
Aanvraagformulier subsidie voor uitvoering van het regionale programma voortijdig schoolverlaten en voor 
jongeren in een kwetsbare positie 2020-2024

1. Contactgegevens
Nummer RMC-regio 025
Naam RMC-regio Zuid-Kennemerland en Umond

Contactgemeente van de RMC-regio
Contactgemeente Haarlem
Naam verantwoordelijk wethouder Jur Botter
Postadres wethouder Postbus 5112003 PB Haarlem
Naam contactpersoon Hanneke van der Meer
Functie contactpersoon RMC coördinator en beleidsadviseur
Postadres contactpersoon Postbus 5112003 PB Haarlem
Telefoonnummer contactpersoon 023-5115091/06-43177692
E-mailadres contactpersoon jmeer@haarlem.nl

Contactschool van de RMC-regio
Naam contactschool Nova College
BRIN-nummer 25 PX
College van Bestuur Talitha van den Eist
Postadres CvB Postbus 2110 2002 CC Haarlem
Naam contactpersoon Door Nubé
Functie contactpersoon Directeur Entree en Zorg
Postadres contactpersoon Postbus 2110 2002 CC Haarlem
Telefoonnummer contactpersoon 06-30063045
E-mailadres contactpersoon dnube@novacollege.nl

2. Streefcijfers
Regio Teldatum 1 

oktober 2021 m.b.t 
studiejaar
2020/2021

Teldatum 1
oktober 2022 m.b.t
studiejaar
2021/2022

Teldatum 1
oktober 2023 m.b.t
studiejaar
2022/2023

Teldatum 1 
oktober 2024 
m.b.t studiejaar 
2023/2024

% nieuwe 
jaarlijkse vsvin 
RMC regio

580 560 535 500

% vsvdat jaar 
later opleiding 
volgt *

30% uitgaande van 
ervaringscijfers

25% 30% 35%

%vsv dat jaar 
later werk heeft *

30% 20% 25% 30%

* Dit percentage kan hoger of lager zijn uitgaande van de gevolgen van de crisis

3. Maatregelen en begroting
Maatregel 1 
Heroriëntatie

Programmalijn: Het voorkomen van nieuwe vsv-ers (preventief werken)

Inhoud Het maken van een gefundeerde beroepskeuze door jongeren, waardoor zij 
(uiteindelijk) een startkwalificatie behalen.

Activiteiten zijn:
• Zorgen voor een vangnet, bestaande uit gedegen en intensieve begeleiding.

Het begeleidingstraject bestaat uit een twee weken durend programma dat in 
groepen van 8 deelnemers wordt aangeboden. Het programma bestaat o.a. uit
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een beroepskeuzetest, empowerment, oriënterende stages en 
sollicitatietraining.

• Nauwe samenwerking met Opmaat (heroriëntatieklassen); student werkt daar 
verder aan het gemaakte plan van aanpak.

• Nauwe samenwerking met opleidingen, zodat studenten zich kunnen 
oriënteren op het beroep.

Na het maken van een nieuwe opleidingskeuze volgt aanmelding en plaatsing bij een 
opleiding binnen of buiten het Nova College.

Draagt bij aan 
doelstellingen

Aantal jaarlijkse nieuwe vsv verlagen
Vergroten % uitgevallen jongeren terug naar school of werk
Jongeren in kwetsbare positie monitoren en ondersteunen

Totaalbedrag 
voor de gehele 
looptijd van de 
maatregel

€720.000 (4 x€ 180.000,-)

Budget Contactschool

Maatregel 2 
Stimuleren 
aanwezigheid 
studenten

Programmalijn : Het voorkomen van nieuwe vsv-ers (preventief werken)

Inhoud: Het verzuim voor jongeren vanaf 18 jaar en ouder wordt gericht, breed en intensief 
opgepakt. Desamenwerking tussen RMC en MBO wordt nog meer versterkt, waarbij het 
MBO eerst aan zet is, maar school en RMC gezamenlijk proberen zo effectief mogelijk de 
jongere de juiste route naar opleiding of leerwerktraject te bieden.

Activiteiten zijn:
• Onmiddellijk interveniëren door MBO, als verzuim door de student ontstaat.
• Begeleiding en een passend aanbod bieden, zodat leren mogelijk blijft/wordt.

Er wordt door de slb'er en/of trajectbegeleider blijvend contact gehouden met 
student. In nauwe samenwerking met de verzuimcoördinator en vsv coach.

• Nauwe samenwerking door verzuimcoördinator en vsv coach met RMC om te 
besluiten tot het al dan niet houden van een preventief spreekuur door RMC.

• Het houden van m.n. spreekuren door RMC op alle locaties van het MBO, met 
het doel studenten te motiveren en weer terug te leiden naar de opleiding, 
waar nodig.

• Vsv coach checkt of de student een preventief spreekuur heeft gehad en 
nodigt anders opnieuw uit.

• Het afleggen van huisbezoeken bij jongeren door RMC (deels bekostigd uit vsv 
maatregel) in de RMC regio na afstemming met de vsv coaches.

• Geven van voorlichtingsbijeenkomsten over de taak van RMC op het MBO.
Draagt bij aan 
doelstellingen:

% verlagen van jaarlijkse nieuwe vsv 
% vergroten uitgevallen jongeren naar school of werk 

jongeren in kwetsbare positie monitoren en ondersteunen

Totaalbedrag 
voor de gehele 
looptijd van de 
maatregel

€760.000 (4 x€ 190.000)

Budget Contactgemeente
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Maatregel 3 
Leerwerkmakelaar

Programmalijn: Het bieden van (extra) begeleiding aan 
jongeren

Inhoud De leerwerkmakelaar van het RBLLeerplein MZK ondersteunt jongeren die niet in 
staat zijn zelfstandig BBL-, of bol stageplekken te verwerven. De 
jobcoach/leerwerkmakelaar herplaatst en begeleidt de jongere soms intensief de 
eerste periode bij de werkgever, indien dit nodig is. Er wordt nauw samengewerkt 
met de jobcoach/leerwerkmakelaar van het Nova College en een team gevormd.
De leerwerkmakelaar van het ROC richt zich op MBO- studenten die extra 
ondersteuning nodig hebben voor het vinden van een werkgever en begeleidt de 
student naar een BBL- of bol stageplek.
De leerwerkmakelaar van het RBL Leerplein richt zich op jongeren, die al uitgevallen 
zijn en herplaatst moeten worden en ook op jongeren van Pro, VSO en ISK.
De leerwerkmakelaars onderzoeken ook welke werkgever goed zou passen en 
helpen de jongeren over de drempel. Ook wordt Coaching on the job geboden als 
jongeren net gestart zijn en zijn de leerwerkmakelaars vraagbaak voor 
bedrijven/werkgevers.
In de aangrenzende regio Amstel- en Meerlanden zijn jobcoaches/ 
leerwerkmakelaars actief. Er wordt afgestemd via de interregionale Stuurgroep.

Activiteiten zijn:
• In kaart brengen van de jongeren die herplaatst moeten worden met een

BBL- of BOL stageplek.
• Acquisitie van leerwerkplaatsen: contacten met diverse werkgevers (met 

name in kansrijke sectoren) met als doel jongeren te plaatsen gebeurt 
mede in de (nog verder intensiveren) samenwerking met het 
Leerwerkloket/SBB, Werkgeversservicepunt (WSP)/Werkplein en re- 
integratiepartners in de RMC regio. Dit om optimaal zichtte krijgen op 
bestaande mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

• Bovenregionale samenwerking tussen de RMC regio's voortzetten ten 
behoeve van de vergroting van de kansen op een werkplek voor de jongeren 
in de MRA regio.

• Het realiseren van structurele relaties met bedrijven, ook betreffende het 
bieden van interne beroepsopleidingen.

• De werkgevers ontzorgen en begeleiding aan de jongere te bieden, waar 
nodig en mogelijk mede met inzet van instrumenten op basis van de 
Participatiewet of Doelgroepenregister.

Draagt bij aan 
doelstellingen

% verlagen van jaarlijkse nieuwe vsv
% vergroten uitgevallen jongeren naar werk
jongeren in kwetsbare positie monitoren en ondersteunen

Totaalbedrag voor de 
gehele looptijd van 
de maatregel

Totaal bedrag voor de gehele looptijd van de maatregel :
€340.000 (4 x€ 85.000).

Budget Contactgemeente

Maatregel 4 
Begeleiding naar 
werk

Programmalijn: Het bieden van (extra) begeleiding aan jongeren

Inhoud Begeleiden van studenten zonder en met startkwalificatie naar (duurzaam) werk.

Deze maatregel wordt nog nader uitgewerkt voor de laatste twee subsidiejaren.
Hierbij worden de uitkomsten van de verschillende pilots en ontwikkelingen in het
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land, zoals de pilots gebaseerd op de motie Kwint en ontwikkelingen in de regio als 
input gebruikt.

Draagt bij aan 
doelstellingen

% verlagen van jaarlijkse nieuwe vsv
Vergroten % uitgevallen jongeren terug naar school
% vergroten uitgevallen jongeren naar werk
jongeren in kwetsbare positie monitoren en ondersteunen

Totaalbedrag voor 
de gehele looptijd 
van de maatregel

€ 90.000 (Laatste 2 subsidiejaren x € 45.000)

Budget Contactschool

Maatregel 5
Vorming Nova 
Startcollege

Programmalijn: Het door ontwikkelen van een sluitend vangnet

Inhoud Educatie en Entree en niveau 2 opleidingen verzorgen onderwijs aan kwetsbare 
jongeren, jongvolwassenen en nieuwkomers. Het versterken van de verbinding van 
deze opleidingen kan bijdragen aan het succesvol begeleiden van studenten naar werk 
en/of een startkwalificatie. Er wordt de komende twee tot drie jaar gewerkt aan de 
vorming van het 'Nova Startcollege’. In dit college worden Educatie, Entree en Niveau
2 verbonden.

Activiteiten zijn:
• Ontwerpen visie en kaders voor het Nova Start College;
• Concretiseren van de contouren van het onderwijsmodel:

Didactiek, begeleiding, beroepspraktijk, planning, organisatie & 
programmering, en toetsing;

• Ontwerp onderwijsconcept;
• Bundelen kennis en kunde Educatie, Entree en professionaliseren 

begeleiding en medewerkers;
• Implementatie;
• Samenwerking met gemeente, VO en overige partners.

Draagt bij aan 
doelstellingen

% verlagen van jaarlijkse nieuwe vsv
Vergroten % uitgevallen jongeren terug naar school
% vergroten uitgevallen jongeren naar werk
jongeren in kwetsbare positie monitoren en ondersteunen

Totaalbedrag voor 
de gehele looptijd 
van de maatregel

€ 90.000 (Eerste 2 subsidiejaren x € 45.000)

Budget Contactschool

Maatregel 6 
Jongeren in 
kwetsbare posities

Programmalijn : Het door ontwikkelen van een sluitend vangnet

Inhoud Het creëren en uitvoeren van maatwerktrajecten voor jongeren in kwetsbare posities, 
met name jongeren die dreigen uitte vallen of uitgevallen zijn in:

• Praktijkonderwijs (pro) naar MBO en/of leerwerktraject of werk;
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• Voortgezet Speciaal onderwijs (vso) naar MBO en/of werk of dagbesteding;
• Vmbo bb naar vervolg(leerwerk)trajecten;
• Internationale Schakelklassen (ISK) naar vervolgtraject, o.a. naar MBO of 

leerwerktraject.

Activiteiten zijn:
In de vorige vsv periode is geïnventariseerd welke knelpunten en hiaten er in het 
aanbod zijn. Gebleken is dat er aanbod ontbreekt of financieel niet bekostigd kan 
worden voor bovenstaande groepen.
Er wordt in deze nieuwe periode aanvullende aanbod ontwikkeld op basis van 
geconstateerde behoefte van jongeren en uitgevoerd voor bovengenoemde groepen 
om tot een sluitend vangnet in de RMC regio te komen.
Waar nu achteraf maatwerkbudget wordt ingezet, wordt toegewerkt naar een 
structurele aanpak voor genoemde groep, waar nodig met inzet van dit vsv budget. 
Hierbij worden de reguliere budgetten bij pro, vso, MBO en VO en bij de regio 
(onderwijs, re-integratie, dagbesteding) uiteraard eerst zoveel mogelijk ingezet.
Voor de uitvoering is ook extra inzet van de uitvoering van het RBLLeerplein 
(RMC/leerplicht)nodig om deze jongeren in kwetsbare posities te spreken, te 
motiveren o.a. in multidisciplinaire teams/uitstroomtafels en vroegtijdig naar de 
juiste route van vervolgopleiding, leerwerktraject, werk of dagbesteding toe te 
kunnen leiden.
Extra moet tevens worden ingezet door de regio op een twee jarige monitoring van 
deze groepen.

Er wordt ook ingezet vanuit eigen middelen van het Leerplein door interne 
herschikking van taken en het stellen van prioriteiten.

Draagt bij aan 
doelstellingen:

% vergroten uitgevallen jongeren naar werk
jongeren in kwetsbare positie monitoren en ondersteunen

Totaalbedrag voor 
de gehele looptijd 
van de maatregel

Totaalbedrag voor de gehele looptijd van de maatregel:
Maatwerktrajecten: €245.492 (4x€ 61.373)
Uitvoering Regio: € 140.000 (4x € 35.000)

Budget Contactgemeente

Maatregel 7
ISK trajecten en 
vervolg

Programmalijn: Het door ontwikkelen van een sluitend vangnet

Inhoud In de uitvoering van de VSV aanpak is in de uitvoering in 2018-2019 een aantal 
knelpunten geconstateerd voor een aantal doelgroepen jongeren in kwetsbare 
posities. Eén van deze doelgroepen zijn de jongeren op de Internationale
Schakelklassen (ISK) in Haarlem en Beverwijk. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die 
niet leerbaar zijn en geen MBO Entree niveau gaan behalen en die moeten uitstromen 
naar arbeid of een (perspectief) leerwerktraject, beschut werk of dagbesteding.
Dikwijls zijn er onvoldoende faciliteiten voor IMT2 ondersteuning en/of passende 
arbeidsplaatsen beschikbaar. Er is dus een groot risico dat deze jongeren voortijdig 
uitvallen. Met de eventuele mogelijkheden in leerroutes die de nieuwe
Inburgeringswet gaat bieden met ingang vanaf 2021 e.v. wordt in de regio verbinding 
gelegd.
Oplossingsrichtingen:
Doorstroom naar Entree, naar Praktijkonderwijs, naar VSO en/of naar VMBO
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Doel van deze maatregel:
Uitvoering aan gegeven oplossingsrichtingen en ook mogelijk andere oplossingen (ook 
bijv. peerto peerprojecten) inzetten Dit moet leiden tot een passende vervolgplek 
voor iedere 16+ leerling die de ISK vanaf schooljaar 2020-2021 verlaat.

Activiteiten zijn:
• De ISK's zullen het initiatief nemen tot het starten van gesprekken tussen de 

partners om voor de jongeren voor wie nu geen vervolgplek is onderling af te 
spreken welke plekken daartoe gemaakt worden (najaar 2020).

• Daarnaast zal voor met name de oudere jongeren vanuit ISK, die 
onvoldoende taalvaardigheden hebben ontwikkeld in regulier dan wel 
speciaal onderwijs gezocht worden naar mogelijkheden voor verlengde 
taalondersteuning.

• Een derde maatregel zal zijn de inhuur van externe deskundigen (bijv. Melior 
en Lokaal 0) die scholen voor regulier vmbo/havo en vwo begeleiden en 
scholen en docenten ondersteuning bieden op het ontwikkelen van expertise 
op het gebied van NT 2 onderwijs en trauma sensitief lesgeven.

• De middelen worden bij de start van het traject ingezet om deze plekken en 
aanpak vorm te geven; vervolgens worden de middelen zo snel mogelijk 
ingezet voor de passende trajecten en maatwerk.

Draagt bij aan 
doelstellingen:

Aantal jaarlijkse nieuwe vsv verlagen
Jongeren in kwetsbare positie monitoren en ondersteunen

Totaalbedrag voor 
de gehele looptijd 
van de maatregel

€ 508.000 (4 x € 127.000 per jaar)

Budget Contactschool

Maatregel 8 
Intensieve 
ondersteuning 
door
Trajectcoaches
MBO

Plusvoorziening

Inhoud Deze maatregel biedt aan studenten met meervoudige problematiek extra 
ondersteuning voor het welslagen van het onderwijsproces. Op deze wijze is er extra 
aandacht voorde student en kunnen studievoortgangsbelemmeringen opgepakt 
worden. De maatregel is gericht op studenten in een opleiding op niveau 1 t/m 4.

Activiteiten zijn:
• Individuele of groepsgewijze ondersteuning, aanvullend op de reguliere 

zorg- en begeleidingsstructuur.
• Ondersteuning van docenten en extra inzet op het versterken van het 

pedagogisch didactisch handelen (en het-klimaat) in de klas.
• Versterken professionaliteit door bundelen expertise passend onderwijs en 

interne begeleiding. Samenwerking met zowel externen, 
burgerschapsdocenten, docenten Nova Fit en met het Studiecentrum 
verstevigen.

Draagt bij aan 
doelstellingen

Aantal jaarlijkse nieuwe vsv verlagen
Jongeren in kwetsbare positie extra ondersteunen

Totaalbedrag voor 
de gehele looptijd 
van de maatregel

€1.342.788 (4x€ 335.697)

Budget Contactschool
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Beheers- en €80.000 (4 x€ 20.000,-)
coördinatiekosten
Voor de gehele looptijd
van de regeling

4. Overzicht bedrag subsidieaanvraag

Totaalbedrag waarvoor de contactschool subsidie aanvraagt voor uitvoering 
van het regionaal programma gedurende vier jaar

€2.830.788 
(4 x€ 707.697)

Totaalbedrag contactgemeente (specifieke uitkering) voor de uitvoering van 
het regionaal programma gedurende vier jaar

€ 1.485.492 
(4x€ 371.373)
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5. Ondertekening
Namens de gemeenten in de regio:
Naam verantwoordelijke wethouder van de RMC- 
contactgemeente van de RMC-regio

Gemeente Haarlem
Jur Botter

Plaats Haarlem
Datum 24 juni 2020

Handtekening
/

"v
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