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De middelen van ESF (Europees Sociaal Fonds), die de scholen van
Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) vele jaren
ontvingen, bleken over 2019-2020 voor de scholen te zijn uitgeput op rijksniveau.
Daarvoor in de plaats is de Regeling Impuls Baankansen gekomen.
Vanuit deze nieuwe regeling gaan de scholen de samenwerking continueren op
basis van de reeds opgebouwde infrastructuur en de goede ervaringen die zijn
opgedaan met de eerder uitgevoerde instrumenten in de regio. In het bijgevoegde
Uitvoeringsplan is de voortzetting van deze instrumenten met de nu beschikbare
middelen vastgelegd. Deze inzet sluit nauw aan bij de instrumenten op het terrein
van leren en werken in de regio.
Hierdoor de scholen kunnen blijven inzetten op een zo optimaal mogelijke
dienstverlening gericht op de doelgroep jongeren van Praktijkonderwijs en
Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Behandelvoorstel voor
commissie
Relevante eerdere
besluiten

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de raadscommissie,
aangezien dit is toegezegd bij de beantwoording van raadsvragen in 2018 over dit
thema.
Beantwoording art. 38 RvO vragen van de fractie van PvdA inzake kwetsbare
jongeren die niet meer naar werk worden begeleid.(2018/526137)
Intentieverklaring “”Extra Impuls voor het creëren van baankansen voor
kwetsbare jongeren in het PRO en VSO”, nr. 2018/705699 zoals besloten in het
college van B&W d.d. 30 oktober 2018
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Besluit College
d.d. 16 juli 2019

Het college besluit
1. De informatienota vast te stellen.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
Voor de groep jongeren van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs, die vanwege
uiteenlopende oorzaken te maken hebben met een afstand tot de arbeidsmarkt, is het vaak niet
mogelijk om zonder extra ondersteuning een opleiding te vervolgen of duurzaam op de
arbeidsmarkt actief te zijn. Door deze aanvullende activiteiten in te zetten wordt voorkomen dat
jongeren voortijdig schoolverlater worden, dat deze jongeren bij de gemeenten een uitkering op
grond van de Participatiewet aanvragen en blijven deze jongeren in beeld. Voor deze jongeren is een
integrale benadering en een soepele overgang van school naar werk van groot belang.
In het verleden waren ESF middelen beschikbaar voor de scholen. Dit budget werd voorheen rechtstreeks aan de scholen beschikbaar gesteld en de laatste jaren via de contactgemeente van de regio.
Deze ESF middelen bleken over 2019-2020 voor de scholen te zijn uitgeput op rijksniveau. Daarvoor
in de plaats is eind 2018 de Regeling “Impuls Baankansen” gekomen.
Voor de aanvraag van de middelen hebben de wethouder Onderwijs van de contactgemeente van de
Regio en een vertegenwoordiger namens de PRO en VSO scholen de intentieverklaring ondertekend
om het budget aan te vragen. Het budget voor onze regio bedraagt € 256.800 en is eind 2018
toegekend voor de scholen (via de contactgemeente van de regio).
De doelgroep van de Regeling “Impuls Baankansen” betreft jongeren uit het Praktijkonderwijs (PRO)
en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), met name de doelgroep leerlingen met de
uitstroomprofielen vervolgonderwijs en arbeid.
2. Kernboodschap
Opstellen uitvoeringsplan
Op grond van de nieuwe regeling “Impuls Baankansen” moet een Uitvoeringsplan door de scholen in
afstemming met de regio worden opgesteld. Dit plan is bijgevoegd.
Uitvoeringsplan past in het beleid
Het Uitvoeringsplan past in het ingezette beleid in de regio dat zo veel mogelijk jongeren hun
schoolloopbaan met een beroeps- of startkwalificatie afsluiten, zodat zij goed in staat zijn in de
samenleving te participeren.
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Sluitende aanpak met regio en continuering van instrumenten door de scholen gezamenlijk
De scholen continueren onderling hun samenwerking en met de regio op basis van de opgebouwde
infrastructuur en de goede ervaringen die zijn opgedaan met de eerder uitgevoerde instrumenten in
de regio. Deze inzet sluit nauw aan bij de inzet van de instrumenten op het terrein van leren en
werken van de regio. De verbindingen en inzet zijn geïntensiveerd. Door het nu weer beschikbare
budget kunnen de scholen blijven inzetten op een zo optimaal mogelijke dienstverlening gericht op
de doelgroep jongeren van praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).
3. Consequenties
Met de realisatie van dit Uitvoeringsplan in het kader van de Regeling “Impuls Baankansen” wordt
beoogd om verschillende doelen te behalen. De beoogde resultaten zijn:
 De jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarktgerichte beroepskeuze;
 Waar mogelijk behalen jongeren een (deel)certificaat gericht op een specifiek beroep;
 Alle leerlingen uit het PRO en VSO lopen in de bovenbouw stage bij een passende werkgever,
hebben dus een stagecontract en worden begeleid naar werk (al dan niet via een
vervolgopleiding). De stagiaires worden begeleid door stagedocenten vanuit school en door
werkbegeleiders op de werkplek;
 Met de projectactiviteiten en de samenwerkingen bevorderen we de aansluiting van PRO en
VSO naar vervolgonderwijs of een plek op de arbeidsmarkt;
 De arbeidstoeleiding van de PRO en VSO scholen binnen de regio is integraal, toekomst- en
preventiegericht. Hiervoor worden leerlingen na de uitstroom gedurende een periode van
twee jaar gemonitord via het nazorgprogramma door de school, in samenwerking met de
Regio;
 De positie van PRO-VSO jongeren op de arbeidsmarkt verbeteren en het vergroten van de
plaatsingsmogelijkheden van jongeren bij werkgevers;
 Voorkomen voortijdig schoolverlaten binnen PRO en VSO.
4. Vervolg
Uitvoering van bijgevoegd Plan “Impuls Baankansen” vindt plaats door de scholen van PRO en VSO in
de regio in schooljaar 2019-2020. Na dit jaar wordt in 2020 duidelijk welke nieuwe ESF regeling er
ingevoerd gaat worden door de rijksoverheid en komt er een vervolgplan.
5. Bijlagen
- Uitvoeringsplan Regeling Impuls Baankansen voor jongeren van PRO (praktijkonderwijs) en
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) 2019-2020 Regio Zuid-Kennemerland en IJmond
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