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Voortijdig schoolverlaten 

voorkomen



Komend half uur

• Processen van VSV

– Kan je VSV zien aankomen?

– Wat volgt er op uitval?

– Kan en moet je alle uitval voorkomen?

• Effectieve Preventie

– Wat zijn kenmerken van effectieve 
preventie?

– Hoe kan je dat organiseren?
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Maar eerst:

wat hebben we gedaan?
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We onderzochten VSV 

processen over tijd
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En wat begeleiders doen 

om VSV te voorkomen
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Elke week metingen, ong. 20-25 weken

- 36 begeleiders

- 133 in risicogroep

- 50 in controlegroep



Met behulp van 

de u-can-act webapp

• We hebben een webapp ontwikkeld

– Bruikbaar op elke smartphone

– Automatische herinneringen

– Gerpersonalisserd maar geen login

• Minimale moeite

– 25 items max

• Motiverende strategieen
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Demo Studenten app

https://app.u-can-

act.nl/dummy/student

Demo Mentoren app

https://app.u-can-

act.nl/dummy/mentor



Goede deelname 

met u-can-act webapp
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Over de u-can-act webapp:

• Open source

• gratis voor allen

• Iedereen kan door 

ontwikkelen

• Gespecialiseerd in intensieve

longitudinale dataverzameling

• Volgen van individuen en

duo’s over tijd

https://github.com/compsy/u-can-act



We onderzochten 3 

VSV projecten

• Verschillend georganiseerd

• Preventieve focus

• Nauwe samenwerking met MBO-scholen

• Goede prestaties
– 86% - 91% risico studenten succesvol begeleid
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Doetinchem Leeuwarden Den Haag
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Wat hebben we geleerd?
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Kan je VSV zien 

aankomen?

• Ja, dat lijkt er wel op

– Binding met de opleiding

19-11-2020 10

50

116

17



Kan je VSV zien 

aankomen?

• Ja, dat lijkt er wel op

– Vertrouwen in schoolsucces
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Wat volgt er op uitval?

• Dat lijkt een donkere periode voor 

schoolverlaters
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Moet je alle uitval 

voorkomen?

• Niet perse, switchers laten geen 

dalende trend zien
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Kan je alle uitval 

voorkomen?

• Waarschijnlijk niet
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Wat zijn kenmerken van 

effectieve preventie?

• Leerling gerichte stijl

– Autonomie ondersteunend

– Positieve focus: werken aan 

schoolgerelateerde doelen

• Domeinoverstijgende aanpak

– onderwijs én 

– zorg
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Wat zijn kenmerken van 

effectieve preventie?

• Mentoren streven bijna altijd naar een 

goede relatie met jongeren

19-11-2020 16



Wat zijn kenmerken van 

effectieve preventie?

• Confonteren, emotionele steun en veel 

contact zijn cruciaal
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Wat zijn kenmerken van 

effectieve preventie?

• autonomie, competentie, verbondenheid

worden constant ondersteund
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Hoe kan je VSV preventie 

goed organiseren? 

• Een partij dichtbij de jongeren

• Verschillende manieren

– Geïntegreerd met school (Mijn School)

– Half geïntegreerd met school (Het Buro)

– Buiten school georganiseerd, maar wel in 

nauwe samenwerking met school 

(Plusgroep)
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Vraag aan jullie

• Hoe kunnen we deze methodiek 

breder verspreiden?
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Met dank aan

www.u-can-act.nl     /    m.a.e.van.der.gaag@rug.nl 

En alle onderzoeksdeelnemers!


