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Projectnaam 

Het indienen van een nieuwe subsidieaanvraag bestaat uit 8 stappen. In deze stap staan alle 

projectgegevens vermeldt. 

Algemene projectgegevens 

Arbeidsmarktregio : Zuid Kennemerland en IJmond 

Centrumgemeente : Haarlem 

Regeling : ESF 2014-2020 

Actie : REACT-EU vso/pro 

Tijdvak : Schooljaar 2021-2022 

Projectnaam : REACT-EU vso/pro 2021-2022 regio Zuid Kennemerland en IJmond 
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Stap 1: Projectgegevens 

Projectomschrijving) 

Aanleiding 

We bevinden ons nog midden in de coronacrisis. De impact hiervan op scholen en leerlingen is 

groot en het ziet er naar uit dat Covid-19 in diverse varianten nog wel even onder ons zal blijven. 

Alle scholen in onze arbeidsmarktregio hebben er het afgelopen jaar alles aan gedaan om 

zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan. Echter is dit niet op alle gebieden gelukt, denk 

bijvoorbeeld aan stages in diverse sectoren die als gevolg van tijdelijke bedrijfssluitingen niet zijn 

doorgegaan, lesuitval door gedwongen sluiting van scholen etc. 

Ook het perspectief van pro/vso leerlingen op de arbeidsmarkt is onder druk komen te staan. De 

sectoren die het hardst geraakt worden door de coronacrisis (horeca, recreatie, detailhandel, 

contactgevoelige beroepen) staan erg onder druk, waardoor er weinig tot geen vacatures in 

deze sectoren beschikbaar zijn. 

De kwetsbare positie van pro/vso leerlingen heeft gelukkig ook de aandacht gekregen vanuit het 

Europese Corona herstelfonds REACT-EU. Middels deze subsidieaanvraag willen wij gebruik 

maken van de mogelijkheid om de gerichte preventieve aanpak door de pro/vso scholen in het 

kader van arbeidstoeleiding binnen onze regio te financieren en de opgelopen achterstanden in 

te halen. 

 

Activiteiten en inzet van middelen 

Met deze subsidieaanvraag zetten we in op de volgende activiteiten: 

 Stage- werkplekleren 

 Branchecursus 

 Leerwerkbedrijf 

Met de activiteiten bevorderen de pro/vso scholen de aansluiting van leerlingen op de 

arbeidsmarkt of vervolgonderwijs.  

 

Beoogde resultaten 

 Voorkomen en tegengaan van studievertraging 

 Bevorderen uitstroom van de kwetsbare doelgroep naar arbeid of vervolgonderwijs 

 Voorkomen voortijdig schoolverlaten binnen pro/vso 

 Behalen van een mbo-certificaat, praktijkverklaring of branchecertificaat 

Projectperiode 

Startdatum : 1 augustus 2021 

Einddatum : 31 juli 2022 

Specificatie aanvrager 

☒ Een centrumgemeente voor een regio-aanvraag leerlingen vso-pro 

 

Aanvraagverantwoordelijken 

Tekenbevoegde : Dhr. J. Botter 

Contactpersoon : Mw. H. van der Meer   
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Stap 2: Projectactiviteiten 

In deze stap worden de projectactiviteiten toegelicht. 

Activiteit 

Selecteer een activiteit : Aansluiting speciaal onderwijs op arbeidsmarkt 

Omschrijving 

De activiteiten die worden uitgevoerd zijn: 

 

Stage- werkplekleren 

Door middel van een stage van enkele dagen per week in het bedrijfsleven leert de leerling de 

arbeidsvaardigheden die hij later op de arbeidsmarkt nodig heeft. Deze activiteit is in bepaalde 

sectoren onder druk komen te staan door het Corona virus. Voor leerlingen waarvoor geen 

externe stage mogelijk is gedurende het project, wordt gezocht naar alternatieven, zoals 

aanvullende arbeidstraining op school of in een arbeidstrainingscentrum. Door inzet van de 

REACT-EU subsidie wordt gewerkt aan: 

 Behoud van stageplekken en indien nodig toeleiding naar meer kansrijke stageplekken. 

 Maximaal benutten van stageplaatsen d.m.v. spreiding van stageperioden over het 

schooljaar, de omvang van de stage in te korten, leerlingen gaan stageplaatsen delen, 

praktijkopdrachten op school combineren met opdrachten in een bedrijf of meer interne 

stages. 

 

Leerwerkbedrijf en Branchegerichte cursussen 

De leerlingen uit het pro-vso doen werkervaring op door middel van training in het 

leerwerkbedrijf. In het leerwerkbedrijf werken de leerlingen in een bedrijfsmatige setting in 

verschillende sectoren (groen, detail, horeca, zorg en techniek). Het leerwerkbedrijf wordt zowel 

intern uitgevoerd (praktijklessen) als extern uitgevoerd (groepsstages). Waar mogelijk wordt het 

leerwerkbedrijf afgesloten met een door de branche erkend certificaat, hiermee kunnen 

leerlingen aan de toekomstige werkgever hun opgedane (specifieke) kennis aantonen. Door 

inzet van de REACT-EU subsidie wordt gewerkt aan: 

 Aanpassen lesgeven in praktijkvakken en branchecursussen d.m.v. praktijklessen in 

kleinere groepen; intensievere begeleiding bij praktijkvakken en branchecursussen; 

virtuele praktijkopdrachten; meer externe inkoop bij branchecursussen; externe 

vervanging personeel bij ziekte/quarantaine. 

 Doorleren (entree binnen pro / doorstroom naar het mbo / praktijkleren resulterend in een 

mbo-certificaat, praktijkverklaring of branchecertificaat). 

 

Deelnemers en kosten 

Aantal deelnemers :  365 

Begroting : € 635.465 
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Stap 3: Deelnemersinformatie 

In deze stap worden het totaal aantal unieke deelnemers aan de activiteiten toegelicht en wordt 

een toelichting gegeven op het thema gelijke kansen en non-discriminatie. 

Uniek aantal deelnemers 

Aantal mannen :  219 

Aantal vrouwen : 146 

Totaal : 365 

Gelijke kansen en non-discriminatie 

1. Kent uw project activiteiten die zich expliciet richten op actieve inclusie van mensen die door 

kenmerken als leeftijd, etniciteit, sekse, etc., moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt. 

☐ Ja 

☒ Nee 

2. Hoe voorkomt u dat de activiteiten die u uitvoert minder effectief zijn voor mensen die door 

kenmerken als leeftijd, etniciteit, sekse, etc., moeilijker toegang hebben tot de arbeidsmarkt? 

De activiteiten binnen dit project zijn gericht op een moeilijk bemiddelbare doelgroep 

(pro/vso jongeren). Voor deze jongeren in een kwetsbare positie wordt een individueel 

trajectplan opgesteld. Daarmee wordt voorkomen dat de activiteiten minder geschikt zijn 

voor mensen met de hiervoor genoemde kenmerken. 
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Stap 4: Verwachte resultaten uit activiteiten 

In deze stap worden de verwachte resultaten van de activiteiten toegelicht. 

Verwachte resultaten 

Betaald regulier werk :  91 

Betaald werk met ondersteuning : 48 

Onbetaald werk : 0 

Vervolgopleiding of cursus gestart : 110 

Werkzoekend : 18 

Blijft in traject : 91 

Overig : 7 

Totaal : 365 
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Stap 5: Financieel overzicht 

In deze stap wordt het totaal aan kosten en inkomsten getoond. 

Overzicht van kosten 

Totaal subsidiabele kosten € 635.465  
 

Overzicht van financiering 

Eigen cofinanciering privaat door aanvrager € 0  

Eigen cofinanciering publiek door aanvrager € 0  

Private cofinanciering door derden € 0  

Publieke cofinanciering door derden € 211.065  + 

Totale cofinanciering € 211.065  

REACT-EU subsidie € 424.400 + 

Totale financiering € 635.465  
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Stap 6: Bijlagen bij aanvraag 

In deze stap wordt aangegeven welke bestanden als bijlage zijn toegevoegd bij de aanvraag. 

Bijlage 1 : Activiteiten en begroting 

Bijlage 2 : Afspraken projectadministratie 

Bijlage 3 : Deelnemende scholen 
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Stap 7: Korte projectsamenvatting voor publicatie 

In deze stap wordt een korte projectsamenvatting voor publicatie op de website 

www.europaomdehoek.nl weergegeven. 

Samenvatting 

Het coronavirus heeft wereldwijde impact op de arbeidsmarkt. Voor de kwetsbare doelgroep van 

pro-vso leerlingen heeft dit grote gevolgen. De scholen maken zich vooral zorgen over twee 

zaken: 

1. Leerlingen die de externe stage niet kunnen volgen of afronden (er zijn minder 

mogelijkheden om stage te lopen) 

2. Leerlingen krijgen minder praktijkvakken met certificering aangeboden (doordat in de 

scholen het lesprogramma wordt aangepast op kleinere groepen om de vakken veilig 

aan te kunnen bieden).  

Het uitstroomperspectief van deze doelgroep komt hiermee nog meer onder druk te staan. Veel 

bedrijven hebben een afwachtend beleid met het aanstellen van nieuw personeel. Dit alles heeft 

een grote impact op deze doelgroep.  

 

Door middel van de inzet van ESF subsidie wordt op de scholen in onze arbeidsmarktregio alles 

in het werk gesteld om het bovenstaande zoveel mogelijk te beperken, we gaan dan ook 

inzetten op de volgende activiteiten: 

 Stage- werkplekleren 

 Branchegerichte cursussen 

 Leerwerkbedrijf 

 

De begeleiding bij deze activiteiten is aangepast. Zo wordt er in kleinere groepen lesgegeven en 

vindt intensieve begeleiding plaats. Dit neemt natuurlijk extra kosten met zich mee. Deze worden 

mede door de REACT-EU subsidie gefinancierd. 

 

  

http://www.europaomdehoek.nl/
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Stap 8: Samenvatting en verklaring 

In deze stap verklaart de subsidieaanvrager het onderstaande. 

Subsidie en cofinanciering 

Op grond van de begroting van de kosten van het project en het schema voor financiering van het 

project, verzoekt de aanvrager om een subsidie uit REACT-EU ter grootte van: 

REACT-EU subsidie  € 424.400 

De subsidie is noodzakelijk als resterende financiering van de kosten van het project. De 

aanvrager verklaart zorg te dragen voor cofinanciering van minimaal 25% van de subsidiabele 

kosten van het project. 

Verklaring 

1. De geconverteerde documenten en/of de nieuwe gegevensdragers die onderdeel zijn van de 

REACT-EU administratie, voldoen aan de vereisten betreffende de procedure voor gebruik 

geconverteerde documenten en/of gegevensdragers conform artikel 16 lid 2 van de ESF 

subsidieregeling 2014-2020 

☒ Ja 

☐ Nee 

2. Is er sprake van financiering van begrote kosten ten laste van andere Europese of nationale 

subsidies of subsidieprogramma’s (niet zijnde specifieke uitkeringen)? 

☐ Ja 

☒ Nee 

3. De aanvrager verklaart zich verantwoordelijk en aansprakelijk voor een goed verloop van de 

activiteiten in het kader van het project, de naleving van de voorwaarden die in de regelgeving 

zijn vastgelegd en de nakoming van de aan de subsidieverlening verbonden verplichtingen. 

☒ Ja 

☐ Nee 

4. De aanvrager verklaart dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatssteun aan derden. Zie 

artikel 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(VWEU). 

☒ Ja 

☐ Nee 

5. De aanvrager verklaart zich verantwoordelijk voor de uitvoering van de subsidieregeling door 

de projectuitvoerders en is er van op de hoogte dat onjuiste handelingen van uitvoerders en 

onderaannemers aan de aanvrager worden toegerekend. De aanvrager zal zelf de juridische 

voorzieningen treffen om zo nodig bij hen verhaal te kunnen halen 

☒ Ja 

☐ Nee 

6. De aanvrager verklaart dat de informatie in deze aanvraag en de bijlagen volledig en juist is. 

☒ Ja 

☐ Nee 
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