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Aanvraagformulier Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en 

prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs 

1. Contactgegevens 

1a Gegevens van de RMC-regio 
Nummer RMC-regio 025 
Naam RMC-regio West-Kennemerland 
Naam VSV-accountmanager (van OCW) Peter Lourens 
Gevraagde subsidie voor de RMC-regio € 4.374.656 
 

1b Contactgemeente van de RMC-regio 
Contactgemeente Haarlem 
Naam verantwoordelijke wethouder 

contactgemeente 

Merijn Snoek 
Postadres Postbus 511, 2003 PB Haarlem 
Telefoonnummer 023 –511 3006 
E-mailadres msnoek@haarlem.nl 
 

1c Contactschool van de RMC-regio 
Naam contactschool ROC Nova College 
BRIN-nummer 25PX 
College van Bestuur Ed van den Berg 
Postadres Postbus 2110, 2002 CC Haarlem 
Telefoonnummer (023) 530 20 10 
E-mailadres eberg@novacollege.nl 
 

1d Contactpersoon RMC-contactgemeente 
Naam Hanneke van der Meer 
Functie RMC-VSV Coördinator 
Postadres Postbus 511, 2003 PB Haarlem 
Telefoonnummer 023 - 511 5091  
E-mailadres jmeer@haarlem.nl  
 

1e Contactpersoon contactschool 
Naam Wim Dijkshoorn 
Functie Projectdirecteur 
Postadres Postbus 2110, 2002 CC Haarlem 
Telefoonnummer (023) 530 20 10 
E-mailadres wdijkshoorn@novacollege.nl  
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Aanvraagformulier  VSV 2017 tot 2021 

 

Maatregel 1 Plusvoorzieningen MBO en VO  

MBO 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

 

1. Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

€  1.326.128 

       2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

 

2017 331.532 

2018 331.532 

2019 331.532 

2020 331.532 

 

B. Doelstelling kwalitatief (max. 200 woorden): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht?  

Trajectcoaches richten zich op de MBO studenten niveau 1 t/m 4, reguliere MBO 

studenten doelgroep 1 met het accent op niveau 3 en 4. 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren? 

Deze maatregel biedt aan de studenten extra ondersteuning voor het welslagen van het 

onderwijskundige proces. Op deze wijze is er extra aandacht voor de student  en zullen 

studievoortgangsbelemmeringen opgepakt worden. 

3. Wat is de activiteit? 

De activiteit is dat de trajectcoaches, additioneel ten opzichte van de reguliere zorg- en 

begeleidingstructuur de student  intensief gaan begeleiden. Niet alleen kan door de band 

die er met student  ontstaat door intensieve begeleiding de sociale problematiek 

opgepakt worden, somtijds door inschakeling van de interne of externe zorgstructuur, 

doch ook de onderwijskundige gevolgen van deze problemen worden door 

huiswerkbegeleiding en planning begeleid. Tot nu toe maakte de trajectcoaches deel uit 

van de plusvoorziening en was de begeleiding voorbehouden  aan studenten met een 

gestapelde problematiek, thans wordt de inzet verbreed tot cursisten waar 

studiebelemmeringen te signaleren zijn met de nadruk op niveau 3 en 4. 
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C. Duur 

1. Wat is de duur van de maatregel? 

 

           2017,2018,2019,2020 

       D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

               Deel van de contactschool 

 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 

 

        n.v.t. 
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Maatregel 1: Plusvoorzieningen 

Samenwerkingsverband  VO Zuid-Kennemerland: 

Trajectgroepen VO Zuid-Kennemerland  

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

 Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

€ 520.000 

       2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

2017 130.000 

2018 130.000 

2019 130.000 

2020 130.000 

 

B. Doelstelling kwalitatief 

1. Op welke doelgroep is de maatregel gericht? 

Vo-leerlingen, met name leerlingen in het 3e en 4e leerjaar vmbo en de leerlingen in 

de bovenbouw Havo. 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren?  

 Extra ondersteuning van leerlingen op de eigen reguliere vo-school door een 

begeleider;  

 Het geven aan docenten van handelingsadviezen voor deze leerlingen.  

 Het functioneren van leerlingen in de reguliere lessen 

 3. Wat is de activiteit?  

De leerling volgt zoveel mogelijk het eigen reguliere rooster, maar waar dat niet lukt is er een 

opvangmogelijkheid.  

Onderdelen van begeleiding door de trajectgroep begeleider:  

 begeleiding van de leerlingen  

 coaching van de docenten  

 partnerschap met ouders  

C. Duur van de maatregel 

Wat is de duur van de maatregel? 

2017,2018,2019,2020 
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D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

               Deel van de contactschool 

 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 

 

        n.v.t. 
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Maatregel 1: Plusvoorzieningen  

Samenwerkingsverband VO Midden-Kennemerland: 

 

Satellietvoorziening en Trajectgroepen VO Midden- Kennemerland  
 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

€ 240.000 

       2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

2017 60.000 

2018 60.000 

2019 60.000 

2020 60.000 

 

B. Doelstelling kwalitatief 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht?.  

Alle 14 tot 17-jarige leerlingen van Vmbo tot en met Havo-niveau die door overbelasting en 

vanuit een specifieke problematiek op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, 

dreigen uit te vallen uit het reguliere onderwijs.  

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren?  

 Begeleiding en opvang van de risicoleerlingen uit de doelgroepen in het reguliere 

onderwijs.  

 Optimalisering van de samenwerking met de instanties verbonden aan het CJG en 

ketenpartners.  

 Directe inschakeling van ambulante begeleiding van de leerlingen.  

 Preventieve en curatieve interventies.  

 Ontwikkeling van specifieke maatwerktrajecten voor risicoleerlingen.  

 Totstandkoming van een dekkend netwerk van onderwijsvoorzieningen.  

3.Wat is de activiteit? 

Aanbod Trajectvoorzieningen VO door middel van: 

 Het actief ondersteunen van de kernteams die gekoppeld zijn aan de trajectgroepen op 

de scholen. De coaching en ondersteuning richt zich op verder borging van de 

toewijzing, toekenning en monitoring van leer-ondersteuningstrajecten binnen de 

trajectvoorzieningen op de scholen in Midden-Kennemerland. 

 Het uitvoeren van een traject op maat op het niveau van het voortgezet onderwijs. Dit 

bestaat uit een deeltijd onderwijsprogramma, aangevuld met een programma ten 
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behoeve van de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling/psychologische 

ondersteuning van jongeren.  

 Bieden van trajectbegeleiding binnen vastgelopen trajecten, waar sprake is van 

wachtlijstproblematiek en stagnatie in hulpverleningstrajecten.   

 Bij gestapelde problematiek: bieden van crisisinterventie en-of verlengde diagnostiek 

gericht op een advies op maat.   

 Het volgen van een deeltijd onderwijsprogramma voor jongeren op een andere locatie, 

met ambulante ondersteuning,aangevuld met een onderwijsprogramma binnen de 

Satellietvoorziening.  

 Het volgen van een onderwijsprogramma, ondersteunend bij de oriëntatie op arbeid.   

 Uitvoeren van activiteiten ten aanzien van de borging van de trajectvoorzieningen in 

het VO via gerichte coaching  

C. Duur van de maatregel 

Wat is de duur van de maatregel? 

2017,2018,2019,2020 

 D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

              Deel van de contactschool 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 

 

 

Maatregel 1: Voorziening  PRO en VSO (met risico’s in de toeleiding naar 

MBO of arbeidsmarkt) 

A: Gevraagd subsidiebedrag: 

Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

€  262.746 

       2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

2017 70.000 

2018 70.000 

2019 61.373 

2020 61.373 

 

 Doelstelling kwalitatief 

1.Op welke doelgroep is de maatregel gericht? 
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De maatregel is gericht op jongeren in kwetsbare posities, met name jongeen van PRO en 

VSO. 

2.Wat gaat deze maatregel verbeteren? 

Doel is te komen tot het creëren van maatwerktrajecten en gezamenlijk te komen tot creatieve 

oplossingen voor genoemde jongeren. 

Een aantal ketenpartners uit het onderwijsveld en gemeente/regio gaat vanuit een 

gezamenlijke ambitie om een sluitend netwerk te krijgen voor jongeren in kwetsbare posities 

een netwerkorganisatie oprichten. Hiertoe wordt een  ATTN (Arbeids Training en Toeleidings 

Netwerk) met samenwerkingsverbanden, ROC contactschool en RMC contactgemeente 

ingesteld in de RMC regio Zuid en Midden Kennemerland 

 

3.Wat is de activiteit? 

Het beoogde netwerk  onderneemt de volgende acties: 

 Door een dekkend netwerk van scholen, opleiders, besturen, gemeenten, 

netwerkorganisaties, branche-organisaties en  bedrijven worden  trajecten sterker met 

elkaar verbonden.  

 Een duidelijk gepresenteerd en gecommuniceerd netwerk met een voor ieder 

inzichtelijk en toegankelijk overzicht van alle toeleiding-en opleidingsmogelijkheden 

voor jongeren. 

 Uitbreiding van mogelijke leerwerktrajecten met opties tot coaching on the job. 

 Uitbreiding van beschikbare MBO-leerroutes waardoor leerlingen met specifieke 

ondersteuningsbehoeften beter bediend kunnen worden. 

. 

C Duur van de Maatregel  

2017,2018,2019,2020 

 

D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

               Deel van de contactgemeente 

 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 
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Maatregel 2 Arbeidsmarkttoeleiding 

A.  Gevraagd subsidiebedrag 

1. Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

         €  350.000 

2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

2017 € 90.000 

2018 € 90.000 

2019 € 85.000 

2020 € 85.000 

 

B. Doelstelling kwalitatief (max. 200 woorden): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht?  

Niveau 1 en 2 met arbeidsmarkt uitstroom , nieuwe vsv-ers , kwetsbare jongeren  en oud vsv-

ers . 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren? 

 Aanvullende begeleiding van de BPV gerelateerde uitval; 

 In gevallen waarin de student een nieuwe opleidingskeuze heeft gemaakt,  

 wordt op school  het  traject naar de arbeidsmarkt aanvullend ondersteund; 

 Het bemiddelen van studenten zonder startkwalificatie (voortijdig schoolverlaters) 

naar de Arbeidsmarkt inclusief oud vsv-ers; 

 Het intensiever begeleiden van kwetsbare deelnemers richting arbeidsmarkt. 

 

3. Wat is de activiteit? 

 Extra opvang/begeleiding van de student zonder startkwalificatie naar de  

          arbeidsmarkt; 

 

 Intensivering van de samenwerking Leerplein met werkgevers, UWV 

Werkgeversservicepunt/L&W, Werkplein en Stichting Bedrijf en Samenleving; 

 

C. Duur 

     1. Wat is de duur van de maatregel? 

 

2017, 2018, 2019, 2020 
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           D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

              Via de contactgemeente 

 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 

 

         N.v.t.
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Maatregel 3       Keuzeondersteuning MBO 

A.  Gevraagd subsidiebedrag 

1. Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

€  720.000 

       2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

 

2017 €180.000 

2018 €180.000 

2019 €180.000 

2020 €180.000 

 

B. Doelstelling kwalitatief (max. 200 woorden): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht?  

De maatregel is gericht op interne en externe MBO studenten jonger dan 22 jaar op 1 

oktober van het schooljaar, die met een opleiding stoppen zonder dat ze een 

startkwalificatie hebben behaald of een keuzeprobleem hebben na het behalen van het 

VMBO diploma. Ook VMBO’ers die niet tot een opleidingskeuze hebben kunnen 

komen, kunnen gebruik maken van deze voorziening.  

Dit instrument wordt nu ook ingezet voor oud-vsv-ers. 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren? 

 De maatregel zorgt voor een vangnet voor voortijdig schoolverlaters MBO en VMBO 

leerlingen met een beroepskeuzevraag na het behalen van het diploma.  

 Een gedegen en intensieve begeleiding moet zorgen voor een gefundeerde 

beroepskeuze die uiteindelijk moet resulteren in het behalen van de startkwalificatie. 

 

3. Wat is de activiteit? 

 Hiervoor is een breed scala aan activiteiten beschikbaar, zoals 

sollicitatietraining, beroepskeuzetest, empowerment en oriënterende stages. Het 

begeleidingstraject bestaat uit een tweedaags programma dat in groepen van acht 

deelnemers wordt aangeboden. 

 Tijdens het programma wordt o.a. gewerkt aan het opstellen van een individueel 

plan van aanpak, dat gepresenteerd wordt aan de ouders/verzorger.  Het plan van 

aanpak is gericht op het maken van een nieuwe opleidingskeuze en dat 

uiteindelijk zal resulteren in een aanmelding en  plaatsing bij een nieuwe 

opleiding binnen of buiten het ROC Nova College. 

 Er wordt gezorgd voor een vangnet voor voortijdig schoolverlaters MBO en 

VMBO leerlingen met een beroepskeuzevraag na het behalen van het diploma. 

 

. 
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C. Duur 

1. Wat is de duur van de maatregel? 

 

   2017, 2018, 2019, 2020 

       D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

              Via de contactschool 

 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 

N.v.t. 

 

 

Maatregel 3 Voorziening oud-vsv-ers 

A.  Gevraagd subsidiebedrag 

1. Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

€  120.000 

       2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

 

2017 € 30.000 

2018 € 30.000 

2019 € 30.000 

2020 € 30.000 

 

B. Doelstelling kwalitatief (max. 200 woorden): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht?  

De maatregel is gericht op jongeren die voorgaande schooljaren met een opleiding zijn 

gestopt zonder dat ze een startkwalificatie hebben behaald.  De jongeren kunnen 

bijvoorbeeld  een keuzeprobleem hebben of konden geen opleidingskeuze maken.  

De jongeren kunnen ook (tijdelijk) aan het werk zijn en nog geen diploma hebben. 

Hiertoe wordt uitvoering gegeven door RMC door werkgevers te benaderen met de 

vraag of  jongeren op kosten van de werkgevers een diploma kunnen behalen (baan naar 

leerbaan). 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren? 
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De maatregel zorgt voor begeleiden van zgn. oud- voortijdig schoolverlaters door 

herplaatsing door RMC. 

Extra begeleiding door RMC moet zorgen voor het alsnog behalen van een 

startkwalificatie. 

3. Wat is de activiteit? 

 

RMC gaat gesprekken aan met de oud-vsv-ers en begeleidt hen naar een traject. Dit kan 

een heroriëntatietraject zijn, maar ook een (vervolg)opleiding. 

Voor heroriëntatie wordt ook gebruik gemaakt van de hiervoor beschreven aanpak op 

het MBO ( sollicitatietraining, beroepskeuzetest, empowerment en oriënterende stages). 

En wordt een individueel plan van aanpak opgesteld. 

Indien jongeren zonder startkwalificatie aan het werk zijn, benadert  RMC werkgevers 

met de vraag of  jongeren op kosten van de werkgevers een diploma kunnen behalen 

(van baan naar leerbaan). 

 

C. Duur 

1. Wat is de duur van de maatregel? 

 

   2017, 2018, 2019, 2020 

       D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

 

              Via de contactgemeente 

 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 

N.v.t. 
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Maatregel 4       Verzuimaanpak 

A.  Gevraagd subsidiebedrag 

1. Totaalbedrag voor de vier schooljaren 

   € 790.000 

       2. Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 

2017 € 200.000 

2018 € 200.000 

2019 € 195.000 

2020 € 195.000 

 

B. Doelstelling kwalitatief (max. 200 woorden): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel gericht?  

 Spreekuren houden en gesprekken worden gevoerd op de verschillende locaties 

van het  VMBO en MBO. 

 

 Afleggen van huisbezoeken in voorkomende gevallen. 

 

Het accent zal gelegd worden op het MBO niveau 2, maar ook op niveaus  3 en 4, daar 

de meeste voortijdig schoolverlaters in onze regio zich op deze niveaus bevinden. 

 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren? 

 Het beter oppakken  van 18+ verzuim; 

 De samenwerking tussen leerplicht/RMC  en het MBO bij de verzuimaanpak en het 

voortijdig schoolverlaten versterken; 

 De bekendheid van de RMC-regelgeving (behalen van een startkwalificatie) bij 

scholen, jongeren en ouders vergroten; 

 Regionale afspraken over termijnen verzuimmeldingen en inzet leerplicht/RMC op de 

scholen en intensievere samenwerking met andere RMC regio’s en ROC’s in regio’s 

waar jongeren uit onze regio op school gaan. 

 

3. Wat is de activiteit? 

 Het  houden van spreekuren op alle locaties van het VMBO en het MBO, het afleggen  

 van   huisbezoeken; 

 Aanwezig zijn bij jongeren/ouders overleggen van MBO trajectbegeleiders; 

 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;  

 Opstellen van regionaal afgestemde/geldende verzuimprotocollen.  
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C. Duur 

1. Wat is de duur van de maatregel? 

 

    2017,2018,2019,2020 

 

       D. Bekostiging 

1. Uit welk deel van het regiobudget worden de maatregelen bekostigd (deel van de 

RMC-contactgemeente of deel van de contactschool, of beide)? 

 

              Via de contactgemeente 

2. Indien een maatregel zowel door de RMC-contactgemeente als de contactschool 

bekostigd wordt, geef dan aan welke partij welk deel van de kosten op zich neemt. 

               N.v.t. 
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Begroting  

Beheerskosten Kostenposten Kosten 

 2017 €  14.226 

2018 €  14.226 

2019 €    8.665 

2020 €    8.665 

 Subtotaal  €  45.782      

 

Maatregel 1 

Plusvoorziening MBO 

Kostenposten trajectcoaches MBO Kosten 

 2017   €   331.532 

2018 €   331.532 

2019 €   331.532  

2020 €   331.532 

 Subtotaal  €1.326.128 

Maatregel 1 

Plusvoorziening VO ZK en MK 

Kostenposten trajectvoorziening bovenbouw 

                     Vmbo/Havo 

Kosten 

 2017  

 

€ 190.000 

2018 € 190.000 

2019 € 190.000 

2020 € 190.000 

 Subtotaal  € 760.000 

Maatregel 1 

Voorziening PRO/VSO-MBO 1  

Kostenposten Voorziening PRO/VSO jongeren Kosten 

 2017 €  70.000 

2018 €  70.000 

2019 €  61.373 

2020 €  61.373 

 Subtotaal  €262.746 

Maatregel 2  

Arbeidsmarkttoeleiding 

Kostenposten jobcoaches incl. 

PRO/VSO/MBO 1 en oud-vsv-ers 

Kosten 

 2017  €  90.000 

 2018 €  90.000 

 2019 €  85.000 

 2020 €  85.000 

 Subtotaal  

 

€350.000 

Maatregel 3  

Keuzeondersteuning MBO 

Kostenposten incl. VO en oud-vsv-ers Kosten 

 2017   €  180.000 

 2018 €  180.000 

 2019 €  180.000 

 2020 €  180.000 

 Subtotaal  

 

€  720.000 
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Maatregel 3  

 

Voorziening oud-vsv-ers Kosten 

Toeleiding, herplaatsing  RMC 2017  €   30.000 

 2018 €   30.000 

 2019 €   30.000 

 2020 €   30.000 

 Subtotaal  

 
€  120.000 

Maatregel 4  

Verzuimaanpak 

Kostenposten Preventieve verzuimaanpak 

18+, incl. vsv coaches op MBO 

Kosten 

 2017  €   200.000 

2018 €   200.000 

2019 €   195.000 

2020 €   195.000 

 Subtotaal  

 

€  790.000 

Totaal van de maatregelen  2017 en 2018 per jaar €1.091.532 

Totaal incl.beheerskosten ad € 14.226 over 2017 en 2018 per jaar €1.105.758 

Beschikbaar budget 2017 en 2018   per jaar                                                       € 1.105.758 

Totaal van de maatregelen 2019 en 2020  per jaar                                           €1.072.905 

Totaal incl.beheerskosten ad € 8.665 over 2019 en 2020 per jaar €1.081.570 

Beschikbaar budget 2019 en 2020  per jaar                                                        € 1.081.570 

 

 

Totaal van de maatregelen 2017,2018,2019 en 2020: € 4.374.656 

Contactschool € 2.840.788 

RMC contactgemeente € 1.533.868 

Beschikbaar budget 2017,2018,2019 en 2020  € 4.374.656 
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