Informatieproducten voor Voortijdig SchoolVerlaten en Jongeren In een Kwetsbare Positie
Naam

Omschrijving

Aanbieder/
beheerder
DUO-IP

Doelgroep

Locatie

Vsv-portal
(vsv-scanners
geïntegreerd, zelf
vragen samenstellen)

Gedetailleerde cijfers over vsv per
school, gemeente, regio.
(VSV-scanners: Landelijk,
RMC,MBO,VO, Locaties)

Beleids- en administratiemedewerkers scholen en
gemeenten, accountmanagers OCW

https://cijfers.duo.nl/ibi_apps/bi
p/portal/vsv_portal

OIC, info over vsv en
jikp

Algemene cijferinformatie

OCW,
Kennis

Algemeen.

Factsheets vsv en jikp

Pdf-bestanden met uitgebreide
informatie per school en regio.

DUO-IP

Scholen, gemeenten, accountmanagers OCW.

VoortijdigSchoolVerlat
en(VSV)

Maatregelen tegen
VoortijdigSchoolVerlaten

OCW/MBO

Scholen, gemeenten en beleidsmedewerkers OCW

MBO-Transparant

Indicatoren over onderwijsresultaten MBO-Raad
waaronder vsv.

Openbaar via;
https://www.onderwijsincijfers.
nl/kengetallen/onderwijsalgemeen/leerlingen-enstudenten/prestaties-voortijdigschoolverlaten
Openbaar via
https://duo.nl/open_onderwijsd
ata/publicaties/
https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/vsv/mindervoortijdig-schoolverlaters
Openbaar via:
www.mbotransparant.nl

Jongeren in een
kwetsbare positie,
2014/’15, Maatwerk

Maatwerktabellen en bestand over
jongeren in een kwetsbare positie in
2015 en 2016

CBS

RMC-functie, scholen, accountmanagers OCW,
beleidsmedewerkers.

Regioscanner

Tool om verbanden tussen
indicatoren te leggen per regio.
Informatie over verschillende
thema’s waaronder onderwijs. Ook
bechmarking tool.
Benchmark tool met cijfers over vsv
en verzuim

OCW

Beleidsmedewerkers OCW, gemeenten, scholen.

https://www.cbs.nl/nlnl/maatwerk/2018/11/jongeren
-in-een-kwetsbare-positie-201415
www.regioscanneronderwijs.nl

VNG

Gemeenten (bestuurders en ambtenaren)

www.waarstaatjegemeente.nl

Ingrado

RMC-medewerkers

Gedeelte openbaar via
www.vsvkompas.nl , gedeelte

Waar staat je
gemeente
VSV-Kompas

Ambitie: landelijk digitaal cijferportaal voor
algemeen publiek
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gesloten.
Vmbo-mbo
doorstroom
Dashboard entree

VoortijdigSchoolVerlat
en(VSV)

KiesMBO

Grafische tool voor doorstroom
vmbo-mbo per instelling
Onderdeel van rapportages
sectorkamers. Overzicht van indoor- en uitstroom entree per
instelling en opleiding.
Maatregelen tegen
VoortijdigSchoolVerlaten

OCW

Scholen en medewerkers OCW

S-BB

Sectorkamer, betrokkenen entree-opleiding.

OCW/MBO

Scholen, gemeenten en beleidsmedewerkers OCW

https://www.sterkberoepsonder
wijs.nl/
https://www.s-bb.nl/feiten-encijfers/sectorkamerrapportages

https://www.rijksoverheid.nl/on
derwerpen/vsv/mindervoortijdig-schoolverlaters

OCW,
Studenten, scholen en gemeenten
www.kiesmbo.nl
MBO-raad,
VO-raad,
SBB
Opmerking1: buiten beschouwing gelaten zijn de gegevensleveringen door DUO en Inlichtingenbureau op individueel niveau. Voor meer informatie zie
website van IB en voor een overzicht van de rapportages van DUO: https://www.duo.nl/zakelijk/gemeenten/verzuim/maandrapportages-verzuimbekijken.jsp

1

nieuw mbo-portal voor studie- en
beroepskeuze

PM: verdere informatie over arbeidsmarktpositie kan ook nog relevant zijn voor dit thema voor zover het gaat over mbo-1 en mbo-2. Zie hiervoor het
overzicht bij thema onderwijs-arbeidsmarkt

