
Onderzoek typologieën voortijdig schoolverlaters 

Samenvatting 
 

Het onderzoek 

Waarom valt de ene leerling uit en de andere, in een vergelijkbare situatie, niet? De 

onderzoeksopdracht van het Ministerie van OCW was tweeledig:  

1. Voer een onderzoek uit naar de belevingswereld van voortijdig schoolverlaters, om meer zicht te 

krijgen op de oorzaken van schoolverlaten; 

2. Lever input voor een verder uit te werken typologie van voortijdig schoolverlaters. 

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek onder 18 voortijdig schoolverlaters en 15 ‘vergelijkbare’ 

niet-voortijdig schoolverlaters. De resultaten zijn aanvullend getoetst en bediscussieerd in een 

panelbijeenkomst.  

 

De risicosituaties 

Om spreiding te krijgen in de bij het onderzoek betrokken jongeren is vooraf een indeling gemaakt van 

risicosituaties. De indeling is deels gebaseerd op het ontwikkelingsprofiel van jongeren (bijvoorbeeld 

een problematische thuissituatie of slechte schoolprestaties) en deels op het psychologisch profiel van 

jongeren (bijvoorbeeld een sterke oriëntatie op de arbeidsmarkt of een lage motivatie om onderwijs te 

volgen).    

 

Risicosituaties Omschrijving van de jongere 

1. Probleemsituatie thuis  De jongere heeft een onrustig, onprettig of onveilig thuisklimaat  

2. Schoolklimaat/ pesten/ruzies 
De jongere voelt zich niet thuis in het schoolklimaat. Hij wordt wellicht 
gepest en heeft ruzies met leerkrachten en/of leerlingen.  

3. Schoolprestaties/verkeerde 
schoolkeuze 

De jongere heeft een opleiding gekozen die niet aansluit bij zijn 
capaciteiten of interesses. Hij ervaart problemen als tegenvallende 
prestaties, zittenblijven en/of  zakken voor het examen. 

4. Arbeidsmarktgeoriënteerd 
De jongere heeft een duidelijke en sterke beroepswens en wil zo snel 
mogelijk aan het werk of hij wil zo snel mogelijk geld gaan verdienen.  

5. Niet-weters De jongere weet niet wat welke opleiding te gaan volgen.  

6. Zorgverplichting 
De jongere heeft (of ervaart) een zorgverplichting. Bijv. jonge moeders, 
zorg voor partner of mantelzorg.  

7. Primair ongemotiveerd 
De jongere heeft geen motivatie en ambities op het vlak van het onderwijs. 
Hij is bijvoorbeeld gericht op louter plezier maken.  

8. Strafrechtelijke achtergrond 
De jongere heeft een licht criminele en/of strafrechtelijke achtergrond 
(bijvoorbeeld een Halt-straf).  

 

De interviewresultaten 

Een volledig overzicht van de ‘gematchte’ interviewresultaten staat beschreven in de losstaande 

Bijlage: ‘De belevingswereld van voortijdig schoolverlaters. Bijlage: de ‘gematchte’ interviews’. Analyse 

van de ‘match’-resultaten leverde 10 factoren op die inzicht geven in de vraag waarom sommige 

jongeren uitvallen en anderen niet. Deze 10 factoren zijn getoetst, bediscussieerd en geprioriteerd in 

de panelbijeenkomst. In prioriteitsvolgorde betreft het: 

 

1.  Op zoek naar ‘hechting’ 

Jongeren hechten aan persoonlijke aandacht en betrokkenheid vanuit de school. Sommige jongeren 

verbaasden zich over het gebrekkige spijbelbeleid van hun school.  Wanneer jongeren in 

problematische omstandigheden verkeerden, bleek het nogal eens de juiste helpende hand op het 

juiste moment te zijn, die verdere escalatie voorkwam. Leerlingen willen ‘gekend’ zijn, zoeken in feite 

naar structuur en ‘hechting’. In kleinschalige opvangprojecten herpakte een aantal jongeren zich weer. 

Een jongere in een opvangmodel met weinig structuur en veel ‘zelfredzaamheid’, had hier veel moeite 

mee. 



2. Tijdig handelen, ook op de risicomomenten (de overgang tussen scholen of tussen 

onderwijs en overige voorzieningen) 

Een voor de hand liggende, maar belangrijke conclusie is dat tijdige hulp vanuit de ‘zorg’ voortijdig 

schoolverlaten kan voorkomen. In dit onderzoek bleek in diverse gevallen het belangrijkste verschil 

tussen een vsv-er en een niet vsv-er erin gelegen dat de laatste tijdig werd benaderd, eventueel op 

een Rebound- of andere voorziening werd geplaatst, en vervolgens weer terugstroomde het onderwijs 

in. De overgang van vmbo naar mbo bleek een risicomoment, waarbij jongeren uit beeld verdwenen 

omdat de gewenste vervolgopleiding vol zat of ze geen stageplek konden vinden. Andere jongeren 

wachtten maandenlang thuis af, tot zij aan een vervolgopleiding konden beginnen. 

 

3.   Multi-problem gezinnen 

Ook in dit onderzoek komen we kinderen uit multi-problem gezinnen tegen: met gewelddadige ouders, 

misbruik, alcoholisme en dergelijke. Getraumatiseerde kinderen, waarbij problemen zich naar binnen 

keren, in depressie en onzekerheid, en/of naar buiten, in stoerheid, agressie en autoriteitsproblemen. 

Enkele jongeren zouden als typerend voorbeeld kunnen dienen voor de huidige discussies rond het 

gebrek aan regie en de versnippering in de Jeugd- en Gezinszorg. Andere jongeren vonden houvast 

in een professionele hulpverlening en herpakten zichzelf. 

 

4.  Specifieke psychologische kenmerken: locus of control, attributie en ambitie  

Bij de onderzochte jongeren die zich op ‘eigen houtje redden’ (dus niet voortijdig de school verlieten of 

alleen dankzij tijdige opvang binnen de school bleven) is vergeleken bij de voortijdig schoolverlaters 

vaak sprake van een sterkere ‘locus of control’ (het gevoel dat zij zelf het leven kunnen sturen); 

minder externe attributie; hogere ambities en een duidelijker toekomstbeeld.  

De voortijdig schoolverlaters ‘scoorden’ in het algemeen op deze kenmerken lager. 

 

5.  Specifieke sociaal-economische en etnische factoren: ambities en beperkte kennis en 

ondersteuning ouders  

In het onderzoek troffen we relatief veel jongeren met laag opgeleide ouders. Soms viel heel praktisch 

te constateren hoe ‘beperkte ouderondersteuning’ meespeelde bij het voortijdig schoolverlaten. 

Ook was herhaaldelijk sprake van problemen bij jongeren als ADHD, anorexia, depressiviteit, lage 

cognitieve capaciteiten. Naar onze inschatting is het voor veel (met name laagopgeleide en 

allochtone) ouders ingewikkeld geweest om deze problemen snel te herkennen en met name om daar 

vervolgens gespecialiseerde hulp en onderwijsvormen bij te vinden. En zonder professionele 

ondersteuning wordt de kans op vsv groter. 

 

6.   Herrieschoppers en Geruislozen 

In dit onderzoek kwamen we herhaaldelijk tegen dat voor jongeren die herrie schopten of ruzie 

maakten op school bijtijds een ‘oplossing’ werd gevonden, zoals een opvangproject, waarmee werd 

voorkomen dat zij daadwerkelijk voortijdig schoolverlater werden. Jongeren bij wie de problematiek 

zich naar binnen keerde (internaliseerde) gaven geen overlast binnen de schoolsituatie en verdwenen 

soms haast onopgemerkt uit beeld en werden voortijdig schoolverlater.  

 

7.  Spanningsveld leren – werken 

Bij diverse jongeren zagen we dat er zich na allerlei problemen in het onderwijs, een sterke wens 

ontwikkelde tot twee zaken: werken en geld verdienen. In het huidige beleid wordt volop geanticipeerd 

op de wens tot werken (bijv. In de BBL-opleidingen in het mbo en de leerwerktrajecten), maar minder 

op het feit dat jongeren het onderwijs uitgetrokken kunnen worden omdat ze louter en alleen geld 

willen verdienen. 

 

 



8.  Pestproblematiek: een onderschatte factor? 

Een behoorlijk deel van de (bijna) voortijdig schoolverlaters bleek in het verleden gepest te zijn, 

meestal al op de basisschool en zich voortzettend in de latere schoolloopbaan. In de beleving van 

deze jongeren werd daar door de school weinig aan gedaan. In voorliggend onderzoek lijkt het erop 

dat jongeren vanuit een onveilige thuissituatie hun gevoelens van machteloosheid en onzekerheid 

meenamen de school in. Dit maakt hen kwetsbaar voor pesten. Ook kwamen we tegen dat jongeren in 

een problematische thuissituatie op school juist gingen pesten. 

 

9.  Helende tijdelijke uitval  

Bij enkele geïnterviewde jongeren leidde de daadwerkelijke ‘Uitval uit het onderwijs’ tot het inzicht dat 

een diploma toch wel nuttig is als je een bepaald soort werk zoekt. Deze jongeren kregen door een 

periode van ‘eenvoudig’ werk in de horeca of winkelbedrijven inzicht in het belang en nut van 

onderwijs en vonden nieuwe motivatie voor een vervolg van de schoolloopbaan.   

 

10.  Softdrugs gebruik 

Bij enkele voortijdig schoolverlaters constateerden we fors softdrugs gebruik. Voor hen was dit een 

aantrekkelijke manier om van ‘het gezeur en gedoe af te zijn’. Het overmatig gebruik droeg onzes 

inziens bij aan hun probleemsituatie. Het versterkte het motivatiegebrek van deze jongeren en hun 

gevoelens van doelloosheid/lethargie. 

 

Het expertpanel 

In het expertpanel zijn de 10 factoren doorgenomen op relevantie voor praktijk en beleid. Dit heeft vele 

suggesties en aanbevelingen opgeleverd (zie §7.2). Enkele speerpunten betreffen: 

1. Tijdig signaleren. Versterking van het signalerend vermogen binnen het onderwijs, de 

zorgstructuur en de overgang tussen onderwijssectoren; 

2. Aandacht voor de “geruislozen”. Jongeren met problemen die ze internaliseren geven geen 

overlast, maar kunnen gemakkelijk uit het onderwijs “verdwijnen”; 

3. Meer aandacht voor de behoefte aan hechting en gekend worden van jongeren. Dit begint binnen 

het reguliere onderwijs, maar geldt ook voor de zorg en de opvangstructuren. 

 

Eindconclusie 

Waarom valt de ene jongere uit en de andere niet? In dit verkennend onderzoek treffen we 10 

factoren aan, gepresenteerd in afnemende prioriteit. Alle 10 factoren hebben te maken met problemen 

in de fit tussen leerling en school/hulpverlening. Het gaat telkens om een combinatie van bepaalde 

persoons- (en leerlinggebonden)kenmerken met bepaalde kenmerken van het onderwijs/de 

hulpverlening. In verschillende situaties in de schoolloopbaan van jongeren blijken er bepaalde ‘fit’-

problemen te kunnen optreden. De overgang van vmbo naar mbo bijvoorbeeld is niet voor alle 

leerlingen een probleem, maar kan het wel zijn voor leerlingen op een vmbo-school met slechte 

loopbaanbegeleiding, zonder toekomstbeeld, met een afwachtende houding en ouders die niet actief 

ondersteunen.  


