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schoolverlatencijfers versus de
landelijke cijfers

Geachte raadsleden,
Tijdens de raadsvergadering van 16 juni j.l. heeft Lijst Linsen bij de behandeling van de jaarrekening naar voren gebracht
dat het aantal voortijdig schoolverlaters in Bergen op Zoom hoog ligt; 2,Ą fo ten opzichte van 1,9 Zo landelijk. Zij vroegen
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daarbij of de door het college geleverde inspanningen op dit gebied vruchten afwerpen, of de aanpak wordt geëvalueerd,
of het tijd wordt accenten te verleggen, en zo ja waar het college dan aan denkt. Ik heb u op dit punt een schriftelijke
toegezegd die ik u hierbij geef.
Het is inderdaad juist dat Bergen op Zoom afwijkt van het landelijk gemiddelde en procentueel meer voortijdig
schoolverlaters heeft. Dit heeft te maken met de samenstelling van de Bergse bevolking die lager opgeleid is dan het
landelijk gemiddelde opleidingsniveau. Het voortijdig schoolverlaten manifesteert zich voornamelijk binnen lagere
opleidingsniveaus, vandaar dat daar procentueel meer voortijdig schoolverlaters te vinden zijn.
In 2005, bij de start van de aanval op de schooluitval, had Bergen op Zoom 5,8 7o voortijdig schoolverlaters (309
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jongeren). L andelijk lag dit percentage toen op 4,1^0, regionaal op 4,4 /). De aanval op de schooluitval is gericht op het
lokaal terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Hierin is de Bergse aanpak uiterst succesvol. Er waren
drastische maatregelen nodig in 2005 en die zijn ook genomen. Er is specifiek voor het MBO een leerplichtambtenaar
aangesteld. Daarnaast hebben trajectbegeleiders al uitgevallen 18-plusjongeren ondersteund in hun terugkeer naar het
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onderwijs om daar alsnog een startkwalificatie te behalen. In 2010 was het aantal jongeren teruggebracht tot 3,5 Zo (182
jongeren).
De laatste definitieve cijfers vanuit het rijk (zie hiervoor de VSV verkenner; www.VSVverkenner.nl) zijn van schooljaar
2014 - 2015. Hieruit blijkt dat Bergen op Zoom het aantal voortijdig schoolverlaters heeft weten terug te brengen tot
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1,99 7o. Landelijk is dit percentage 1,82 7o. Hoewel Bergen op Zoom iets hoger zit is het verschil met het landelijk
gemiddelde dus aanzienlijk kleiner geworden. De tijdens de raadsveragdering aangehaalde cijfers zijn vermoedelijk de
voorlopige

cijfers van schooljaar 2014 - 2015 die ook op de VSV verkenner staan, maar inmiddels zijn vervangen door

de definitieve cijfers.
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Het aantal voortijdig schoolverlaters is dus drastisch gedaald. Dit maakt onze inspanningen overigens niet minder, want
de problematiek onder de resterende jongeren is wel groot. De jongeren met 'gewone' keuzeproblematiek,
motivatieproblemen e.d. worden inmiddels in diverse programma's en voorzieningen rondom school opgevangen. De
gemeentelijke focus ligt steeds meer op jongeren die intensievere begeleiding nodig hebben en kwetsbare jongeren (uit
praktijkonderwijs en speciaal onderwijs). Hiervoor is vorig jaar Dynamo opgericht. Een eigen voorziening in Bergen op
Zoom voor de regio West-Brabant West, waar jongeren met diverse problematiek terecht kunnen om weer een (nieuw)
toekomstperspectief voor zichzelf te creëren. De aanpak is recentelijk geëvalueerd.
Op 4 oktober staat er een werkbezoek aan Dynamo gepland voor raadsleden. U kunt dan kennis nemen van de methode
die gebruikt wordt binnen Dynamo en de evaluatie ervan, alle partners waarmee wordt samengewerkt en de huidige
groep voortijdig schoolverlaters die met Dynamo ondersteund wordt. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent gebruik te
maken van die uitnodiging, de resultaten zijn namelijk zeer de moeite waard.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Mevr. Drs. Y.J.M.M. Kammeijer- Luycks
Wethouder gemeente Bergen op Zoom
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