Overzicht informatievoorziening voortijdig schoolverlaten (vsv)
Informatieproduct

Omschrijving

Frequentie

Waar?

Vsv portaal binnen
Onderwijs in
Cijfers (vervangt
de oude VSVVerkenner en VSVCijferbijlage)

Website om inzicht
te krijgen in de
achtergronden bij de
vsv cijfers, incl. de
uitvalcijfers per
school, gemeente,
regio.
Interactieve tool
waarmee inzicht
verkregen kan
worden in diepere
achtergrondcijfers
per school,
gemeente, regio.
Mogelijkheid om
eigen tabellen op te
stellen en deze in
Excel of PDF te
downloaden.

Continu beschikbaar,
wordt twee keer per jaar
bijgewerkt op basis van
de voorlopige en
definitieve cijfers.

http://www.onderwijsincijfers.nl
of
http://www.vsvverkenner.nl
(oude websitenaam leidt
voorlopig door naar Onderwijs
in Cijfers)

Continu beschikbaar,
wordt twee keer per jaar
bijgewerkt op basis van
de voorlopige en
definitieve cijfers.

VSV-Scanner: Landelijke cijfers

Deze tool wordt
binnenkort
gebruiksvriendelijker.
Hier wordt nog aan
gewerkt. Indien de
scanner niet naar
behoren werkt, kan dit
komen doordat de
compatibiliteitsweergave
van uw Internet Explorer
niet aanstaat.
Continu beschikbaar,
wordt twee keer per jaar
bijgewerkt op basis van
de voorlopige en
definitieve cijfers.

VSV-Scanner: Mbo-instellingen
naar locatie

Wordt twee keer per
jaar bijgewerkt op basis
van de voorlopige en
definitieve cijfers.

Via Zakelijk Portaal DUO, alleen
in te zien voor gemeenten en
scholen / instellingen.

Maandelijks

Via Zakelijk Portaal DUO, alleen
in te zien voor gemeenten en
scholen / instellingen.

VSV-Scanner

Factsheets

Geaggregeerde
cijferinformatie over
vsv per mboinstelling en RMCregio in een
handzaam formaat
(pdf).
Bestanden met
Informatie op
‘namen en
individueel niveau
rugnummers’
van de jongeren die
in de jaarlijkse telling
als vsv’er zijn geteld.
Maandrapportages Overzichten per
vsv
instelling en per
regio en gemeente
met informatie over
de aantallen
jongeren die zijn
uitgeschreven
zonder
startkwalificatie.

VSV-Scanner: RMC-regio's
VSV-Scanner: Mbo-instellingen

VSV-Scanner: VO-scholen

Openbaar via http://data.duo.nl

Overzicht informatievoorziening toegespitst op jongeren in een kwetsbare positie (JiKP)
Informatieproduct

Omschrijving

Frequentie

Waar?

JiKP portaal binnen
Onderwijs in Cijfers

Website om inzicht te
krijgen in de doelgroep
jongeren in een kwetsbare
positie.

Continu
beschikbaar,
jaarlijks
bijgewerkt

http://www.onderwijsincijfers.nl
Onder tabblad Thema’s

Factsheets

Geaggregeerde
cijferinformatie over JiKP
per mbo-instelling en RMCregio.

Jaarlijks in
april

Openbaar via http://data.duo.nl

Startset*

Op persoonsniveau
informatie over wie de JiKP
zijn. Startset per mboinstelling en per RMCcontactgemeente.
Rapport met een
beschrijving van de
loopbaan van een cohort
jongeren.
Landelijke informatie en
regionaal.

Jaarlijks in
november

Via Zakelijk Portaal DUO, alleen
in te zien voor RMCcontactgemeenten en mboinstellingen.

Onlangs voor
het eerst
beschikbaar
gesteld

Beschikbaar via
http://www.onderwijsincijfers.nl

Loopbaanmonitor

*Gemeenten en scholen kunnen zelf aan de hand van de startset, de jongeren in een kwetsbare
positie volgen in de maandrapportages verzuim en vsv.

