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Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 

onderwijsinstellingen en de contactgemeente van de RMC-regio ”West-

Kennemerland”   inzake  

de aanpak van voortijdig schoolverlaten en de aanpak voor jongeren in een 

kwetsbare positie van  de jaren 2017 tot 2021  

ten behoeve van  subsidie voor de uitvoering van het regionale programma 

aan maatregelen.  

 
Partijen:  

De Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs/ROC Nova College,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd  door dhr. E. van den Berg, hierna te noemen: de 

contactschool. 

 

De RMC-contactgemeente van regio, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  

dhr. M. Snoek, hierna te noemen de contactgemeente. 

 

De. overige deelnemende Regionale Opleidingscentra, VO schoolbesturen (inclusief PRO en 

VSO) en de VO- Samenwerkingsverbanden: 

 

ROC van Amsterdam, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. R.C.A. Wilcke  

 

Samenwerkingsverband VO en de PRO en VSO scholen Zuid-Kennemerland, niet vallend 

onder de Dunamare Onderwijsgroep  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J. Vermeer 

 

Samenwerkingsverband VO en de VSO scholen Midden-Kennemerland,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. S. Kloosterman 

 

De stichting Voortgezet Onderwijs en PRO scholen Midden-Kennemerland, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. M.Lemstra 

 

Atheneum College Hageveld,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. W.Straathof 

 

Clusiuscollege,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. P. Bleeker  

 

De Dunamare Onderwijsgroep,  inclusief de PRO en VSO scholen 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A.J. Strijker 

 

Stichting Iris,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  mw. G.H.H.Vaes 
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Gymnasium Felisenum,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. M.Kemper 

 

Kennemer Lyceum,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J. van der Zande 

 

Stichting voor RK en PC VO Gregor Mendel ((Mendelcollege)  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  dhr. J.W. Gooijers 

 

Stichting voor Voortgezet Vrijeschool onderwijs Noord-Holland, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. J.H.M. Reckman 

 

Sancta Maria,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. C. Quadekker 

 

Stedelijk Gymnasium Haarlem,  

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. Z. Kwint 

 

Overwegende dat:  

 

- de huidige VSV-samenwerkingsovereenkomst op 31 december 2016 afloopt en dat 

gemeenten en onderwijs de samenwerking om het aantal VSV-ers verder te 

verminderen op een voortvarende wijze willen voortzetten; 

- de partners de ambitie van de minister van OCW d.d. 15 februari 2016 onderschrijven 

om in 2021 te komen tot een landelijk aantal van maximaal 20.000 nieuwe VSV-ers 

per jaar;  

- het bestuurlijk overleg van de regio ”West-Kennemerland” heeft besloten om de VSV 

aanpak te continueren en te verbreden; 

- de samenwerkingsovereenkomst het draagvlak voor de aanpak voortijdig 

schoolverlaten op regionaal niveau bij de gemeenten en onderwijsinstellingen 

onderstreept;  

- de partners zich zullen inzetten vanuit hun specifieke verantwoordelijkheden en 

deskundigheden en zich optimaal inspannen middelen en mogelijkheden voor het 

gezamenlijke doel aan te wenden;  

- het hoofddoel van deze overeenkomst is dat leerlingen gekwalificeerd uitstromen uit 

het onderwijs of -indien dit niet haalbaar is- een plek vinden op de arbeidsmarkt of een 

dagbesteding volgen;   

- intenties die in het kader van dit convenant ten aanzien van arbeidstoeleiding worden 

genoemd  betrekking hebben op de RMC- en Arbeidsmarktregio Zuid- en Midden- 

Kennemerland;   

- de partners de samenwerking in het proces van arbeidsparticipatie voor jongeren (in 

een kwetsbare positie) uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs, het Praktijkonderwijs en 

de ROC Entreeopleiding en voortijdig schoolverlaters op MBO niveau 2 willen 

intensiveren; 

- de partners hun inspanningen om de zogenaamde ”oud VSV-ers” (weer) op school of 

aan het werk te krijgen willen intensiveren;  

- het voor de partijen een gedeeld belang is om de problemen en knelpunten voor een 

goede overgang van (kwetsbare) jongeren naar de arbeidsmarkt gezamenlijk en 

eenduidig op te lossen om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen; 
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- de recente decentralisaties de rol en ondersteuningsmogelijkheden van gemeenten in 

de aanpak van VSV en de aansluiting van jongeren in een kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt vergroten; 

- voor het bieden van een sluitend regionaal vangnet het versterken van de VSV- 

samenwerking (gericht op de onderwijsketen) met partijen uit het arbeidsdomein en 

zorgdomein noodzakelijk is;  

- de regio tenminste één Plusvoorziening heeft;  

- de regio over een programma beschikt waarin de maatregelen op uitvoeringsniveau 

zijn beschreven; 

- de contactschool en de RMC-contactgemeente samen op basis van gelijkwaardigheid 

bepalen hoe de delen van het beschikbare budget in de regio worden ingezet. 

 

Partijen verklaren op 25 augustus 2016 het volgende te zijn overeengekomen: 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: 

a. onderwijsinstelling: Regionaal Opleidingen Centrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van 

de wet,  

b. vakinstelling als bedoeld in artikel 1.3.2a van de wet, agrarisch opleidingscentrum als 

bedoeld in artikel 1.3.3 van de wet, alsmede school voor voortgezet onderwijs, met 

uitzondering van een school voor praktijkonderwijs, als bedoeld in artikel 1 van de 

Wet op het voortgezet onderwijs; 

c. Regeling regionale aanpak: de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten  

d. Regionale programma: het Regionale programma voortijdig schoolverlaten, bedoeld in 

artikel 1.1., sub h van de Regeling regionale aanpak  voortijdig schoolverlaten 2017; 

e. Wet: de Wet educatie en beroepsonderwijs en Wet voortgezet onderwijs. 

 

Artikel 2.  Doel en wijze van samenwerking 

1. De partijen, hierna te noemen ”de samenwerkingspartners”, sluiten een 

samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen en uitvoeren van een regionaal 

programma. 

2. Het Regionale programma omvat maatregelen van onderwijsinstellingen die  

     gezamenlijk  in overeenstemming met de RMC-contactgemeente, blijkens een  

     regionale analyse, zijn gericht op:  

a. het voorkomen van voortijdig schoolverlaten door enerzijds structurele borging van 

het voorkomen van voortijdig schoolverlaten in het onderwijsproces van de 

onderwijsinstellingen en anderzijds het bevorderen van de samenwerking tussen de 

onderwijsinstellingen onderling en gemeenten in de RMC-regio; 

b. het bieden van passende begeleiding voor jongeren in een kwetsbare positie, zoals 

bedoeld in de brief “Meer kansen voor jongeren in een kwetsbare positie” van de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;  

c. het bieden van een voorziening waarmee voorkomen wordt dat overbelaste jongeren 

uitvallen (een plusvoorziening); 

d. de begeleiding van eerder uitgevallen jongeren (de zgn. oude vsv’ers).  

3. De samenwerkingspartners hebben uit hun midden een contactschool aangewezen,  

     bedoeld in artikel 1.1.,sub b van de Regeling regionale aanpak voortijdig  

            schoolverlaten 2017. 

4. De contactschool en de contactgemeente hebben allebei een gelijkwaardige positie.  

     Zij zijn allebei verantwoordelijk voor het beheer van een deel van het regionale  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel3/1/Artikel131/geldigheidsdatum_22-11-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel3/1/Artikel131/geldigheidsdatum_22-11-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel3/1/Artikel132a/geldigheidsdatum_22-11-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/HoofdstukI/Titel3/1/Artikel133/geldigheidsdatum_22-11-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelI/Artikel1/geldigheidsdatum_22-11-2011
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002399/TitelI/Artikel1/geldigheidsdatum_22-11-2011
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     budget, dat bedoeld is voor de uitvoering van regionale maatregelen uit het  

    programma. Beiden hebben wederzijdse zeggenschap over de inzet van de  

     budgetdelen. 

5. De samenwerkingspartners leveren een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en het  

     uitvoeren van het Regionale programma. Hiertoe nemen (vertegenwoordigers van  

    de) afzonderlijke samenwerkingspartners onder meer deel aan overleggen over de  

     voorbereiding, voortgang, monitoring en evaluatie van de maatregelen uit het  

     Regionale programma. 

6. Indien de contactschool en/of de contactgemeente voor het uitvoeren van één of  

     meer maatregelen (een deel van de) middelen verstrekt aan een of meer van de  

     samenwerkingspartners, informeert elke onderwijsinstelling de  

     contactschool/contactgemeente beleidsmatig over de voortgang van deze  

     maatregel(en) en legt deze onderwijsinstelling financieel verantwoording af aan de  

     contactschool of contactgemeente voor de uitvoering van de maatregelen. 

7. De verantwoording naar het Rijk over het regiobudgetdeel dat de contactschool  

     heeft ontvangen, vindt ongeacht de regionale structuur plaats op de gebruikelijke  

     wijze via de jaarrekening.  

8. De verantwoording naar het Rijk over het regio budgetdeel dat de contactgemeente  

    heeft ontvangen, vindt ongeacht de regionale structuur plaats op de gebruikelijke  

     wijze via SISA. 

 

Artikel 3. Duur 

De samenwerking wordt aangegaan voor de looptijd van de Regeling regionale aanpak 

voortijdig schoolverlaten 2017.  

 

Artikel 4.Overige afspraken samenwerking 

Met partijen uit de Arbeidsmarktregio worden nadere afspraken gemaakt over de re-integratie 

van jongeren in het kader van het beleidsplan en de uitvoering van de Participatiewet. 

 

Artikel 5. Regionaal programma en afspraken over besteden van de subsidie 

1. Er is een regionaal programma opgesteld op grond van artikel 2.2., tweede lid van de 

Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017.  

2. Het deel van de subsidie die bestemd is voor beheers- en coördinatiekosten  

    bedraagt  maximaal  € 45.782,- over de gehele periode van het Regionale  

     programma. 

 

Artikel 6. Rol en activiteiten contactschool  

Op grond van artikel 2.3. ,tweede lid de Regeling regionale aanpak heeft het bevoegd gezag  

van de contactschool in ieder geval tot taak: 

a. Het onderhouden van contacten met de RMC-contactgemeente over de uitvoering   

    van het Regionale programma voor de RMC-regio;  

b. Het beheren van het regiobudgetdeel en uitvoering geven aan de afspraken over de  

    besteding van de subsidie die wordt verstrekt;  
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Artikel 7. Rol en activiteiten contactgemeente  

1. De RMC- contactgemeente heeft in ieder geval tot taak: 

a. Het initiëren van de regionale aanpak en totstandkoming van het regionale 

programma;  

b. Het onderhouden van contacten met de contactschool over de uitvoering van het 

Regionale programma; 

c. Het initiëren van het bestuurlijk overleg met alle partners over de aanpak van 

voortijdig schoolverlaten, waarmee ook een sluitend vangnet voor jongeren in een 

kwetsbare positie wordt gevormd;  

d. Het initiëren van overleg op operationeel niveau over de voortgang van het Regionale 

programma; 

e. Het beheren van het regiobudgetdeel en uitvoering geven aan de afspraken over de 

besteding van de subsidie die wordt verstrekt;  

2. De RMC regio dient de beschikking te krijgen over de benodigde gegevens om de  

    groep uit PRO en VSO van 16-23 jaar te kunnen volgen;  

 

Artikel 8. Indienen aanvraag en ontvangen subsidie 

De contactschool en de contactgemeente dienen gezamenlijk namens de 

samenwerkingspartners de aanvraag in en spreken af aan wie de regionale subsidie wordt 

verstrekt; 

 

Artikel 9. Afspraken over het besteden van de subsidie 

Conform de beschikking van de contactschool of de contactgemeente worden de bedragen 

verstrekt.  

In de beschikkingen worden de afspraken vastgelegd omtrent de accountantsverklaring, het 

verrekenen van bedragen en terugbetalen van niet-bestede bedragen aan de contactschool of 

contactgemeente; 

 

Artikel 10.  Slotbepaling 

1. Deze overeenkomst geldt voor de jaren 2017 tot 2021 ten behoeve van   

   subsidie voor de uitvoering van het Regionale programma aan maatregelen. 

2. De overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle  

    samenwerkingspartners. 

3. Op grond van jaarlijkse evaluatie kunnen de maatregelen worden aangepast met  

instemming van alle samenwerkingspartners. 

 

 

 

Haarlem, 25 augustus 2016 
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