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Het aantal voortijdig schoolverlaters in het voortgezet onderwijs
per samenwerkingsverband
Inhoud
Het bestand bevat het aantal voortijdig schoolverlaters (inclusief een verbijzondering) en
deelnemers met een bekostigde inschrijving binnen het VO. De gegevens worden gepresenteerd
per samenwerkingsverband passend onderwijs en vo-vestiging.
Bronnen
Elke jongere die in Nederland bekostigd onderwijs volgt heeft een persoonsgebonden nummer
onderwijs dat het volgen van leerlingen en hun persoonskenmerken (leeftijd, geslacht, etniciteit
en onderwijsniveau) mogelijk maakt. Deze gegevens zijn opgeslagen in het Basisregister
OnderwijsNummer (BRON). Op basis van dit onderwijsnummer wordt voortijdig schoolverlaten op
landelijk, regionaal en instellingsniveau in kaart gebracht. Vanaf schooljaar 2012-2013 wordt een
nieuwe meetmethode gehanteerd ten opzichte van de voorgaande jaren. In de nieuwe
meetmethode worden de volgende categorieën deelnemers niet meer tot de populatie gerekend
waarover de vsv’ers worden berekend (de startpopulatie):
− Niet bekostigde deelnemers binnen de convenantdefinitie(opgave DUO); In de vorige
convenantperiode vielen de niet voor bekostiging aangemelde deelnemers (opgave school)
buiten de startpopulatie (binnen de landelijke definitie speelt het bekostigingsaspect geen rol
en worden alle opgegeven deelnemers meegerekend).
−

Eerstejaars nieuwkomers: dit zijn asielzoekers/immigranten die korter dan 1 jaar in
Nederland zijn.

In de nieuwe meetmethode worden de volgende categorieën schoolverlaters niet meer als vsv’er
gezien:
− (Voortgezet) speciaal onderwijs: jongeren die doorstromen naar het (v)so (alleen voor de
convenantcijfers wordt dit aangepast; voor de landelijke cijfers was dit al het geval)
−

Particulier onderwijs: deelnemers die doorstromen naar niet-bekostigd, erkend onderwijs

−

Verlate startkwalificaties: mbo-deelnemers die op 1 oktober als vsv’er zijn geteld, maar in de
daaropvolgende periode tot en met 31 december alsnog een startkwalificatie halen

−

Vrijstellingen leerplichtwet: jongeren met een vrijstelling op grond van de leerplichtwet 1969

−

MBO-1 diploma met baan: deelnemers die op 1 oktober als vsv’er zijn geteld maar op dat
moment een baan hebben van minstens 12 uur per week

−

Politie- of defensieopleidingen: deelnemers die op 1 oktober als vsv’er zijn geteld maar op dat
moment onderwijs volgen bij politie of defensie

Voorlopige en definitieve cijfers
Elk voorjaar informeert het ministerie van OCW de Tweede Kamer over de voorlopige vsv-cijfers
van het voorgaande schooljaar. De vsv-cijfers zijn pas definitief wanneer er op de, door de
onderwijsinstellingen aangeleverde, in- en uitschrijvinggegevens een accountantsverklaring is
afgegeven. De definitieve cijfers worden negen maanden na de voorlopige cijfers bekend
gemaakt.
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Gegevensselectie
De selectie is gebaseerd op de convenantendefinitie. Nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn
personen die:
− Pp 1 oktober aan het begin van het voorgaande schooljaar jonger zijn dan 22 jaar en op dat
moment zijn ingeschreven aan een bekostigde vo- of mbo-opleiding en door de instelling voor
bekostiging zijn aangemeld
−

−

Per 1 oktober het hierop volgende schooljaar niet meer zijn ingeschreven als bekostiging
aangemelde deelnemer in een bekostigde vo-, mbo-, vavo-, of ho-opleiding; (deelnemers die
doorstromen naar niet bekostigd onderwijs worden mogelijk gezien als vsv-er)
Geen start kwalificerend diploma (havo, vwo, MBO-2 diploma of hoger) hebben behaald in het
schooljaar of al eerder.

Kwaliteit van de gegevens
De kwaliteit van de gegevens is afhankelijk van de administratie van instellingen zoals deze in
BRON staat. De administratie van instellingen wordt jaarlijks onderworpen aan een
accountantscontrole.
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