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B & W-vergadering van 25 oktober 2011

DOEL :
Het college van B&W van de RMC contactgemeente Haarlem dient namens de regiogemeenten akkoord
te gaan met de indiening van de aanvraag bij het ministerie OCW door de contactschool.
Het college van B&W van Haarlem is bevoegd de wethouder Onderwijs van de contactgemeente RMC
te machtigen tot mede ondertekening van de aanvraag.



Onderwerp: Aanvraag Programmagelden VSV (Bestrijding Voortijdig
Schoolverlaten) 2012 /regio 025 (West-Kennemerland)

Registratie Nummer: Stz/JOS 2011/ 278864

1. Inleiding

Wijziging wetgeving
Convenant VSV 2008-2011 :
Op 20 mei 2008 (Stz/JOS/ 2008/82549) is de nota inzake het Convenant
Vermindering voortijdige schoolverlaters 2007-2008 tot en met 2010-2011
vastgesteld en is het convenant tussen de gemeente, de besturen van de scholen
voor Voortgezet Onderwijs(VO) en de besturen van de Regionale Opleidingen
Centra(ROC’s) en de staatssecretaris van Onderwijs voor de RMC regio “West-
Kennemerland” (hierna te noemen Zuid- en Midden-Kennemerland)afgesloten.
Voor onze RMC-regio betekent dit een streven tot vermindering van totaal 40% van
de 1373 nieuwe schoolverlaters(peiljaar 2005-2006).

Het convenant VSV is verlengd voor 2012 onder dezelfde voorwaarden, dus
opnieuw het streven om de uitval van nieuwe voortijdige schoolverlaters met 40%
te verminderen.
Er zullen overigens nieuwe convenanten over 2013-2015 worden opgesteld dor de
rijksoverheid en worden afgesloten met de schoolbesturen en de RMC -
contactgemeente.

Ondertekening van het genoemde convenant biedt voor scholen en RMC
contactgemeente de mogelijkheid om bij het ministerie OCW een aanvraag op
grond van de Regeling Programmagelden Voortijdig Schoolverlaten in te dienen.
Over de periode 2008-2011 zijn diverse maatregelen in dit kader met succesvolle
resultaten uitgevoerd.

Voor 2012 is het opnieuw mogelijk een aanvraag in te dienen bij het ministerie
OCW op basis van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig
schoolverlaten en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
Deze aanvraag is bijgevoegd.De aanvraag diende uiterlijk 15 september te zijn
ingediend bij het miniserie OCW. Door de late bekendmaking van de regelgeving
en de afstemming met het ministerie van OCW, de schoolbesturen en de regio is het
niet mogelijk gebleken de aanvraag vooraf aan B&W voor te leggen. De aanvraag
is dan ook reeds toegezonden aan het ministerie OCW onder voorbehoud van
goedkeuring van B&W.

Collegebesluit



Inhoudelijk:
De vier aangevraagde maatregelen betreffen:
Aanpak uitval in het VO: 1 maatregel:
-regionale schakel- en adviesfuncties
Aanpak uitval MBO : 2 maatregelen:
-loopbaanbegeleiding/ ondersteuning)
-inzet Jobcoach (RMC)
Aanpak uitval 18+: 1 maatregel:
-Preventieve en curatieve aanpak verzuim en uitval (RMC)

Deze 4 maatregelen zijn gebaseerd op de regionale vsv-percentages (tov het
landelijk percentage) en gericht op extra inzet daar waar 30%-40% vermindering
nieuwe vsv-ers nog niet is bereikt (zie bijlage I/ aanvraagformulier op pagina 1)
Deze activiteiten passen binnen een of meer van de onderwerpen,die zijn
opgenomen in de bijlage van het VSV convenant. Deze activiteiten zijn bedoeld om
de verzuimmeldingen en de voortijdige schooluitval actief en preventief aan te
pakken, zodat meer jongeren een startkwalificatie behalen.

Gemeentelijke uitgangspunten en werkwijze
De maatregelen passen in de uitgangspunten van het door de Raad op 10 maart
2011 vastgestelde Meerjarenplan VSV 2011-2014 (reg.nr. STZ/JOS 2010/398234).

Aanvraag met instemming contactgemeente RMC
De aanvraag moest op 15 september 2011 door de contactschool namens de regio
en met instemming van de RMC contactgemeente (namens de RMC regio) zijn
ingediend bij het ministerie OCW.

2. Besluitpunten college

1. Het college stemt in met de indiening van de aanvraag Programmagelden
VSV 2012 .

2. Het college besluit wethouder Onderwijs te machtigen de aanvraag te
ondertekenen.

3. Het besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Samenleving.

3. Beoogd resultaat
Het streven is dat zoveel mogelijk jongeren staan ingeschreven op school, lessen
volgen en hun startkwalificatie behalen.
Beoogd doel is bij te dragen aan de doelstelling in 2012 40% minder nieuwe
voortijdige schoolverlaters te hebben.



4. Argumenten
Dit is een van de instrumenten, die kan bijdragen aan het terugdringen van
schoolverzuim en voortijdige schooluitval.

Programmabegroting 4.1: Jeugd en Onderwijs, Optimale kansen op deelname aan
de maatschappij voor jongeren.

5. Financiële paragraaf
Totaal wordt voor 2012 een bedrag van € 622.5180 (volledige bedrag) aangevraagd.
De door de regio aangewezen contactschool(Nova College) ontvangt over 2012 de
middelen van het ministerie OCW op grond van de goedgekeurde aanvraag.
Een deel van deze middelen , namelijk € 180.000 ontvangt de contactgemeente
Haarlem voor RMC. Ook de beheerskosten voor de betreffende maatregelen ad
totaal € 22.581 worden aan de RMC contactgemeente overgemaakt.
Zodra een goedkeurend besluit van het ministerie OCW is ontvangen (gepland 15
november 2011), wordt via de bestuursrapportage het budget meegenomen in de
begroting.

De rijksregeling en het budget Programmagelden VSV 2013 e.v. zijn nog niet
bekend.

6. Kanttekeningen
Nvt.

7.Uitvoering
De uitvoering : VO, ROC en RMC in samenwerking met leerplicht van alle
gemeenten in met name Zuid- en Midden-Kennemerland.

Bijlagen
I.Aanvraag Programmagelden VSV 2012
II.Samenwerkingsovereenkomst VSV 2012

Het college van burgemeester en wethouders
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Bijlage J Aanvraagformulier subsidie onderwijsprogramma’s 2012
Regio 025

Voorlopige cijfers 2009-2010
Toelichting: De contactschool vult de openstaande velden in op basis van de regio-factsheets
voorlopige cijfers 2009-2010, beschikbaar gesteld door OCW en DUO. De regio-cijfers in deze
tabel en de hieruit voortvloeiende problematiek zijn leidend voor het opstellen van het
onderwijsprogramma, zie toelichting.

Doelgroep 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Uitval

Uitval
Totaal
Tabel 1

Uitval
VO
Tabel
1

Uitval VO
zonder
vmbo
diploma in
schooljaar*
Tabel 3

Uitval VO
met vmbo-
diploma in
schooljaar^
Tabel 3

Uitval
MBO

Tabel 1

Uitval
MBO/Leerwe
g
Bol vt
Tabel 11

Uitval
MBO/Leerweg
Bbl
Tabel 11

Uitval
18-
Tabel
7

Uitval
18+
Tabel
7

Landelijk % 3.0% 1.0% 0,7% 3,3% 7.5% 6,6% 10,6% 0,9% 7,4%

Landelijke
aantallen

39.557 8.881 5.791 3.090 29.664 20.677 8.257 7.587 31.970

Best
presterende
regio %

2,1% 0,7% 0,6% 1,1% 4,8% 4,1% 7,1% 0,5% 5,1%

RMC-regio
025 in %

3,6% 1,4% 1,1% 4,6% 9,7% 8,5% 13,7% 1,4% 8,8%

RMC-regio
025 in
aantallen

1023 296 203 93 727 485 242 281 742

* Deze groep omvat uitval uit onderbouw, bovenbouw vmbo zonder diploma, bovenbouw havo/vwo met of
zonder vmbo-diploma
^ Deze groep omvat uitsluitend de gediplomeerde vmbo’ers die niet instromen in het mbo

De cijfers op landelijk niveau zijn lager dan de gezamenlijke uitval in de 39 RMC-regio’s omdat de
uitstroom naar het voortgezet speciaal onderwijs en de examendeelnemers alleen op landelijk
niveau in de telling zijn verwerkt. Op regionaal niveau zijn hier op dit moment nog geen
betrouwbare gegevens voorhanden.

De cijfers op landelijk niveau en in de regio-factsheets bevatten zogenoemde ‘witte vlekken’. Dit
zijn categorieën waardoor de tot nu toe gepresenteerde vsv-cijfers enigszins overschat zijn. Meer
informatie hierover en over de verbeteringen die op dit terrein plaatsvinden, staat in de handleiding
vsv-cijferproducten en de brief van 17 februari 2011 aan de Tweede Kamer.

Toelichting

Algemeen
Op basis van de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten is subsidie voor
onderwijsprogramma’s beschikbaar gesteld met als doel een structurele borging in het
onderwijsproces van de vermindering van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv’ers). De
onderwijsprogramma’s worden ingezet op regionale vsv-problematiek. Uitgangspunt van de
subsidie voor onderwijsprogramma’s is dat ook na afloop van de subsidieperiode de aanpak wordt
voortgezet. Met het oog op het realiseren van de doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe vsv’ers
in 2016 wordt de subsidie voor onderwijsprogramma’s met één jaar verlengd. Het is uitdrukkelijk
de bedoeling dat het Onderwijsprogramma 2012 in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 tot
een daadwerkelijke vermindering van het aantal vsv’ers leidt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd
aan de realisatie van de doelstelling van maximaal 25.000 nieuwe vsv’ers in 2016.
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Om meer focus aan te brengen in de onderwijsprogramma’s en te richten op daar waar de uitval
hoog is, kunnen voor de aanvraag Onderwijsprogromma’s 2012 per RMC-regio’s maximaal 4
maatregelen worden aangevraagd. Daarnaast wordt strakker gestuurd op de doelgroepen waarvoor
de maatregelen kunnen worden ingezet. De specifieke criteria zijn hieronder uitgewerkt. Tegen de
achtergrond dat de maatregelen uit het onderwijsprogramma’s 2008-2011 geborgd worden of zijn,
wordt bij maatregelen die een voortzetting betreffen, een aanvullende toelichting gevraagd.

Specifiek
- Het onderwijsprogramma voor 2012 bestaat uit maximaal 4 maatregelen, die in de aanvraag

beknopt en SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) moeten
worden omschreven. Aanvragen die hier niet aan voldoen, worden afgewezen.

- Eén maatregel kan overkoepelend zijn voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld onder de
maatregel “Verzuim melden en aanpakken” kunnen de activiteiten: instellen uniform
meldproces, informatieverzameling van verzuimgegevens en aanstellen verzuimcoördinator
vallen. Of onder de maatregel “Loopbaanoriëntatie- en begeleiding” kunnen bijvoorbeeld de
activiteiten: mentorbegeleiding, kennismaking met bedrijfsleven om een goed beroepsbeeld te
krijgen, beroepskeuzetest en het afnemen van intakegesprekken, vallen.

- De resultaten voor de 8 doelgroepen op RMC-regio niveau (zoals in de tabel weergegeven) zijn
leidend:
Voor de invulling van de maximaal 4 maatregelen voor het onderwijsprogramma gelden de
volgende criteria:
1. Maatregelen worden gericht op doelgroepen waarvan het uitvalpercentage voor de RMC-

regio hoger is dan het landelijke uitvalpercentage.
2. In RMC-regio’s waar voor alle doelgroepen op RMC-niveau de uitvalpercentages hoger

liggen dan op landelijk niveau, worden maatregelen gericht op doelgroepen met de hoogste
aantallen uitvallers voor de RMC-regio.

3. In RMC-regio’s waar voor alle doelgroepen op RMC-niveau de uitvalpercentages lager
liggen dan op landelijk niveau, worden maatregelen gericht op doelgroepen met de hoogste
aantal uitvallers voor de RMC-regio.

In onderdeel 2 van het formulier wordt per maatregel onder A. aangegeven op welke doelgroep
(1 tot en met 8) de maatregel van toepassing is.

De kosten per maatregel variëren van 0 tot maximaal 5.000 euro per deelnemer. Uitgangspunt
voor de kosten per deelnemer zijn de deelnemersaantallen voor de doelgroepen. Maatregelen
waarbij de gemiddelde kosten per deelnemer hoger liggen dan € 5.000 worden afgewezen.

Voor zover in het onderwijsprogramma maatregelen staan die een voortzetting zijn van, of
grote overeenkomsten hebben met de maatregelen uit de Onderwijsprogramma’s 2008-2011,
dient per maatregel bijlage K te worden ingevuld.

Maatregelen waarbij niet voldaan wordt aan bovenstaande criteria worden
afgewezen.

- De aanvraag dient uiterlijk 15 september 2011 te zijn ontvangen bij DUO. Aanvragen die na
deze datum worden ontvangen, worden afgewezen. Aanvragen worden alleen beoordeeld op
het volledige ingevulde en door het bevoegd gezag van de contactschool ondertekende
formulier. Bij het ontbreken van de handtekening wordt de aanvraag als onvolledig beschouwd
en niet in behandeling genomen.
Bij deze aanvraag dient een bewijs te worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de
verantwoordelijke wethouder van de contactgemeente van de RMC-regio, genoemd onder
Onderdeel 1. instemt met deze aanvraag. Zonder dit bewijs wordt de aanvraag als onvolledig
beschouwd en niet in behandeling genomen.
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Onderdeel 1 Gegevens van de RMC-regio

Nummer en naam van de RMC-regio:025 West-Kennemerland
Naam accountmanager ministerie van OCW:mw. G. Brinkman
Beschikbaar subsidiebedrag voor 2012 voor de RMC-regio: € 622.581

Contactgemeente van de RMC-regio
Naam Wethouder contactgemeente:dhr. J.Nieuwenburg
Postadres:Postbus 511 2003 PB Haarlem
Telefoon:023-5113006
E-mailadres:jnieuwenburg@haarlem.nl

Contactschool van de RMC-regio
Naam Nova College
BRIN-nummer:25PX
Voorzitter College van Bestuur: dhr.J.E. Snijders
Postadres:Buitenrustlaan 9 2012 BL Haarlem
Telefoonnummer:023-5302000
E-mailadres:hsnijders@novacollege.nl

Eventueel 3e contactpersoon
Naam: dhr.W.Dijkshoorn
Functie: Projectleider VSV
Postadres: Nassaulaan 37 2011 PB Haarlem
E-mailadres: wdijkshoorn@novacollege.nl

Onderdeel 2 Onderwijsprogramma 2012 RMC-regio 025

Maatregel 1
Naam: Aanpak uitval VO (Regionale Advies- en Schakelteams (RAST))
Gevraagd subsidiebedrag: € 170.000 (inclusief € 10.000 beheerskosten)

A. Doelstelling kwalitatief (Specifiek, max. 200 woorden)

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht
Doelgroep 1 (voortijdige uitvallers VO uit de regio, die binnen en buiten de regio op school gaan).

2.Wat gaat deze maatregel verbeteren?
-verwijzing van potentiële uitvallers VO naar regionale voorzieningen met behulp van een uniform

aanmeldformulier voor alle voorzieningen en centraal databeheer

-verbetering van de match van leerlingen en beschikbare voorzieningen

3.Wat is de activiteit?
Diverse besluitvorming over plaatsing van jongeren in opvang- en begeleidingsvoorzieningen
(bijvoorbeeld Rebound, leerwerktrajecten, stagetrajecten, Kansgroepen, Op de Rails, Herstart,
MBO niveau 1 Toeleiding en Toerusting, ambulante begeleiding) wordt vervangen door één
centraal orgaan.
Het RAST gaat bestaan uit twee verwijsconsulenten en twee orthopedagogen, die dossiers
analyseren, adviseren m.b.t. plaatsing, data verzamelen, e.d. Daarna hebben diverse
ketenpartners/experts (vast en op afroep) zitting in het tweewekelijks overleg. Per
samenwerkingsverband, dus in Zuid- en Midden- Kennemerland komt er een centrale meldplaats
met een aanmeldformulier. Door regionale schakel- en adviesteams ( RAST)wordt de leerling in
een passend traject geplaatst waardoor voortijdige uitval voorkomen wordt.

Er wordt een koppeling van de twee RAST’s gerealiseerd.
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B. Doelstelling kwantitatief

1.Op hoeveel deelnemers wordt deze maatregel ingezet
200 deelnemers.

2. Op welk aantal vsv’ers verwacht u met deze maatregel voor de doelgroep onder A1. uit te
komen voor de RMC-regio
In 2011-2012: 1,2% (2010-2011: 1,4%).

In 2012-2013: 1%.

C. Regie en samenwerking in de RMC-regio

1.Welke (keten)partners zijn bij de uitvoering betrokken?

RMC contactgemeente, Bureau Jeugdzorg, PO, VO (Samenwerkingsverbanden Zuid- en Midden-

Kennemerland) en MBO.

2. Hoe wordt de samenwerking met de partners ingevuld?

Participatie (op afroep) in het schakelloket, uitwisseling gegevens/kennis/expertise, inbreng bij het

proces van vormgeving. Diverse ketenpartners/experts (vast en op afroep) hebben zitting in het

tweewekelijks overleg.

3.Regie voering
De Samenwerkingsverbanden Zuid- en Midden-Kennemerland VO voeren de regie op deze
maatregel.

D. Haalbaarheid en implementatie:

1. Is de maatregel in 1 jaar tijd op te zetten, te implementeren en te borgen?
De borging van de RAST’s kan door de Samenwerkingsverbanden VO na 2012 plaatsvinden.

2.Hoe is de borging geregeld?
De uitvoering wordt na 2012 regulier geimplementeerd door de Samenwerkingsverbanden VO.

3.Indien in borging niet is voorzien, hoe en door wie wordt het na 2012 voortgezet en betaald?

Heeft de maatregel overeenkomsten met de maatregelen uit de Onderwijsprogramma’s van 2008-
2011 of is het een voortzetting daarvan?
Nee.

Maatregel 2

Naam: Aanpak uitval MBO (Loopbaanbegeleiding/ondersteuning)
Gevraagd subsidiebedrag: € 190.000 (inclusief € 10.000 beheerskosten)

A. Doelstelling kwalitatief

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht
Doelgroep 4. (voortijdige uitvallers MBO uit de regio , die binnen en buiten de regio op school
gaan).

2.Wat gaat deze maatregel verbeteren?

-Ondersteuning van cursisten bij hun nieuwe keuze voor een opleiding

-Uitstroom met startkwalificatie en perspectief naar de arbeidsmarkt
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-Weerbaarheid van de jongeren

3.Wat is de activiteit?

-gerichte studieadviezen (korte en lange trajecten) in het kader van MBO (veranderen van

opleiding)

- trainingen weerbaarheid en empowerment

B. Doelstelling kwantitatief

1.Op hoeveel deelnemers wordt deze maatregel ingezet
200 deelnemers.

2. Op welk aantal vsv’ers verwacht u met deze maatregel voor de doelgroep onder A1. uit te
komen voor de RMC-regio
2011-2012: 8,7% (2010-2011: 9,7%)
2012-2013: 7,7%

C. Regie en samenwerking in de RMC-regio

1.Welke (keten)partners zijn bij de uitvoering betrokken?
MBO, VO, RMC, leerplicht, werkgevers, UWV en Colo (stageplekken en kansrijke beroepen).

2. Hoe wordt de samenwerking met de partners ingevuld?

MBO instellingen leveren cursisten aan die van opleiding willen veranderen zonder daarbij een

nieuwe keuze gemaakt te hebben. RMC levert cursisten uit de regio aan die uitgevallen zijn en

ondersteund moeten worden in hun keuze voor een ander traject.

3.Regie voering
Het Nova College voert de regie op deze maatregel.

D. Haalbaarheid en implementatie:
1. Is de maatregel in 1 jaar tijd op te zetten, te implementeren en te borgen?
Ja.

2.Hoe is de borging geregeld?

De borging kan na 2012 door het Nova College plaatsvinden.

3.Indien in borging niet is voorzien, hoe en door wie wordt het na 2012 voortgezet en betaald?

Heeft de maatregel overeenkomsten met de maatregelen uit de Onderwijsprogramma’s van 2008-
2011 of is het een voortzetting daarvan?
Ja, zie bijlage K.
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Maatregel 3
Naam: Aanpak uitval MBO/ Leerweg: BBL (Jobcoach )
Gevraagd subsidiebedrag: € 70.000 (inclusief € 7.000 beheerskosten).

A. Doelstelling kwalitatief

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht
Doelgroep 6. (voortijdige uitvallers MBO uit de regio , die binnen en buiten de regio op school
gaan).

2.Wat gaat deze maatregel verbeteren?

-begeleiding van de BPV gerelateerde uitval

-in gevallen waarin de cursist een nieuwe opleidingskeuze

heeft gemaakt wordt op school het traject naar de

arbeidsmarkt ondersteund

-het bemiddelen van cursisten zonder startkwalificatie naar

een BPV plek

3.Wat is de activiteit?

-inzet jobcoach voor extra opvang/ begeleiding van de cursist zonder startkwalificatie naar de

arbeidsmarkt

-inzet jobcoach voor intensivering van de samenwerking met werkgevers, UWV/leerwerkloket en

Colo.

B. Doelstelling kwantitatief

1.Op hoeveel deelnemers wordt deze maatregel ingezet
60 deelnemers.

2. Op welk aantal vsv’ers verwacht u met deze maatregel voor de doelgroep onder A1. uit te
komen voor de RMC-regio
In 2011-2012: 12,5% (2010-2011: 13,7%).
In 2012-2013: 11%.

C. Regie en samenwerking in de RMC-regio

1.Welke (keten)partners zijn bij de uitvoering betrokken?

RMC contactgemeente en Nova College werken samen met het UWV en SoZaWe (Werkplein i.o.),

Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs (PAO), werkgevers en Colo.

2. Hoe wordt de samenwerking met de partners ingevuld?
Op grond van continue analyse van de vraag van de BBL-cursisten werken RMC en Nova College
samen met de genoemde partners om de stageplekken te bepalen. De jobcoach begeleidt de
cursisten.

3.Regie voering
De RMC contactgemeente voert de regie op deze maatregel.

D. Haalbaarheid en implementatie:
1. Is de maatregel in 1 jaar tijd op te zetten, te implementeren en te borgen?
Ja.
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2.Hoe is de borging geregeld?
De borging kan na 2012 door de RMC contactgemeente en het Nova College plaatsvinden.

3.Indien in borging niet is voorzien, hoe en door wie wordt het na 2012 voortgezet en betaald?

Heeft de maatregel overeenkomsten met de maatregelen uit de Onderwijsprogramma’s van 2008-
2011 of is het een voortzetting daarvan?
Nee.

Maatregel 4
Naam: Aanpak uitval 18 + (Preventieve en curatieve aanpak verzuim en uitval )
Gevraagd subsidiebedrag: € 192.581 (inclusief € 15.581 beheerskosten).

A. Doelstelling kwalitatief

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht
Doelgroep 8 ( 18+) (voortijdige uitvallers MBO uit de regio , die binnen en buiten de regio op
school gaan).

2.Wat gaat deze maatregel verbeteren?

-de samenwerking tussen leerplicht/RMC en scholen bij de aanpak van verzuim en voortijdige

schooluitval

-de bekendheid van de RMC-regelgeving (behalen van een startkwalificatie) bij scholen, jongeren

c.q.ouders

-het oppakken van 18+ verzuim

-regionale afspraken over termijnen verzuimmeldingen en inzet leerplicht/RMC op de scholen en

intensievere samenwerking met de andere RMC regio’s en ROC’s

3.Wat is de activiteit?
- het draaien van spreekuren op de diverse locaties van het MBO, het afleggen van huisbezoeken
bij jongeren en aanwezig zijn bij overleggen van de MBO trajectbegeleiders

- het geven van voorlichtingsbijeenkomsten over de taak van RMC op het MBO
- het bij voorbaat wijzen van jongeren, die dreigen uit te vallen op de gevolgen van verzuim en
uitval

- het opstellen (regionaal afgestemde/geldende) verzuimprotocollen

B. Doelstelling kwantitatief

1.Op hoeveel deelnemers wordt deze maatregel ingezet
Alle jongeren binnen het MBO, die zodanig verzuimgedrag vertonen dat zij daardoor dreigen uit te
gaan vallen.

2. Op welk aantal vsv’ers verwacht u met deze maatregel voor de doelgroep onder A1. uit te
komen voor de RMC-regio
In 2011-2012: 8,1% (2010-2011: 8,8%)
In 2012-2013: 7,4%

C. Regie en samenwerking in de RMC-regio

1.Welke (keten)partners zijn bij de uitvoering betrokken?

RMC contactgemeente, leerplicht,VO en MBO.
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2. Hoe wordt de samenwerking met de partners ingevuld?
Door middel van overleg op zowel uitvoerings-, beleids- en bestuurlijk niveau worden afspraken
om het gestelde percentage te behalen (regelmatig overleg RMC uitvoerders en medewerkers
school, projectgroep op beleidsniveau en stuurgroep op bestuurlijk niveau).

3.Regie voering
De RMC contactgemeente voert de regie op deze maatregel.

D. Haalbaarheid en implementatie:
1. Is de maatregel in 1 jaar tijd op te zetten, te implementeren en te borgen?
Ja.

2.Hoe is de borging geregeld?
De borging kan na 2012 door de RMC contactgemeente en het Nova College plaatsvinden.

3.Indien in borging niet is voorzien, hoe en door wie wordt het na 2012 voortgezet en betaald?

Heeft de maatregel overeenkomsten met de maatregelen uit de Onderwijsprogramma’s van 2008-
2011 of is het een voortzetting daarvan?
Nee.

Bijlage K
Behoort bij Maatregel 2
Naam: Aanpak uitval MBO (loopbaanbegeleiding/ondersteuning)

Deze maatregel heeft overeenkomsten met Naam maatregel of maatregelen uit
Onderwijsprogramma 2008-2011:
Regiovoorziening keuze- en loopbaanbegeleiding, onderdeel 2 heroriëntatietraject

Subsidiebedrag voor 2008 € -
Subsidiebedrag voor 2009 € -
Subsidiebedrag voor 2010 € 137.814
Subsidiebedrag voor 2011 € 220.980

Kwalitatieve onderbouwing om subsidie te vragen voor een continuering van deze maatregel
(Max 200w)
(M.a.w. Wat is de reden waarom de maatregel moet worden voortgezet? Waarom is de maatregel
nog niet geborgd?)
Deze maatregel is succesvol gebleken door de toegepaste methodiek.
Echter een analyse van de cursisten leert dat er naast keuzeproblemen andere problemen (zorg
gerelateerd) een grote rol spelen. Om deze reden is voorgesteld in te zetten op
weerbaarheidtrainingen en empowerment.
Op deze innovatieve instrumenten is extra financiële inzet noodzakelijk
Daarnaast is er een groep cursisten, die wel twijfels heeft over de keuze voor opleiding en beroep,
maar geholpen kan worden met een kortlopend studieadvies.

Kwantitatieve onderbouwing om subsidie te vragen voor continuering van deze maatregel (Max
200w)

(M.a.w. Wat is het bereikte resultaat op de vermindering van het aantal vsv’ers tot nu toe en wat is

het te verwachte effect op de vermindering van het aantal vsv’ers bij voortzetting?)
Ca. 140 cursisten per jaar hebben het traject gevolgd: Hiervan volgt 65% een nieuwe opleiding.
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Ondertekening

Naam bevoegd gezag van de contactschool: ROC Nova College
Plaats:Haarlem
Datum:9 september 2011
Handtekening:

Handtekening verantwoordelijk wethouder van de contactgemeente van de RMC-regio 025
dhr. J. Nieuwenburg
Plaats:Haarlem
Datum:12 september 2011
Handtekening:



Samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de onderwijsinstellingen van de RMC-
regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen van het aantal voortijdige
schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor onderwijsprogramma’s

Voor de inhoud van de maatregelen en de beheerskosten van de contactschool wordt
verwezen naar het Aanvraagformulier subsidie voor onderwijsprogramma’s voor 2012

Partijen:
Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
dhr. J.E. Snijders, hierna te noemen: ROC Nova College

De Stichting Dunamare-Onderwijsgroep, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr.
A. J. Strijker, voorzitter van het College van Bestuur, hierna te noemen: Dunamare

De Stichting Kennemerlyceum, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. E. van der
Vaart

Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door dhr. P.Winters, hierna te noemen: SVOK

Clusiuscollege, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. W. Huiberts, hierna te
noemen Clusius

het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. A.J. Strijker

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. C.M. van der Meulen

Namens RMC contactgemeente Haarlem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door
dhr. J. Nieuwenburg

Overwegende dat:
Ter verkrijging van een projectsubsidie ten behoeve van de ontwikkeling en uitvoering van
onderwijsprogramma’s samengewerkt dient te worden tussen de bovengenoemde
onderwijsinstellingen in RMC-regio 25 West-Kennemerland;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1. Begripsbepalingen
1. Bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet

onderwijs en artikel 1.1.1, onderdeel w, subonderdeel 2 van de Wet educatie en
beroepsonderwijs;

2. convenant: het tussen de minister, de RMC-contactgemeente en het bevoegd gezag
van onderwijsinstellingen gesloten convenant inzake het terugdringen van het
aantal voortijdig schoolverlaters in de jaren 2007-2008 tot en met 2010-2011;

3. minister: de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
4. regeling: de gewijzigde de Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten

en regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten;



5. RMC contactgemeente: de contactgemeente als bedoeld in artikel 8.3.2 derde lid
van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 118h derde lid van de Wet op
het voortgezet onderwijs, in casu de gemeente Haarlem;

6. RMC-regio: RMC-regio 25 West-Kennemerland, zoals bedoeld in artikel 29 van de
regeling.

Artikel 2. Doel en wijze van samenwerking
1. Partijen sluiten een samenwerkingsovereenkomst als basis voor de aanvraag van

subsidie voor onderwijsprogramma’s.
2. Het doel van de samenwerking is het reduceren van het aantal voortijdig

schoolverlaters binnen de RMC-regio in 2012.
3. De partijen, hierna te noemen ‘de samenwerkingspartners’, hebben uit hun midden

ROC Nova College aangewezen als contactschool die optreedt als hun
vertegenwoordiger. De contactschool is uit dien hoofde belast met het uitvoeren
van de activiteiten, zoals aangegeven in artikel 4.

4. De samenwerkingspartners dienen een actieve bijdrage te leveren aan het
programma van maatregelen, zoals beschreven in het aanvraagformulier subsidies
voor onderwijsprogramma’s voortijdig schoolverlaten, welke als bijlage aan deze
overeenkomst is gevoegd. Hiertoe dienen (vertegenwoordigers van de) afzonderlijke
partijen onder meer deel te nemen aan overleggen over de voorbereiding,
voortgang, monitoring en evaluatie van de maatregelen uit het programma.

5. Voor de inzet en besteding van de aangevraagde subsidie onderwijsprogramma’s
word(t/en) tussen contactschool en uitvoeringsorganen (een) aparte
uitvoeringsovereenkomst(en) opgesteld.

6. Van de toegekende subsidiegelden mag maximaal 10% besteed worden aan
beheerskosten van de contactschool.

Artikel 3. Duur
1. De samenwerking wordt aangegaan voor het kalenderjaar 2012.
2. Partijen kunnen gezamenlijk besluiten om één of meer partijen te laten toetreden

tot of te laten uittreden uit de samenwerkingsovereenkomst voor 2012.
3. Een verzoek tot toe-/uittreding dient te worden gericht aan de contactschool.
4. De contactschool voert de activiteiten als beschreven in artikel 3 uit voor de duur

van de programma-aanvraag, zoals genoemd in artikel 2 lid 1.

Artikel 4. Rol en activiteiten contactschool
1. De contactschool zorgt dat alle partijen tijdig geïnformeerd zijn over mogelijke

deelname aan de subsidie voor onderwijsprogramma’s voortijdig schoolverlaten.
2. Tot de beheersactiviteiten van de contactschool behoren het voeren van de

administratie, de coördinatie van de activiteiten, het opstellen en verzenden van de
programma- aanvraag, het voeren van het secretariaat van de
samenwerkingspartners en het verantwoorden van de programma-aanvraag.

3. De contactschool onderhoudt contacten met de RMC contactgemeente over de
uitvoering van het onderwijsprogramma voor de RMC-regio.

4. De contactschool geeft uitvoering aan de afspraken in deze overeenkomst inzake de
besteding van de subsidie voor onderwijsprogramma’s. De contactschool informeert
de partijen tussentijds over de vorderingen van de maatregelen uit het programma,
zowel financieel als beleidsmatig.



5. De contactschool legt financiële verantwoording af over de rechtmatigheid van de
besteding van de subsidie voor onderwijsprogramma’s in de jaarrekening. Dit loopt
via de accountantscontrole op de jaarrekeningen van de contactschool.

6. De contactschool legt verantwoording af over de doelmatigheid en doeltreffendheid
van (de maatregelen in) het programma in het jaarverslag van de instelling.

7. Indien de contactschool voor het uitvoeren van één of meer maatregelen (een deel
van de) middelen verstrekt aan een of meer van de samenwerkende
onderwijsinstellingen, informeert elke instelling de contactschool beleidsmatig over
de voortgang van deze maatregel(en) en legt deze instelling financieel
verantwoording af aan de contactschool voor de uitvoering van de maatregelen.

8. De contactschool is niet gerechtigd de onder lid 1 tot en met 6 genoemde taken en
verplichtingen zonder schriftelijke toestemming van de samenwerkingspartners aan
een derde over te dragen. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden
verbonden.

Artikel 5. Rapportage
1. Uiterlijk op 1 juli 2013 dient het bevoegd gezag van de contactschool een rapportage

in bij de minister van OCW. In de rapportage wordt een beschrijving gegeven van de
resultaten van het onderwijsprogramma.

2. Bij de rapportage, bedoeld in het eerste lid maakt het bevoegd gezag van de
contactschool gebruik van het formulier dat als bijlage bij de gewijzigde
Uitvoeringsregeling bestrijding voortijdig schoolverlaten en regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten is vastgesteld.

Artikel 6. Niet nakoming
Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze
overeenkomst, zullen de overige partijen haar in gebreke stellen, tenzij nakoming van de
desbetreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij
onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de
nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te
komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De partij, die ook na
ingebrekestelling toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, is
aansprakelijk voor vergoeding van door de wederpartij geleden schade. Daarnaast zijn de
overige partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een
aangetekend schrijven.

Artikel 7. Slotbepaling
Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle partijen.



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor
onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op .. september 2011

ROC Nova College,
Namens deze,

De heer J.E. Snijders,
Voorzitter College van Bestuur



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor
onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op .. september 2011

Dunamare
Namens deze,

De heer A.J. Strijker
Voorzitter College van Bestuur



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het
terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van
subsidie voor onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op ..september 2011

St.Kennemerlyceum
Namens deze,

Dhr. E. van der Vaart



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor
onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op .. september 2011

SVOK
Namens deze,

Dhr. P. Winters
Voorzitter College van Bestuur



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor
onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op .. september 2011

Clusiuscollege
Namens deze,

De heer W. Huiberts



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor
onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op .. september 2011

Namens het bestuur van
het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuid-Kennemerland,

dhr. A.J. Strijker



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor
onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op .. september 2011

Namens het bestuur van
Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland,

Dhr. C.M. van der Meulen



Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst van de besturen van de
onderwijsinstellingen van de RMC-regio 025 West-Kennemerland inzake het terugdringen
van het aantal voortijdige schoolverlaters in 2012 door middel van subsidie voor
onderwijsprogramma’s

Aldus overeengekomen te Haarlem op .. september 2011

Namens RMC contactgemeente Haarlem
Wethouder Onderwijs

Dhr. J. Nieuwenburg


