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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u de VSV aanvraag2O2L-2O24 van de RMC regio Zuíd-Kennemerland en lJmond

aan

De lopende VSV maatregelen zijn uitgevoerd zoals beoogd en hebben hun waarde bewezen als

aanvulling op het reguliere beleid. Wij hebben dan ook gekozen om de maatregelen door te
ontwikkelen en jaarlijks bij te stellen waar dit noodzakelijk blijkt. Verdere uitwerking van deze

maatregelen vindt plaats in een uitvoeringsagenda. We hebben gekozen voor geleidelijke

aanpassingen c.q. innovaties van de maatregelen over de periode van de komende vier jaar. ln
overleg met het mínisterie van OCW kunnen er in de periode waarvoor de aanvraag ís bedoeld dan

ook herschikkingen plaats vinden, uiteraard binnen het beschikbare budget.

Deze aanvraag voor de uitvoering van aanvullende maatregelen is tijdens de situatie van de corona

crisis opgesteld. De effecten van de crisis op korte en lange termijn zíjn onbekend. Ook de besluiten
die een nieuw kabinet gaat nemen op basis van het IBO rapport zijn niet duidelijk.
Wij hebben dan ook getracht de streefcijfers in de aanvraag op te schrijven op basis van

ervaringsgegevens uit de afgelopen VSV periode.

De aanvraag betreft de aanvullende maatregelen op de brede VSV aanpak in de RMC regio. Deze

aanpak sluit aan op de Kwaliteitsagenda van het MBO Nova College, het Meerjarenplan van de RMC

regio en de uitvoering van het (passend) onderwijs in het VO.

U treft hierbij aan:

Bijlage I de reguliere VSV aanpak in de regio.

Bijlage ll het rapport met analyses van Onderzoeksbureau Oberon.

Bijlage lll de aanvraag2O2t-2O24 met begroting.
Bij I age lV d e sa m e nwe rki ngsove ree n komst 2O2L-2024.

Ons kenmerk
Datum

Afdeling
Contact

Telefoon

E-mail

Bülage(n)

Kopie aan

2O2O/s72563
24 juni 2O2O

Leerplein

H. van der Meer

o23-51!s197 / 064317 7 692
jmeer@haarlem.nl

4

D. Nubé/Nova College

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.

IKies adres]

Kenmerk: 2020/572563
Telefoonnumm er: 14 O23 | www.haarlem.nl

t/2



tr

Wij hopen zo spoedig mogelijk van u te vernemen of u akkoord gaat met deze aanvraag,

Hoogachtend,

Drs. J. Botter
W m Haarlem

Mw den Elst
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