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Voor u ligt de vierde nieuwsbrief VSV van ROC Nijmegen, een uitgave van de Taskforce VSV.
Het Voortijdig School Verlaten is en blijft een belangrijk thema binnen ROC Nijmegen. Het is onze
opdracht om zoveel mogelijk studenten een diploma te laten halen, zodat ze kansrijk zijn op de
arbeidsmarkt. Tevens hebben we (financiële) kwaliteitsafspraken over het terugdringen van het aantal
vsv’ers met OCW. Dit gebeurt sinds 2016-2017 naar rato van het aantal VSV’ers. Bij ROC Nijmegen geldt
ook het motto ‘Elke VSV’er telt mee’.
Door middel van de nieuwsbrief VSV houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends,
landelijke wetgeving en interne besluitvorming.

In deze Nieuwsbrief:
•
•
•

Laatste cijfers vsv: Iedere VSV’er telt, voor ROC Nijmegen een goede prestatie in beeld
QlikView kan teammanagers en trajectbegeleiders helpen
Extraneus en VSV: aandacht gewenst!

Laatste cijfers vsv: ‘Iedere VSV’er telt, voor ROC Nijmegen een goede prestatie in beeld
In vergelijking met de maand augustus zien wij een stabilisatie van aantal VSV’ers voor de maand
september.
Op 12 oktober jl. is er weer een nieuw DUO VSV-overzicht beschikbaar gekomen voor potentiele VSV’ers .
Het ziet er vooralsnog naar uit dat we stabiliseren als ROC Nijmegen als het gaat om VSV % voor het
gehele mbo. Onze boodschap is en blijft: ‘Iedere VSV’er telt mee bij ROC Nijmegen’

Landelijke en regionale afspraken VSV en ROC Nijmegen
VSV wordt landelijk ook per niveau beoordeeld als het gaat om de landelijke kwaliteitsafspraken en de
prestatieregeling. En daar ziet het er vooralsnog goed uit voor ROC Nijmegen. Voor niveau 1,2,3 ziet het
er nu naar uit dat de VSV (prestatie)normen worden behaald bij ROC Nijmegen. In de regio Nijmegen
hebben we ook afspraken over de VSV preventieve aanpak en de RMC-functie.
Zoveel mogelijk voorkomen van VSV is het gezamenlijk doel, waarbij we zowel inzetten op allerlei vormen
van begeleiding, LOB, en samenwerking met allerlei partners zoals het VO en RMC. Voor schooljaar 20172018 komen er bij ROC Nijmegen extra voorzieningen gericht op jongeren die (dreigen) uit te vallen.
Daarbij kun je denken aan: Time-out klassen, uitbreiding Succesklas, Skillsklas, extra ondersteuning
studievaardigheden, De Overstap voor MBO-switchers, en een ‘restart’ voorziening voor studenten die
willen switchen en zich eerst opnieuw willen oriënteren op een mbo-opleiding. Nadere informatie
hierover volgt in een volgende nieuwsbrief VSV.

De intentie is dat de VSV norm voor niveau 4 ook wordt behaald, maar dat wordt nog een behoorlijke
stap. Voor niveau 2 is er nog wel werk aan de winkel, daar is extra aandacht nodig voor alle extranei op
niveau 2.
Voor niveau 4 is onze studentendoelgroep en het aantal VSV’ers gegroeid, daar wordt de aankomende
periode nader onderzoek gedaan naar de oorzaken en uitstroomredenen bij niveau 4.
Voornaamste redenen bij ROC Nijmegen voor voortijdig beëindigen van de opleidingen zijn nu: 1)
extraneus, 2) verkeerd beeld van de opleiding, 3) inhoud van de beroepsopleidingen.
Voor de teams ligt er een belangrijke link met ambities in de teamplannen 2017-2018 van de
onderwijsteams. Focus op VSV en een onderzoekende aanpak voor VSV voor 2017-2018 blijft gewenst.

Drie tips voor voorkomen van VSV:
1) Al een startgesprek gehad met (nieuwe) studenten?
2) Betrokkenheid van ouders, verzorgers of en buddy verhoogt succes op school verlaagt VSV.
Tips, trucs en handige voorbeelden? Zie bv. de Gereedschapskist ouderbetrokkenheid.
3) Een prettige sfeer in de klas en op school en praktijkgerichte opdrachten is een belangrijke
motivator

QlikView en VSV kan teammanagers en trajectbegeleiders helpen
Sinds enige tijd maken we op ROC Nijmegen gebruik van het managementinformatieprogramma
QlikView. Binnen QlikView is het mogelijk om snel te klikken op relevante onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld opleidingsuitval, vsv, inschrijvingen en studentaantallen.
Begin november zullen binnen elk MT de VSV-cijfers in QlikView worden gepresenteerd. Ook zal dit
gepresenteerd worden aan alle trajectbegeleiders. Heb jij interesse in een workshop VSV-cijfers in
Qlikview, meld je dan aan.

Extraneus en VSV: aandacht voor examinering en diplomering en relatie met VSV
Voor de aanpak VSV is de focus op onze extranei van belang. Immers de huidige potentiele VSV’ers die
extraneus zijn kunnen alsnog diplomeren voor 1 januari 2018, en daarmee zijn ze gediplomeerd en tellen
ze niet meer mee als extraneus.
Vanaf eind oktober worden de lijsten met extranei gedeeld met de teammanagers, met daarbij de
koppeling van de VSV’ers en de stand van zaken per team.
Nog even in het kort Extraneus en VSV:
-De teldatum voor vsv is 1 oktober, maar zoals al eerder gemeld kunnen extranei nog gediplomeerd
worden tot 31 december, waarmee zij alsnog van de vsv-lijst verdwijnen. Belangrijk is wel dat iemand
voor maximaal 1 jaar als extraneus ingeschreven mag staan.
-Er moet een doorlopende inschrijving zijn. Studenten worden uitgeschreven per 31 juli 2017 en opnieuw
ingeschreven per 1 augustus 2017.
-Een student kan maximaal voor één jaar als extraneus ingeschreven worden.
-Voor de diplomering van extranei geldt dat voor een soepel verloop de vaststelling door de
examencommissie voor 1 december moet plaatsvinden. Zeker iets om bij het plannen van afname
examens rekening te houden.
NIEUW: Na 31 december moeten alle teams opnieuw de lijst van Extranei bekijken, gelet op de beoogde
einddatum van de Extranei van je team.
Wil je meer weten over definities of berekeningswijze over VSV?
Kijk op onze Medewerkersportal, wiki, ‘Inschrijven en uitschrijven’
Of: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vsv/cijfers-schooluitval-meten

