragraaf  

• De startkwalificatie en omvang van VSV T1 2.1 / 2.2 

• Beleid: effectiviteit vaak onbekend 

 

T2  

E8 

2.3 / 2.4  

5.2  

• Het belang van samenwerken T3 / E7 2.5 / 5.1 

• Randvoorwaarden en vormgeving van samenwerking T4 / T5   

E9 / E10 

3.1 / 3.2 

5.3 / 5.4 

• Ideaaltypische randvoorwaarden en vormgeving: garantie  

voor succes? 

T6   

E11 

3.3 / 5.5 

• Een nieuwe aanpak E12 5.6 

* T:1 betekent een verwijzing naar theoretische deelvraag 1. E:2,3 betekent een verwijzing naar 

empirische deelvraag 2 en 3. 

 

De startkwalificatie en omvang van VSV  

Het begrip startkwalificatie is in 1993 geïntroduceerd en speelt een centrale rol binnen het 

voortijdig schoolverlatersbeleid door de overheid omdat de startkwalificatie het 

uitgangspunt van het beleid is. Door de definitie van startkwalificatie wordt uitval gecreëerd. 

Zo is de huidige startkwalificatie niet haalbaar voor een kleine groep mensen. Daarnaast 

wordt er niet gekeken naar uitvallers uit eerdere jaren, valt het praktijkonderwijs met hoge 

uitval buiten de definitie en worden potentiële uitvallers niet meegenomen. Het jaarlijks 

aantal uitvallers in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ligt rond de 50 000 

leerlingen. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het beleid dat is vormgegeven 

rondom de startkwalificatie. 

 

Beleid: effectiviteit vaak onbekend 

Voor concrete voorbeelden van (effectief) beleid en een overzicht van beleid dat door de 

overheid (2.3) en instellingen (5.2 / 5.6) is gevoerd kunnen aangegeven paragrafen worden 

geraadpleegd.  

 

Vanuit verschillende theoretische bronnen komt naar voren dat de effectiviteit van het 

totale beleid over een langere periode beperkt is geweest. De beperkte effectiviteit van het 

totale beleid wordt in de praktijk niet altijd herkend. Er zijn specifieke maatregelen die (wel) 

effectief blijken. Ondanks de effectiviteit van specifieke maatregelen is ook uit het empirisch 

onderzoek gebleken dat de effectiviteit van (afzonderlijke) maatregelen vaak onbekend is. 
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Een belangrijke opmerking met betrekking tot de effectiviteit is dat er soms grote verschillen 

zijn geconstateerd in dit onderzoek tussen de officiële cijfers van het ministerie van 

Onderwijs en het beeld dat scholen en besturen hebben van deze cijfers. 

 

Naast de complexiteit van het probleem zelf zijn uit het theoretische onderzoek drie 

hoofdoorzaken voor de beperkte effectiviteit gebleken. Het gaat om: gebrek aan 

resultaatgerichtheid (1), versnipperd beleid (2) en de soms problematische verdeling van 

verantwoordelijkheden (3). Bij de laatste gaat het zowel om feitelijk verantwoordelijk zijn als 

het verantwoordelijk voelen.  

Uit het empirische onderzoek zijn vier oorzaken vaker genoemd: het gebrek aan focus en 

resultaatgerichtheid (1), het gebrek aan samenhang, overzicht en het ontbreken van een 

integrale aanpak (2), de discussies over de kerntaak (=verdeling verantwoordelijkheden) (3) 

en de overgangen en schotten in het onderwijs (4).  

Met een gebrek aan integrale aanpak (2) wordt bedoeld dat de initiatieven van bijvoorbeeld 

binnen en buiten de school niet op elkaar zijn afgestemd. Met schotten wordt gedoeld op 

bijvoorbeeld VMBO kinderen die op een locatie of school zitten die alleen maar VMBO 

aanbiedt of waarbij doorstroming naar een hoger niveau wordt bemoeilijkt (3).  

 

Omdat de overeenkomsten tussen het theoretische en empirisch onderzoek aanzienlijk zijn, 

kan worden geconcludeerd dat de genoemde oorzaken zeer waarschijnlijk voor de hele 

onderzochte populatie (VMBO scholen in de G3) gelden. Samenwerking met partners kan 

aan in ieder geval drie van de vier oorzaken voor beperkte effectiviteit een (onmisbare) 

bijdrage leveren. Vooral met betrekking tot het gebrek aan samenhang, overzicht en het 

ontbreken van een integrale aanpak (2), de discussies over de kerntaak (=verdeling 

verantwoordelijkheden) (3),  en overgangen in het onderwijs (4) kan samenwerking met 

partners een belangrijke rol spelen. In de volgende paragraaf wordt onder meer  ingegaan 

op hoe de respondenten het belang van samenwerking zien. 

 

Het belang van samenwerking 

Uit het theoretisch onderzoek is gebleken dat er drie typen redenen zijn voor scholen om 

samen te werken met partners: sociaal maatschappelijke-, onderwijsinhoudelijke- en 

bestuurlijke redenen.  

De sociaal maatschappelijke redenen hebben te maken met het feit dat kinderen in 

verschillende leefwerelden leven, soms een opeenstapeling van problemen hebben en 

behoefte hebben aan een brede ontwikkeling. Onderwijsinhoudelijke redenen hebben te 

maken met de link tussen onderwijs en de (werk)praktijk en overgangen in het onderwijs. 

Deze overgangen zijn er bijvoorbeeld tussen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het 

middelbaar beroepsonderwijs. Bestuurlijke redenen hebben te maken met de wederzijdse 

afhankelijkheid tussen organisaties. 

 

Uit het empirisch onderzoek blijkt allereerst dat alle respondenten samenwerking met 

partners zien als een (belangrijke) oplossing voor het verminderen van voortijdig 

schoolverlaten. Uit de interviews zijn drie redenen naar voren gekomen om samen te 

werken: 1) Samenwerking met als doel zorg bieden aan jongeren en een vangnet creëren 

voor jongeren die (dreigen) uit (te) vallen. 2) Samenwerking met als doel talentontwikkeling 

van kinderen, oriëntatie op werk en maatschappij en goed onderwijs. Het onderwijs wordt 

zo uitdagender en leuker. Mogelijk zijn leerlingen ook minder kwetsbaar voor overbelasting 
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als het onderwijs spannender, leuker en doelgerichter is. 3) Met als doel afstemming en 

verantwoording. Bijvoorbeeld met betrekking tot afstemming van verschillende initiatieven 

van organisaties en voor overgangen in het onderwijs.  

 

De empirische redenen en theoretische redenen komen inhoudelijk overeen, al is de 

verdeling wel anders. Globaal gezien komen de bestuurlijke redenen (T3)
160

 overeen met 

afstemming en verantwoording (E3). Onderwijsinhoudelijke (T2) redenen komen overeen 

met goed onderwijs (E2) en afstemming (E3), De sociaal maatschappelijke redenen (T3) 

komen overeen met alle drie de empirische redenen (E1,2,3). 

 

Wel zijn er verschillende opvattingen over de kerntaak van het onderwijs en daarmee dus 

ook over hoe ver scholen kunnen en moeten gaan bij het aanpakken van voortijdig 

schoolverlaten. 

 

Randvoorwaarden en vormgeving van samenwerking 

De verbinding tussen de ideaaltypische randvoorwaarden en -vormgeving van de 

samenwerking (theorie) en de gekozen of gewenste randvoorwaarden en vormgeving van 

samenwerking in de praktijk (empirie) staat in paragraaf 6.2. 

 

Relatie tussen ideale samenwerkingsaanpak en effect van deze aanpak: garantie voor 

succes?  

In het theoretische onderzoek zijn acht randvoorwaarden en een ideale vormgeving 

geformuleerd die zijn getest in het empirische onderzoek. Het is om verschillende redenen 

lastig gebleken een directe relatie te leggen tussen drie onderdelen in dit onderzoek. Het 

gaat om de volgende onderdelen: 1) de ideale randvoorwaarden en vormgeving van de 

samenwerking, 2) de gekozen samenwerkingaanpak in de praktijk en 3) het effect van zowel 

de ideale aanpak als de in de praktijk gekozen aanpak. In figuur 4 staat de relatie tussen deze 

drie onderdelen aangegeven, met daarbij de verschillende paragrafen waarin deze relatie 

aan de orde is gekomen.  

 

Figuur 4: relaties tussen onderdelen in het onderzoek  

 

 

 

 

 

 

   

     (3.3)                                                             (5.5) 

  

 

 

                                                                        (H5,H6) 
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 T staat voor theoretische reden en E voor empirisch doel (reden)  

Ideale randvoorwaar-

den en vormgeving 

samenwerking 

(H3) 

Gekozen/gewenste 

samenwerkingsaan-

pak in de praktijk 

(H5) 

Effect van de aanpak 

(H6) 
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Het betekent niet dat de punten in de theorie, waarvoor weinig steun was in de praktijk en 

andersom, direct vergeten moeten worden. Het betekent wel dat er verschillende gradaties 

zijn met betrekking tot de bewijsvoering. Voor sommige punten in dit onderzoek is minder of 

te weinig wetenschappelijke onderbouwing om aan te tonen dat ze werken. Dit is jammer 

omdat hiermee de wetenschappelijke onderbouwing voor de ultieme complete aanpak 

ontbreekt. Er zijn echter wel lichtpunten. Deze lichtpunten liggen op een aantal 

randvoorwaarden en vormgevingselementen waarvan in een groter aantal bronnen is 

gebleken dat deze werken om voortijdig schoolverlaten te verminderen. Deze lichtpunten 

komen in paragraaf 6.2 aan de orde. 

 

Een nieuwe aanpak 

In het theoretische onderzoek is geconcludeerd dat een andere aanpak gekozen zal moeten 

worden om de problemen die leiden tot voortijdig schoolverlaten echt effectief en sneller 

aan te pakken. De meeste respondenten zijn in het algemeen echter tevreden met wat er 

momenteel gebeurd aan maatregelen. Daarnaast hebben de onderzochte scholen 

procentueel de grootste daling gerealiseerd binnen de besturen.  

Tegelijkertijd is het aantal schoolverlaters bij verschillende scholen onder de besturen in 

Rotterdam en Den Haag de afgelopen twee jaar gestegen ten opzichte van 2006/2007. 

Ondanks de algemene tevredenheid, zien vier op de zes respondenten nog belangrijke 

verbeterpunten die niet direct binnen de huidige aanpak passen.  

Als het theoretische en het empirische onderzoek met elkaar worden gecombineerd kan 

worden gesteld dat een duidelijk andere aanpak vereist is. Het gaat dan niet om een geheel 

andere aanpak zoals geconcludeerd op basis van de theorie. Het gaat om een andere aanpak 

op specifieke punten. In 6.2 en 6.3 zal verder worden ingegaan op concrete aanbevelingen 

en twee scenario’s die dit verder uitwerken. 

 

6.2 De wijze waarop samenwerking kan bijdragen aan het verminderen van voortijdig  

schoolverlaten 

In deze paragraaf wordt de hoofdvraag beantwoordt.  

 

Op welke wijze(n) kan samenwerking van VMBO instellingen met partners een bijdrage 

leveren aan het verminderen van voortijdig schoolverlaten? 

 

Per doel zal worden aangegeven in hoeverre de randvoorwaarden en of vormgevings-

elementen, op basis van dit onderzoek, bewezen zijn voor de hele populatie van VMBO 

scholen in de drie grote steden. Bewezen is dat het door de verschillende bronnen wordt 

benoemt. Er zijn verschillende type bronnen 1) Theoretische bronnen (H2,3) en 2) 

Empirische bronnen (H5): Interviews / beleidsplannen / casussen 

 

Per niveau van bewijs (meervoudig, enkelvoudig, onvoldoende) staat in tabel 8 aangeven in 

hoeveel bronnen het onderwerp genoemd moet worden wil het als bewezen verklaard 

worden. Dat een randvoorwaarde onvoldoende bewezen wil niet zeggen dat de effectiviteit 

niet goed is. Het is echter niet door verschillende bronnen aangegeven. De afkorting RV1 

staat voor randvoorwaarde 1. De afkorting VG staat voor vormgeving. Tabel 8 staat op de 

volgende pagina.  
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Tabel 8: Conclusiematrix: overzicht bewijs voor verschillende randvoorden en 

vormgevingselementen 

Meervoudig bewezen 

 

 

Enkelvoudig 

bewezen 

 

Onvoldoende 

bewezen 

 

Onderbouwing van 

de resultaten: 

 

 

 

 

 

Doelen: 

Minimaal: 

• 2 theorie; 2 empirie  

• Min. 4 interviews  

• 4 empirie ( 2 interviews 

/beleidsplannen/casussen) 

Minimaal: 

• 2  theorie; 1 empirie 

• 3 interviews 

• 3 empirie (1 

interview, beleidsplannen, 

casussen) 

 

Gelijk aan: 

• 1,2 theorie 

• 1,2 interviews 

• 1.2 empirie (interview, 

beleidsplannen, casussen) 

• Zorg 

• ZAT en signalering (richting 

ZAT) door de school minder 

vrijblijvend (RV1) 

 

 • Reboundvoorzieningen 

(RV nieuw) 

 

• Talent-

ontwikkeling; 

• Oriëntatie op 

werk&maatsch. 

• Goed 

onderwijs 

• Brede missie van de school 

(RV1) 

• MBO opleidingen; 

bedrijven bezoeken met 

leerlingen 

• Meerdere soorten 

onderwijs aanbieden op (1 

lokatie) (RV overig) 

• Betekenisvol leren (= 

oriëntatie op werk & 

maatschappij) (RV1) 

 • Talentontwikkeling 

algemeen (RV1) 

 

• Afstemming 

• Verant-

woording 

 

 

• Instelling die zich bezig 

houdt met coördinatie VSV (RV 

overig) 

• Warme overdracht VO-

MBO en samenwerking met 

MBO (RV6,7) 

 

• Warme overdracht 

PO-VO (RV 6,7) 

• Leerling volgen tot op 

het MBO (RV nieuw) 

 

• Ambassadeur die 

bemiddeld bij plaatsing van 

PO leerlingen op VO (RV 

nieuw) 

• Verlengd VMBO (RV 6,7) 

• Coördinatie op stads- en 

regioniveau m.b.t. overgang 

PO-VO (RV nieuw)   

• Rol school; 

samenwerking; 

overig 

• Verantwoordelijkheid 

school stopt als overdracht aan 

een school/zorg/werk partner 

is gedaan = sluitende aanpak 

(o.a. RV6,7, VG) 

• Systematische evaluatie 

samenwerking (RV2) 

• Samenwerking met 

partners is langdurig, min.4 jaar 

(RV4; VG) 

• Resultaatgerichtheid  en 

transparantie (VG) 

• Relatie tussen specifieke 

samenwerking en effect van de 

samenwerking (5.5) 

• Extra financiering 

voor initiatieven breder 

dan de kerntaak; scholen 

met veel overbelaste 

leerlingen (RV5) 

• Onorthodoxe 

maatregelen; de intentie 

van samenwerking is 

vernieuwen (RV8; VG) 

• Onderbouwing van 

beleid is practise en 

evidence based (RV3) 

• Breed gedragen initiatie-

ven door de partners (RV5) 

• Behoeften jongeren in 

kaart brengen (RV6) 

• Centraal aanmeldings-

systeem PO-VO (R6) 

• Overtreden 

wetten/regels (R8) 

• Algemene relatie tussen 

samenwerking en effect van 

de samenwerking (5.2, 5.5) 
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Vertrouwen in samenwerking 

In de introductie van deze scriptie is gesteld dat samenwerking onontbeerlijk is, maar dat er 

tegelijkertijd barrières zijn bij samenwerking. Daarom is als uitgangspunt gekozen om te 

kijken naar op welke wijze samenwerking kan bijdragen aan het verminderen van voortijdig 

schoolverlaten. In dit onderzoek is zowel theoretisch als empirisch bewezen dat 

samenwerking inderdaad onontbeerlijk is. Daarnaast is er in de voorgaande conclusiematrix 

weergegeven in hoeverre verschillende randvoorwaarden (wat moet er gebeuren?) en 

verschillende vormgevingselementen (hoe moet dat georganiseerd worden?) bewezen zijn. 

De kolom met meervoudig bewezen randvoorwaarden en vormgevingselementen staat 

relatief vol. In de enkelvoudig en onvoldoende bewezen kolommen staan daarnaast ook nog 

hoopvolle punten.  

 

Dus nadat de WRR in januari 2009 heeft geconcludeerd dat ‘Vertrouwen in de school’ 

gerechtvaardigd is, kan ook worden gesteld dat ‘vertrouwen in samenwerking’ op zijn plaats 

is. Om de huidige samenwerking te verbeteren zijn in paragraaf 6.3 aanbevelingen 

geschreven aan het Ministerie, schoolbestuurders en schoolleiders op VMBO scholen in de 

drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

 

 

6.3 Aanbevelingen en twee scenario’s voor de toekomst  

Er zijn twee scenario’s mogelijk voor de toekomst met betrekking tot samenwerking van 

VMBO scholen met maatschappelijke partners.  

Het eerste scenario is gericht op optimaliseren van huidige initiatieven en maatregelen en is 

gebaseerd op in ieder geval vier respondenten die de huidige hoofdlijn willen voortzetten. 

Het tweede scenario gaat er vanuit dat er een trendbreuk nodig is waarbij het kind echt 

centraal komt te staan. Dit scenario vind zijn onderbouwing in het theoretische onderzoek, 

bij vier respondenten, die ondanks tevredenheid over het algemeen, op punten een duidelijk 

andere aanpak zouden willen zien dan de huidige en vanuit de conclusies over drie 

onderzochte succesvolle casussen.  

 

Voordat beide scenario’s zullen worden toegelicht wordt eerst ingegaan op een aantal 

algemene aanbevelingen die voor beide scenario’s gelden. De aanbevelingen van het 

optimaliseringscenario kunnen ook worden toegepast binnen het kind centraal scenario 

omdat het tempo van invoering en de ingrijpendheid van de veranderingen relatief meevalt. 

 

Algemene aanbevelingen  

Hieronder worden enkele algemene aanbevelingen gegeven voor het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en schoolleiders en schoolbestuurders. 

 

Ministerie Onderwijs. Cultuur en Wetenschap 

•  Hanteer naast de officiële Nederlands definitie een betekenisvollere definitie waarbij de 

startkwalificatie kan worden losgelaten als daar een alternatief (werk- en leertraject) 

tegenover staat dat passender is voor de jongere. 

• Maak de school primair probleemeigenaar voor alle jeugdproblematiek, vanwege de 

leerplicht. Het gaat hier ‘slechts’ om een belangrijke doorverwijsfunctie. Additionele 

financiering vanuit de overheid is vereist, maar verdient zich vermoedelijk snel terug door de 



‘Vertrouwen in samenwerking’ 

Publieksversie 26 augustus 2009 71 

eerdere signalering. Pas als de school de leerling formeel heeft overgedragen aan zorg of 

schoolpartners, dan verschuift deze primaire verantwoordelijkheid naar de andere partij.
161

 

• Zorg voor aanvullende financiering voor initiatieven die breder zijn dan de (wettelijke) 

kerntaak van de school en voor extra financiering per leerling voor scholen met veel 

overbelaste leerlingen. 

 

Bestuurders en schoolleiders op VMBO scholen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 

• Evalueer alle afzonderlijke maatregelen op ingeplande momenten 

• Zorg ervoor dat altijd voor iedere voortijdig schoolverlater duidelijk is wat de redenen 

van zijn of haar vertrek zijn. Breng dit overzichtelijk in kaart en stem daar de (nieuwe) 

aanpak op af.  

 

Uitwerking samenwerkingsscenario 1: optimalisering  

Door de toegenomen aandacht voor voortijdig schoolverlaters zijn er de afgelopen jaren 

steeds meer en nieuwe initiatieven ontstaan die verschillende oorzaken van voortijdig 

schoolverlaten aanpakken. Een groot deel van deze initiatieven wordt vormgegeven samen 

met maatschappelijke partners. In het eerste scenario wordt uitgegaan van een strategie van 

optimaliseren van de huidige initiatieven. Hoewel er natuurlijk nieuwe initiatieven kunnen  

ontstaan, ligt de nadruk op verbetering van bestaande initiatieven. Een optimaliserings- of 

groeimodel. De huidige lijn wordt voortgezet en waar nodig nog extra aangescherpt. Het is 

de verwachting dat door al deze initiatieven de (langzame) daling van het aantal voortijdig 

schoolverlaters wordt voortgezet. Bij scholen die al een hoop initiatieven ontplooien kan dit 

een geschikt scenario zijn. Hieronder staan enkele maatregelen die passen binnen het 

optimaliseringsscenario.  

 

• Focus op: 

• Beter in plaats van op nieuwer of meer: 

• Meetbare maar betekenisvolle resultaatmeting, koppel daar doelen aan en 

zorg voor regelmatige evaluatie. 

• Meer transparantie 

• Onderlinge samenhang tussen verschillende maatregelen 

• Zorg dat de signalering (richting ZAT) van knelpunten professioneler en minder 

vrijblijvend is. 

 

Uitwerking samenwerkingsscenario 2: het kind centraal  

In scenario 2 wordt er uitgegaan van een aanpak waarbij het kind echt centraal komt te 

staan. Dit is een duidelijke trendbreuk met het verleden. Met het optimaliseren van huidige 

maatregelen is niks mis en bovendien is er dan zeker een positieve ontwikkeling waar te 

nemen. Er blijven echter minstens twee belangrijke onderwerpen onderbelicht in het 

optimaliseringscenario.  

Ten eerste is het probleem niet opgelost als jongere niet meer uitvalt. Immers dat een 

jongere niet uitvalt zegt nog helemaal niks over zijn of haar ontwikkeling.  

Ten tweede is de aanpak nog zeer gefragmenteerd, op zijn best zijn initiatieven binnen de 

school (o.a. vanuit ZAT) redelijk op elkaar afgestemd. Echter het betrekken van de twee 
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 Vergelijk deze aanbeveling met vermoedelijk in te voeren zorgplicht binnen het passend onderwijs op 

http://www.minocw.nl/actueel/nieuwsbrief/artikel/215/Passend-onderwijs-voor-zorgleerlingen.html 
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andere leefwerelden is lastig. Ouders en de derdenwereld (grotendeels buiten schooltijd; in 

het weekend) zijn hierbij vaak niet betrokken. Om deze vragen op te lossen is er een 

duidelijke trendbreuk met het verleden nodig. Hieronder staan verschillende maatregelen 

die passen binnen het kind centraal scenario. 

 

Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bestuurders en schoolleiders 

• Vergroot de betekenis van het onderwijs door bij leerlingen meer in te gaan op 

talentontwikkeling, bredere bindingen aan te gaan met mogelijke toekomstige werkgevers 

en de maatschappij (bijvoorbeeld de wijk waarin leerlingen wonen, omgang met ouderen, 

minder bedeelden, mensen met verschillende achtergronden). 

• Zorg dat overal een warme overdracht van PO-VO, VO-MBO en eventueel MBO naar 

werk wordt gerealiseerd. 

• Stimuleer en of verplicht VMBO scholen om zo veel mogelijk soorten onderwijs aan te 

bieden op een locatie die wel kleinschalig georganiseerd is. In ieder geval met 

praktijkonderwijs en HAVO. 

• Creëer een jeugdcoördinator die alle initiatieven ondernomen rondom een kind in kaart 

brengt, afstemt en waar nodig bijstuurt: 

• Deze jeugdcoördinator werkt bij voorkeur vanuit de school en in nauwe 

samenwerking alle instanties rondom het kind. Het gaat dan in ieder geval om de 

partijen en mensen binnen de interne en externe zorg- en veiligheidsstructuren, 

bedrijven en welzijninstellingen.  

• De jeugdcoördinator dient ter vervanging van de huidige VSV coördinator of 

waar dat niet mogelijk is in zeer nauwe samenwerking met de VSV coördinator. 

• Deze jeugdcoördinator zou iemand van schoolmaatschappelijk werk of uit het 

Centrum voor Jeugd en Gezin kunnen zijn. Een vereiste is bekendheid in de onderwijs 

en het zorgveld. 

• De jeugdcoördinator begeleidt ouders bij de opvoeding en kijkt (in eerste 

instantie) vrijblijvend naar de dagbesteding buiten school van jongeren in nauwe 

samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, corporaties en de gemeente. 

• De financiering van deze functionaris gebeurd voor een groot deel door 

aanvullende financiering door de overheid, en voor een kleiner deel door huidige 

budgetten van de betrokken instellingen. Waaronder scholen. Voor een fte is dit 60 

000 tot 70 000 euro op jaarbasis, wellicht bij een coördinator met meer 

doorzettingsmacht ligt dit bedrag hoger. 

• De aanwezigheid van de jeugdcoördinator en intensiteit van de coördinatie 

hangt af van het aantal voortijdig schoolverlaters en potentiële schoolverlaters. 

 

Keuze voor de toekomstscenario’s  

De keuze voor een van beide scenario’s hangt af van de huidige staat van samenwerking.  

• Hoe groot is het aantal (potentiële) voortijdig schoolverlaters?  

• Hoeveel initiatieven zijn er al?  

• Hoe effectief zijn deze initiatieven?  

• Dekken ze alle mogelijke doelen van de samenwerking (zorg, talentontwikkeling, 

oriëntatie op werk/maatschappij en afstemming/verantwoording). 

Als de problemen relatief meevallen, er al veel initiatieven zijn, de effectiviteit behoorlijk is 

en de verschillende doelen worden afgedekt, dan is een keuze voor het optimalisering het 

meest passend.  
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Als het aantal initiatieven onvoldoende is, ze niet alle mogelijke doelen dekken, in te veel 

gevallen beperkt effectief zijn, dan is een keuze voor het kind centraal het meest passend. 

Een mogelijk interessant (en normatief) voorbehoudt bij deze redenering is dat veel van de 

voorgestelde initiatieven uit het kind centraal ten goede komen aan alle leerlingen en 

daarmee de onderwijsopbrengst verhogen en tevens bijdragen aan een benadering op maat 

voor de leerling.
162
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 Zie voor meer informatie over de aanstaande wet op het passend onderwijs de volgende site: 

http://www.minocw.nl/actueel/nieuwsbrief/artikel/215/Passend-onderwijs-voor-zorgleerlingen.html  
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8. Bijlagen   
In dit hoofdstuk staan de bijlagen. 

 

8.1 Uitwerking inrichtingsvragen en onderwerpen voor transactioneel samenwerken  

 

Intentie:  

 

 

Klant beter bedienen en zo voordeel voor 

alle organisaties behalen 

Doelen van de 

samenwerking 

Aard: Uitwisselen van mensen, diensten en 

producten  

Onderlinge verhou- 

dingen; rolverdeling 

De klant veroorzaakt een opeenvolging van 

acties; die worden in een keten 

geoptimaliseerd 

Huishouding Afspraken over goede verdeling kosten en 

baten 

Besluitvorming Iedere partij beslist zelf over in hoeverre 

men meedoet. De spelregels zijn bekend 

Planning, control, 

besturingsinstrumenten 

Uitwisseling van planning- en 

voortgangsinformatie; ketenregie; evaluatie 

op toegevoegde waarde van de keten voor 

ieder van de partijen 

Contractering Ketenafspraken  

Besturing 

samenwerking 

Prestatie indicatoren Ketenefficiency (lage transactiekosten) 

(m.i. ook effectiviteit) 

Omgang met verschillen 

in identiteit 

 

Acceptatie van elkaars eigenheid 

Welk type gedrag en 

welke rollen passen bij 

samenwerking? 

Betrouwbaarheid van (info) ‘leveren’ 

Sleutelrol voor o.a. ketenregisseurs en 

casemanagers 

In welke mate wordt 

informatie gedeeld? 

Open informatiehuishouding; gebaseerd op 

communicatie op operationeel niveau 

Gedragsafspraken 

Managementstijl Resultaatgericht: ‘dingen gedaan krijgen’ 

Welke informatie- en 

communicatietechnologie 

wordt gebruikt? 

 

Gestandaardiseerde gegevensdefinities, 

uitwisselen van plannings- en 

voortgangsinformatie, middleware 

(koppelen van verschillende systemen) 

Operationele 

uitwerking 

Wat is de essentie van 

het werkproces? 

Managen van het logistieke proces 
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8.2 Uitwerkingen interviews  

Zie de volgende pagina voor het begin van de uitwerkingen van de interviews. 

 

*Vanwege bescherming van de privacy van de respondenten zijn de uitwerkingen van de 

interviews in deze versie niet weergegeven* 


