
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij doen wij u toekomen de uitwerking van de door de heer P. Rebergen 

van de ChristenUnie ingediende motie over Extra aandacht na schooluitval, 

ingediend op 22 mei 2019. De motie treft u als bijlage aan. 

 

De motie verzoekt het college:  

- de gesignaleerde uitval van de jongeren met een asielachtergrond te 

bespreken met de MBO’s, 

-  gezamenlijk met de MBO’s te kijken of er een sluitende aanpak te maken is 

voor de doelgroep, waarvan de begeleiding naar werk onderdeel uitmaakt. 

 

Onderzoek 

Naar aanleiding van de motie zijn gesprekken gevoerd met het Alfa College 

en Noorderpoort. Zij hebben onderzoek gedaan naar het aantal uitgevallen 

studenten met een niet-westers land van herkomst. Uit het onderzoek blijkt 

dat ongeveer 20 procent van deze groep studenten is uitgevallen, om diverse 

redenen. Dit is een aanzienlijk hoger percentage dan het schoolgemiddelde 

(namelijk 4 à 5 procent). Een verkeerde studie- en beroepskeuze is de 

voornaamste reden van uitval. Jongeren weten bijvoorbeeld niet goed hoe het 

beroep er in Nederland uitziet. We vinden het belangrijk dat ook deze 

jongeren een goede start op de arbeidsmarkt krijgen. Daarom is het van 

belang dat de jongeren de juiste studiekeuze maken.  
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Aanpak 

Naar aanleiding van deze uitkomsten hebben we gesprekken gevoerd met de 

betrokken partijen (ROC’s, het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) 

en Thuisin050). In de gesprekken is vanuit alle partijen de nadruk gelegd op 

de preventie van schooluitval. Het volgen van een opleiding is van groot 

belang voor een goede integratie en een startkwalificatie geeft jongeren een 

goede start op de arbeidsmarkt. In gezamenlijkheid hebben we nagedacht 

over manieren om dit aan te pakken. We lichten deze kort toe.  

 

1. De ROC’s besteden meer aandacht aan de intake  

Het is belangrijk dat jongeren een beter beeld krijgen van de opleiding en het 

beroep en daarmee sneller op de juiste opleiding terecht komen. 

 

2. Samen werken aan preventie van uitval  

We hebben speciale aandacht voor deze groep jongeren, ook vanuit voortijdig 

schoolverlaten (vsv). Om beter te signaleren, en voortijdig schoolverlaten te 

voorkomen, willen we toewerken naar een intensievere begeleiding van de 

doelgroep op de ROC’s. Hierbij zullen WIJ Groningen (School als Wijk), 

Thuisin050, het RMC en de ROC’s betrokken worden. We verbeteren de 

werkafspraken tussen School als Wijk, het RMC en Thuisin050, om te zorgen 

dat de jongeren niet tussen wal en schip vallen. 

 

3. Pilot op de ISK 

Gerelateerd aan deze aanpak noemen we hier ook de pilot die gestart is met 

de Internationale Schakelklas (ISK) en het VO-WIJ team. Veel leerlingen met 

een niet-westerse achtergrond starten op de ISK voordat zij doorstromen naar 

het voortgezet onderwijs of MBO. ISK-leerlingen die 18 worden krijgen extra 

begeleiding van het VO-WIJ team dat gevestigd is op de ISK. De overgang 

naar 18 betekent veel nieuwe verantwoordelijkheden, en we zien dat er dan 

op allerlei leefgebieden problemen optreden. Met deze pilot hopen we eerder 

signalen op te pakken en (grote) problemen te voorkomen. Een deel van deze 

problemen kan namelijk de oorzaak zijn van schooluitval op de ROC’s.   

 

4. Intensieve begeleiding en maatwerk 

Conform ons coalitieakkoord werken we aan een sluitende aanpak voor 

werkzoekende jongeren. Dat geldt natuurlijk ook voor jonge statushouders. 

Als een jongere toch uitvalt en in de bijstand terecht komt, zal hij middels 

maatwerk intensief worden begeleid naar bijvoorbeeld een BBL-plek of de 

pilot praktijkleren. Bij deze pilot voeren jongeren praktijkwerkzaamheden uit 

bij een erkend leerbedrijf en daarvoor krijgen ze een mbo-praktijkverklaring. 

Deze verklaring vergroot de kans op betaald werk.  
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We evalueren deze aanpak aan het einde van het schooljaar met de betrokken 

partijen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 




