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Kernboodschap  In december 2019 heeft de rijksoverheid besloten om de Regeling “Impuls 

baankansen voor kwetsbare jongeren” voor Pro en VSO scholen met een jaar te 

verlengen. Deze regeling is eind mei 2020 gepubliceerd. De scholen kunnen door 

de aanvullende financiering extra instrumenten bieden aan jongeren. 

De regeling wordt via twee wegen voortgezet: 

-Via een decentralisatie-uitkering (mei circulaire 2020) wordt de eerste helft van  

 het budget toegekend via de contactgemeente; 

-ESF Subsidie (Europees Sociaal Fonds), waarvoor uiterlijk 31 juli 2020 een  

 aanvraag kan worden ingediend.  

Voor onze regio Zuid-Kennemerland en IJmond betekent dit: 

-Voortzetting van het uitvoeringsplan in 2020-2021 op basis van de in 2018  

 ingediende intentieverklaring Regeling Impuls Baankansen   

-Indiening van een ESF aanvraag voor 2020-2021 door de Pro en VSO scholen,  

 die in de bijlage is toegevoegd. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie. Over dit thema zijn 

in juli 2018 artikel 38 vragen gesteld en toegezegd is de commissie op de hoogte 

te houden van de ontwikkelingen. 

Relevante eerdere 

besluiten 

2018/705699, zoals besloten in het college van 30 oktober 2018 

(intentieverklaring Regeling “Impuls Baankansen”) en in het college van 16 juli 

2019 (uitvoeringsplan).  

Besluit College  

d.d. 7 juli 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. De aanvraag ad € 129.100  voor ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor 

Praktijkonderwijs (Pro) en Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO) voor de periode 

2020 tot en met  31 december 2021 vast te stellen. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/30-oktober/10:00/Intentieverklaring-Extra-impuls-voor-het-creeren-van-baankansen-voor-kwetsbare-jongeren-in-het-praktijkonderwijs-pro-en-voortgezet-speciaal-onderwijs-vso/2018705699-1-Intentieverklaring-Extra-impuls-voor-het-creeren-van-baanlansen-van-kwetsbare-jongeren-in-het-prakrijkonderwijs-pro-en-voortgezet-speciaal-onderwijs-vso-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/30-oktober/10:00/Intentieverklaring-Extra-impuls-voor-het-creeren-van-baankansen-voor-kwetsbare-jongeren-in-het-praktijkonderwijs-pro-en-voortgezet-speciaal-onderwijs-vso/2018705699-1-Intentieverklaring-Extra-impuls-voor-het-creeren-van-baanlansen-van-kwetsbare-jongeren-in-het-prakrijkonderwijs-pro-en-voortgezet-speciaal-onderwijs-vso-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/16-juli/10:00/Uitvoeringsplan-Regeling-Impuls-Baankansen-voor-jongeren-van-PRO-praktijkonderwijs-en-Voortgezet-Speciaal-Onderwijs-VSO-2019-2020-Regio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond/2019500546-1-Uitvoeringsplan-Regeling-Impuls-Baankansen-voor-jongeren-van-PRO-praktijkonderwijs-en-Voortgezet-Speciaal-Onderwijs-VSO-2019-2020-Regio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2019/16-juli/10:00/Uitvoeringsplan-Regeling-Impuls-Baankansen-voor-jongeren-van-PRO-praktijkonderwijs-en-Voortgezet-Speciaal-Onderwijs-VSO-2019-2020-Regio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond/2019500546-1-Uitvoeringsplan-Regeling-Impuls-Baankansen-voor-jongeren-van-PRO-praktijkonderwijs-en-Voortgezet-Speciaal-Onderwijs-VSO-2019-2020-Regio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond.pdf
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1. Inleiding  

Tot en met eind 2018 is aan de contactgemeente (Haarlem) van de regio Zuid-Kennemerland en 

IJmond een bedrag uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) toegekend ten behoeve van uitvoering door 

de scholen van Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). 

Voor de periode 2019-2020 is de ESF tijdelijk gestopt, maar heeft de rijksoverheid een bedrag 

beschikbaar gesteld op basis van de Regeling ”Extra impuls voor het creëren van baankansen voor 

kwetsbare jongeren in het Pro en VSO”/Regeling Impuls baankansen). Voor deze laatste regeling 

hebben de scholen in de regio en de wethouder van de contactgemeente een intentieverklaring 

ingediend. Ook is een uitvoeringsplan opgesteld door de scholen en de contactgemeente. De scholen 

kunnen door de aanvullende financiering extra instrumenten bieden aan jongeren. 

Via een decentralisatie-uitkering komt nu automatisch een nieuw bedrag als extra impuls 

beschikbaar voor de aanpak door de scholen in de regio voor 2020-2021. Voor de regio Zuid-

Kennemerland en IJmond is dit een bedrag van € 129.100. 

Daarnaast wordt deze impuls voor 2020-2021 aangevuld met een zelfde bedrag uit het ESF. Hiervoor 

dient door de scholen en de contactgemeente een ESF aanvraag te worden ingediend voor 31 juli a.s.  

 

2. Besluitpunten college 

De aanvraag ad € 129.100  voor ESF subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor Praktijkonderwijs (Pro) en 

Voortgezet Speciaal Onderwijs(VSO) voor de periode 2020 tot en met  31 december 2021 vast te 

stellen. 

 

3.Beoogd resultaat 

 Totaal 228 jongeren wordt extra ondersteuning geboden door middel van de ESF bijdrage; 

 Met de activiteiten wordt de aansluiting van Pro en VSO naar vervolgonderwijs of naar de 

arbeidsmarkt bevorderd; 

 De arbeidstoeleiding van de Pro en VSO scholen binnen de regio is integraal, toekomst- en 

preventiegericht; 

 Studievertraging wordt voorkomen en tegengegaan; 

 Voortijdig schoolverlaten binnen Pro en VSO wordt voorkomen; 

 De jongeren worden beter voorbereid op de arbeidsmarktgerichte beroepskeuzes; 

 Jongeren behalen zo veel mogelijk een (deel)certificaat gericht op een specifiek beroep. 

 

4. Argumenten 

1. Het besluit past in het ingezette regionale  beleid 

Het regionale streven is dat zoveel mogelijk jongeren een start- of een beroepskwalificatie behalen 

en dat voor jongeren in kwetsbare positie een sluitende aanpak wordt  bewerkstelligd  

(Vervolgaanpak Bestrijding voortijdig schoolverlaten 2019 t.m.2022 RMC regio ”West-Kennemerland 

B&W Haarlem, d.d. 20 november 2018, 2018/695279). 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/20-november/10:00/Vervolgaanpak-Voortijdige-Schooluitval-van-jongeren-2019-tot-en-met-2022-Regio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond/2018695279-1-Vervolgaanpak-Bestirjding-voortijdig-schoolverlaten-2019-t-m-2022-1.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2018/20-november/10:00/Vervolgaanpak-Voortijdige-Schooluitval-van-jongeren-2019-tot-en-met-2022-Regio-Zuid-Kennemerland-en-IJmond/2018695279-1-Vervolgaanpak-Bestirjding-voortijdig-schoolverlaten-2019-t-m-2022-1.pdf
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2. Integrale benadering en sluitende aanpak hanteren 

Voor deze jongeren in kwetsbare positie is een integrale benadering en een soepele overgang van 

school naar vervolg(praktijk)opleiding of direct naar werk van groot belang. Uitgangspunt hierbij is 

een sluitende aanpak in de regio (uitvoeringsplan van 2019).  

De door de Pro en VSO scholen aangevraagde instrumenten in het kader van de ESF regeling dragen 

hieraan bij. De deelnemende scholen zijn: Prof. dr. Gunningschool, Heliomare College, Kennemer 

Praktijkschool, Molenduin, Oost ter Hout, De Schakel en het Tendercollege. 

 

3. Extra instrumenten kunnen worden ingezet 

De scholen kunnen door de aanvullende financiering extra instrumenten bieden, zoals  (meer) stage- 

en werkplekken, het organiseren van branchegerichte cursussen en het verder organiseren en 

inrichten van (interne) leerwerkplaatsen. Hiermee kan de huidige aanpak worden voortgezet. 

Deze aanvullende activiteiten zijn voor deze jongeren in kwetsbare posities extra nodig: 

Het Praktijkonderwijs (Pro) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is eindonderwijs, zonder dat 

leerlingen een startkwalificatie behalen. Voor deze groep jongeren is het vaak niet mogelijk om 

zonder ondersteuning een vervolgopleiding(MBO 1) te doen of op de arbeidsmarkt actief te zijn.  

 

4. Inspelen op de gevolgen van de Corona crisis 

In tijden van crisis is het ondersteunen van deze doelgroep nog eens extra belangrijk.  

Het perspectief van deze leerlingen op de arbeidsmarkt is onder druk komen te staan. De sectoren 

die het hardst geraakt worden (horeca, recreatie, conjunctuur- en contactgevoelige beroepen) 

hebben veelal een (tijdelijke) aanname stop.  

Als gevolg van het Corona virus kunnen dus veel (externe) stages niet doorgaan.  

Daarnaast volgen de leerlingen minder arbeids- en praktijktraining met bijbehorende certificering op 

de school, omdat met nog kleinere groepen gewerkt moet worden. De sluitende aanpak en inzet 

door alle partners op de scholen in samenwerking met de regio is voor deze groep jongeren 

noodzakelijk.  

 

5. Financiën 

Naast de ESF subsidie van €129.100 is een decentralisatie uitkering ontvangen van €129.100. Totaal 

is daarmee via de contactgemeente € 258.200 subsidie beschikbaar voor de scholen.  

Met totaal € 258.200 ( 2 x €129.100) en een cofinanciering op de ESF ad € 263.060 door de scholen 

kunnen het Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs extra instrumenten inzetten om 

hun leerlingen te begeleiden voor de periode 2020 tot en met december 2021. 

 

6. Communicatie en participatie 

De voorbereiding en uitvoering vindt plaats in nauwe samenwerking met de Pro en VSO scholen. 

Hierdoor is sprake van een breed draagvlak. 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Het risico is dat de subsidie lager uitvalt in de praktijk dan er aan ESF middelen wordt aangevraagd. 

De scholen zelf zijn hierin risicodragend en niet de contactgemeente. 

 

6. Uitvoering 

Na toekenning van de subsidie wordt een samenwerkingsovereenkomst met de Pro en VSO scholen 

afgesloten om de door ESF gefinancierde taken vast te leggen. 

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

vast stellen. Eventuele verschillen worden verrekend met de scholen. 

 

7. Bijlage 

-Aanvraag ESF subsidie Pro en VSO scholen Regio Zuid-Kennemerland en IJmond met 3 bijlagen 

 

 

 


