
 

Collegebesluit 
Onderwerp: aanvraag ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor praktijkonderwijs 

(PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) 2016-2017 
BBV nr: 2016/374329 

 

1. Inleiding 

Het ESF (Europees Sociaal Fonds) stelt, net als in de twee voorliggende (school) jaren, extra 

budget beschikbaar via de contactgemeente aan de scholen in de regio om extra instrumenten 

in te zetten voor jongeren die praktijkonderwijs (PRO) of  voortgezet speciaal onderwijs 

(VSO) volgen. Haarlem is een contact gemeente. 

Deze jongeren gaan  naar een vervolgopleiding  MBO 1 (Entree) of stromen veelal uit naar de 

arbeidsmarkt. Deze jongeren behalen geen startkwalificatie, maar soms wel 

beroepskwalificaties en certificaten.  

Voor deze groep jongeren, die vanwege uiteenlopende oorzaken te maken heeft met een 

achterstand op de arbeidsmarkt, is het vaak niet mogelijk om zonder extra ondersteuning en 

inzet een baan of leerwerktraject te vinden. De instrumenten zijn er op gericht de afstand tot 

de arbeidsmarkt te verkleinen. 

Wanneer geen aanvullende activiteiten worden ondernomen op de scholen in samenwerking 

met  gemeenten/regio, zullen deze jongeren zich voor een uitkeringsaanvraag op basis van de 

Participatiewet bij de gemeenten  melden en zijn zij in een aantal situaties bovendien  

voortijdig schoolverlater(vsv-er).  

 

Het ESF stelt subsidie beschikbaar ter dekking van de kosten voor extra instrumenten, mits 

hier co-financiering voor wordt ingezet (50%). Voor komend schooljaar (2016-2017) is € 

399.100,- subsidie beschikbaar vanuit ESF-middelen. De co-financiering wordt geleverd door 

de scholen zelf vanuit eigen (OCW-) budget. 

Als centrumgemeente is Haarlem verantwoordelijk voor het aanvragen en verdelen van deze 

subsidie binnen de regio Zuid-en Midden-Kennemerland. 

 

De aanvraag is gezamenlijk voorbereid door de deelnemende PRO en VSO scholen in 

overleg met de contactgemeente Haarlem: 

1) Prof. Dr. Gunningschool 

2) Tender College 

3) Heliomare Onderwijs Beverwijk 

4) Kennemer Praktijkschool 

5) Oost Ter Hout 

6) Praktijkcollege de Schakel 

7) Het Molenduin  

 

De subsidie is hoger dan in de vorige periode: de subsidie was € 564.150 voor 2 jaar, deze is 

nu € 399.100 voor 1 jaar geworden. Hierdoor is er meer ruimte om de nadere sluitende 

aanpak tussen de scholen in Zuid- en Midden-Kennemerland onderling en met de 

RMC/Arbeidsmarktregio te creëren. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college besluit: 

1. De aanvraag voor ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor praktijkonderwijs 

(PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) voor het schooljaar 2016-2017 vast te 

stellen en in te dienen.  
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2. Bij toekenning van de aanvraag worden  baten en lasten budgettair neutraal  verwerkt 

in de gemeentebegroting. 
3. Het college stuurt dit voorstel ter informatie naar de commissie samenleving. 

 

3. Beoogd resultaat 

Het besluit zorgt voor meer mogelijkheden voor jongeren om hun weg te vinden naar de 

arbeidsmarkt  

 

Beoogde resultaten van de instrumenten: 

- Verbeteren van de aansluiting van PRO en VSO jongeren op de arbeidsmarkt of 

vervolgonderwijs 

- De arbeidstoeleiding (begeleiding naar werk) van de PRO en VSO scholen binnen de 

regio is integraal- en preventiegericht (s hier een resultaat van te maken?) 

- Voorkomen/beperken voortijdig schoolverlaten binnen PRO en VSO 

- Betere voorbereiding van kwetsbare jongeren  op de arbeidsmarktgerichte 

beroepskeuze 

 

 

4. Argumenten 

 

Het besluit past in het ingezette beleid.   
In de programmabegroting (Beleidsveld 1.1 Onderwijs en sport) is als doelstelling 

geformuleerd: “Zo veel mogelijk jongeren sluiten hun schoolloopbaan af met een start- of 

beroepskwalificatie, zodat zij goed in staat zijn in de samenleving te participeren op de 

arbeidsmarkt, of jongeren kiezen voor een vervolgstudie.” 

 

De aanvraag sluit hierbij aan. Het beleidsstreven in de regio is dat in principe elke jongere 

van 5 tot 27 jaar een passend scholingsaanbod of leerwerkaanbod dient te ontvangen. 

Hiermee worden jongeren optimale kansen geboden om zelfstandig te functioneren in de 

samenleving en de jeugdwerkloosheid wordt terug gedrongen. 

Voor deze (kwetsbare) jongeren is een integrale benadering en een soepele overgang van 

school naar werk dan ook van groot belang. De door de scholen aangevraagde instrumenten  

dragen hieraan bij. 

 

De keuze van instrumenten hebben een directe verbinding met de arbeidsmarkt en de regio.  

Bij de aanvraag is door de scholen gekozen voor de volgende instrumenten: 

- Praktijklessen in een leerwerkbedrijf: 

De leerlingen doen werkervaring op in leerwerkbedrijven. Zij werken in een 

beroepsmatige setting in het groen, detailhandel, horeca, zorg en techniek. 

- Branchegerichte cursussen:  

De leerlingen volgen  opleidingen en cursussen  die kunnen worden afgerond met een 

branche erkend certificaat. 

- Stage- en werkplekleren:   

De leerlingen volgen (externe) stages in het bedrijfsleven en leren 

arbeidsvaardigheden. Hierop wordt vanuit school aanvullende begeleiding ingezet. 

 

De extra impuls versterkt de samenwerking tussen scholen en met de regio. 

In overleg met de genoemde scholen  is afgesproken dat er – gezien de extra beschikbare 

middelen - in het najaar 2016 een nadere uitwerking plaats vindt over de exacte, 
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gezamenlijke aanpak voor deze jongeren tussen de scholen en met de RMC- en 

Arbeidsmarktregio Zuid- en Midden-Kennemerland. De aanpak dient nauw aan te sluiten op 

de inzet van alle andere instrumenten op het terrein van opleiding  en werken  in de regio. Zo 

kan een nog meer integrale en sluitende aanpak tot stand wordt gebracht voor deze jongeren 

van PRO en VSO,  in relatie tot de activiteiten in het kader van de aanpak bestrijding 

voortijdig schoolverlaten (VSV) en de verbindingen met de  arbeidsmarkttoeleiding 

(Participatiewet) en dagbesteding (WMO en Jeugdwet).  Immers scholen dienen jongeren 

goed geëquipeerd, en zoveel mogelijk met diploma’s/certificaten naar de arbeidsmarkt(regio) 

toe te leiden. Dikwijls zijn daar  diverse extra activiteiten op de scholen voor noodzakelijk. 

De nu in de ESF aanvraag genoemde  instrumenten zijn daar onderdeel van.   

 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

De subsidiehoogte staat niet vast 

Het voornaamste risico is dat de subsidie lager uitvalt in de praktijk dan de aanvraag. De 

oorzaak kan zijn dat de scholen minder kosten maken dan begroot of dat er sprake is van 

kosten die na controle door het Agentschap niet geaccepteerd worden. De scholen zelf zijn 

hierin risicodragend en niet de gemeente. 

 

 

6. Uitvoering 

Na toekenning van de subsidie door het Agentschap zullen  de geldende 

samenwerkingsovereenkomsten met de scholen  de door het ESF gefinancierde taken en  

afspraken worden geactualiseerd. 

Na afloop van de aanvraagperiode zal het Agentschap SZW na controle een definitieve 

beschikking vaststellen. Eventuele verschillen worden verrekend met de scholen.   

 

We beogen iets inhoudelijks en dit gaat alleen over geld. hebbe we er verder geen bemoeienis 

mee? 

 

7. Bijlagen 

 

Aanvraag formulier ESF subsidie voor Pro en VSO  2016-2017 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de loco-secretaris    de loco-burgemeester 

drs R.J.A. van Noort    drs C-Y Sikkema  


