Factsheet "1 -loket verzuim en VSV" voor gemeenten en scholen/onderwijsinstellingen

Project

De aanpak van schooluitval heeft in 2006 een belangrijke impuls gekregen met de het uitbrengen van
de Perspectievennota "Aanval op de uitval" door het Ministerie van OCenW. Het belang van het
tegengaan van voortijdig Schoolverlaten (VSV) wordt in het beleidsprogramma 'samen werken, samen
leven' van het nieuwe kabinet nogmaals benadrukt. Een sluitende registratie en melding van verzuim
en schooluitval is een belangrijke maatregel in de aanval op schooluitval. Het project "1-loket verzuim
en VSV" heeft als doel sluitende melding en registratie van verzuim en van VSV tot stand te brengen,
samen met IB-Groep, op basis van het onderwijsnummer. Vanaf november 2007 zal deze opzet
worden getest in de vorm van een pilot in een aantal gemeenten, samen met een aantal scholen en
instellingen in die gemeenten. Na het afronden van de pilot zal de nieuwe manier van verzuim melden
en registreren, indien succesvol, gefaseerd uitgerold worden naar andere gemeenten met haar
scholen en instellingen zodat uiteindelijk alle gemeenten met deze scholen en instellingen worden
aangesloten en de registratie van verzuim en VSV sluitend wordt.

Nieuwe meldroute

Scholen en instellingen leveren op dit moment al in- en uitschrijvinggegevens aan de IB-Groep. Deze
gegevens worden opgeslagen in het Basisregister Onderwijs (BRON). In het kader van het project 1loket verzuim en VSV wordt een digitaal loket bij de IB-Groep ingericht waarin deze in- en
uitschrijvinggegevens beschikbaar worden gesteld aan de gemeenten. De scholen en instellingen
kunnen de verzuiminformatie van hun leerlingen aan de gegevens op dit loket toevoegen. De IBGroep controleert de gegevens en stelt de gegevens vervolgens via dit loket beschikbaar aan de juiste
woongemeente. De leerplichtambtenaar (of het RMC of RBL) neemt naar aanleiding van de melding
contact op met de school of instelling. Dit rechtstreekse contact blijft ook in de nieuwe situatie bestaan.
De enige verandering is de vorm en de route van de melding door de school of instelling.
Voordeel
Deze aanpak heeft als voordeel voor de scholen en instellingen ten opzichte van de huidige situatie
dat zij hun verzuiminformatie niet meer doorgeven aan (veel) verschillende wotfhgemeenten op (veel)
verschillende manieren, maar dat er een geiiniformeerde gegevenslevering aan de IB-Groep
plaatsvindt. Voor gemeenten geldt hetzelfde: zij ontvangen alle informatie over verzuim van leerlingen
via een loket, op een eenduidige wijze. Door het loket bij de IB-Groep te plaatsen is het ook mogelijk
gegevens uit het Basisregister Onderwijsnummer (BRON) te ontsluiten.
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Doel

Het doel van het project is het ontwikkelen van een sluitende registratieketen voor Voortijdig Schoolverlaten (zowel in- en uitschrijving als verzuim) in de sectoren VO en BVE. Het verzuimloket
ondersteunt dit doel.

Afbakening

De pilot betreft het VO en MBO. Deze sectoren zijn het meest relevant in het kader van het
terugbrengen van het aantal voortijdig schoolverlaters. Op termijn worden mogelijk ook andere
sectoren aangesloten op het verzuimloket.

Pllotgemeenten

De volgende gemeenten nemen deel aan de pilot SRV:
Amsterdam

Groningen

Dordrecht

Leiden

Eindhoven

Rotterdam

Emmen

Utrecht

In deze gemeenten doen in totaal ongeveer 16 onderwijsinstellingen (VO en BVE) mee.

Wat wordt er van de gemeente verwacht?

In de pilot zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het betrekken van scholeh / onderwijsinstellingen
bij het project. Per gemeente is het gewenst dat zowel een VO-school als een BVE-instellingen deel
neemt. De gemeente maakt gebruik van de bestaande overlegstructuren in hun gemeente of regio. Ze
krijgt daarmee een regierol op lokaal niveau. Naast overleg met IB-Groep en het ministerie van
OCenW betekent dit vooral het bespreken van het gebruik van het loket met de scholen /
onderwijsinstellingen, het maken of herbevestigen van afspraken en het evalueren van de pilot met
alle betrokkenen.
Van gemeenten wordt verwacht dat zij meedenken over de inrichting van het proces en het meldloket.
Op deze wijze wordt gewaarborgd dat het verzuimloket zo nauw mogelijk aansluit bij de praktijk van
de gebruikers. Waar scholen gedurende de pilot vooral een rol hebben in het melden van verzuim, ligt
de Verantwoordelijkheid van gemeenten in het leveren van feedback aan de scholen: wat wordt er met
de melding gedaan? Na afloop van de pilot wordt een actieve rol van gemeenten verwacht bij de
evaluatie.
Wat van de (niet-pilot) gemeenten bij landelijke uitrol van het systeem wordt verwacht, is nog niet
duidelijk. Hierover volgt meer informatie in maart 2008, waarbij de evaluatie van de pilot als input dient
voor het plan voor de landelijke uitrol.

Wat wordt er van de school of instelling verwacht?

De scholen en instellingen die in de pilot meedoen, worden hiervoor door de gemeente uitgenodigd
via de bestaande overlegstructuren. Per gemeente wordt afgesproken of de gehele school/instelling
deelneemt of dat volstaan kan worden met een enkele lokatie. Samen met de gemeente worden
afspraken gemaakt over hoe de meldingen zullen worden opgepakt en hoe de procedures rondom het
melden vorm krijgen. Ook hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar de bestaande afspraken. De
goede zaken worden zo bewaard, terwijl bekende knelpunten nog eens kunnen worden bekeken.
Van scholen wordt verwacht dat zij actief meedenken over de inrichting van het proces en het
meldloket. Op deze wijze wordt gewaarborgd dat het verzuimloket zo nauw mogelijk aansluit bij de
praktijk van de gebruikers. Gedurende de pilot ligt de nadruk op het consequent en structureel melden
t<
van verzuim. Ook wordt inbreng bij de evaluatie na afloop van de pilot verwacht. De meeste
bijeenkomsten zullen in de eigen gemeente plaatsvinden. Voor sommige overleggen zal naar de IBGroep (in Groningen, of op lokatie in Utrecht) afgereisd moeten worden.

Qua werkzaamheden betekent de pilot een tijdelijke extra inspanning. Gedurende deze periode (nov.
2007-mrt. 2008) worden de verzuimgegevens zowel via de huidige meldroute (van school of instelling
naar gemeente) als ook via de nieuwe meldroute (van school of instelling via IB-Groep naarde

gemeente) geleverd. Als het nieuwe loket na een positieve evaluatie landelijk wordt uitgerold, komt de
huidige meldroute te vervallen.
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