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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering van 14 juli 2020 hebben wij gesproken over de nieuwe Twentse belofte. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we kennisgenomen van de nieuwe Twentse belofte en besloten: 
1. Achter de doelstelling en ambities van de nieuwe Twentse belofte te staan. 

2. Een lokaal plan van aanpak gericht op belofte 4 en 5 waarbij prioritering wordt aangebracht op 

ambities. 

 
Toelichting 
Elke vier jaar maken het onderwijs en de gemeenten in Twente een plan om te zorgen dat zoveel mogelijk 
jongeren het onderwijs met succes afronden: De Twentse Belofte. In dat plan beschrijven we hoe we samen 
voorkomen dat jongeren te vroeg stoppen met hun opleiding en hoe we jongeren ondersteunen die te vroeg 
zijn gestopt met hun opleiding. Hoofddoel van de Twentse Belofte is jongeren perspectief op een goede 
toekomst geven. Dit willen we bereiken door te voorkomen dat jongeren voortijdig schoolverlaten, te zorgen 
dat zij een diploma halen, maar als dat niet lukt dat we dan samen de jongere kijken wat nodig is om 
hem/haar duurzaam te begeleiden naar werk of naar de zinvolle dagbesteding. Er is een regionaal en lokaal 
plan. 
 
De afgelopen jaren hebben we een goede samenwerking en aanpak ontwikkeld in Twente. Met goede 
resultaten. Daarom heeft de stuurgroep Twentse Belofte in het nieuwe plan gekozen om vooral onze aanpak 
te bestendigen. De inhoud van het nieuwe plan komt daarom sterk overeen met het vorige plan en sluit 
naadloos aan op de eerder gemaakte afspraken met de wethouders arbeid en de afspraken aan de 
ontwikkeltafel onderwijs-zorg. Dit plan sluit ook perfect aan bij de ambities vanuit positieve gezondheid, 
inclusieve samenleving en het projectplan de Twentse Belofte van de gemeente Dinkelland. 
 
Ambities van het Rijk 2024 
Jongeren die vaak afwezig zijn op school of hun school niet afmaken, hebben meer kans om later werkloos 
te worden en psychische problemen te krijgen. Zij hebben ondersteuning nodig van de overheid en belanden 
vaker in de criminaliteit. Het Rijk wil daarom dat alle jongeren in Nederland van 12 tot 23 jaar zonder diploma 
goed worden ondersteund. Een voortijdig schoolverlater (vsv'er) is iemand tussen de 18 en 23 jaar die stopt 
met school, maar nog geen startkwalificatie heeft. In Twente hebben we ervoor gekozen en is er een 
bestuurlijk besluit gevallen om de leeftijdsgrens te verhogen naar 27 jaar. Er zijn drie ambities voor 2024: 
 
1. aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters terugbrengen (20.000 in heel Nederland) 

 



2. percentage voortijdig schoolverlaters verhogen (dat na 1 jaar weer terug op school of aan het werk is) 

3. beter ondersteunen van jongeren voor wie de overstap naar vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt extra 

lastig is door hun achtergrond en dus meer risico lopen. 

 
De Twentse ambitie 
Aan de scholen en gemeenten in Twente wordt gevraagd om elke vier jaar een plan te maken. En dat lukt, 
want het is in Twente goed georganiseerd. Er is één arbeidsmarktregio, één jeugdzorgregio, één 
veiligheidsregio, en het onderwijs is ook als één partner georganiseerd. Daarom kunnen we goed 
samenwerken. Dat blijkt ook wel uit ons regionale plan ‘De Twentse Belofte’. Met dit plan is vier jaar geleden 
een goede basis gelegd. Eigenlijk kunnen we grote delen van die aanpak gewoon voortzetten. Het aantal 
vsv’ers ligt in Twente ook relatief laag. Maar Twente is een ambitieuze regio. Er zijn nog veel kansen: 
 
1. Meer gerichte en persoonlijke aandacht voor bepaalde risicogroepen; 
2. Nog betere samenwerking in het netwerk van onderwijs, zorg en arbeid. 
 
De Dinkellandse ambitie 
In Dinkelland hebben we gekozen (project Twentse belofte maart 2019) voor een actieve benadering van 
jonge mensen tussen de 23 en 27 jaar, zonder diploma/actuele schoolinschrijving en met een inkomen van 
maximaal 300,- euro. Het is een bewuste keuze geweest om deze specifieke groep te prioriteren, omdat 
deze personen het meest kwetsbaar zijn. En daarentegen ook onzichtbaar kunnen zijn omdat zij niet of 
nauwelijks bekend zijn bij instanties. Deze personen zijn in beeld en er wordt, waar nodig, maatwerk 
geleverd is om tot ontwikkeling te komen. Hierbij valt te denken aan ondersteuning op het gebied van zorg, 
werk of leren. We laten deze personen niet los en blijven ze volgen.  
 
Voor een vervolg op deze aanpak stellen we het lokale projectplan Twentse Belofte 2021-2024 op. De 
volgende uitgangspunten willen we meenemen: 
 
1. Mensen worden niet meer geconfronteerd met verschillende loketten of contactpersonen. Er is één 

toegang. 

2. Er wordt vanuit een integraal beeld (Big Five: support, wonen, school & werk, inkomen, welzijn & 

gezondheid) gekeken naar wat er nodig is om de weg naar school, werk of een andere bestendige 

plek weer terug te vinden (het Toekomstplan). Er wordt gekeken naar een meerjarenplan in plaats van 

oplossingen op de korte termijn. 

3. Het perspectief van het Toekomstplan wordt samen met een ‘maatje’ (JIM: Jouw Ingebrachte Mentor) 

uitgewerkt. Dit plan is van de persoon zelf, niet van de professional en de mentor is iemand uit het 

eigen netwerk. 

4. We streven naar een percentage vsv'ers dat binnen één jaar na uitval weer terug gaat naar school of 

werk vindt. Hierbij is het belangrijk om te noemen dat we staan voor kwaliteit van duurzame 

oplossingen en dit boven kwantiteit stellen. 

5. De samenwerking onderwijs-arbeid-zorg is versterkt. 

6. We monitoren deze groep en wisselen ervaringen uit over de aanpak vsv'ers o.a. leerbijeenkomsten. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


