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1.  Inleiding 
Sinds 2008 zijn onderwijsinstellingen en gemeenten partners bij het voorkomen en bestrijden van 

voortijdig schoolverlaten. In 2012 hebben de onderwijsinstellingen en gemeenten, in opdracht van 

het ministerie van OCW, een regionaal convenant ondertekend en plan van maatregelen opgesteld 

dat gericht was op het terugbrengen van het aantal voortijdig schoolverlaters in regio 35. Dit 

convenant is door het ministerie verlengd tot en met 2016. In het verlengingsjaar zijn de nieuwe 

richtlijnen voor de VSV-aanpak ontwikkeld. In de nieuwe VSV aanpak 2.0 is de aanpak van Jongeren 

in een Kwetsbare Positie (JiKP) opgenomen.  

De RMC-regio's hebben de opdracht gekregen om, op basis van een regioanalyse en de nieuwe 

kaders, een aanpak VSV 2.0 (plan van maatregelen 2016 - 2020) te ontwikkelen. In dit programma is 

het van belang om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de verbinding tussen de domeinen 

onderwijs, zorg en arbeid. Dit programma is de basis voor de VSV-aanpak in de komende jaren voor 

RMC-regio 35. RMC-regio 35 (Midden-Brabant) bestaat uit de gemeenten Dongen, Gilze Rijen, Goirle, 

Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,  Waalwijk en Tilburg.  

1.1 Proces naar programma  

Bureau KBA (Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt) heeft de regioanalyse opgesteld aan 

de hand van de VSV-cijfers en een kwalitatieve QuickScan. Het doel hiervan was inzicht krijgen in het 

effect van de VSV-maatregelen uit de vorige convenant periode op de doelgroep. De analyse is de 

basis voor het nieuwe programma.  

Daarnaast zijn er vanaf eind maart tot eind mei meerdere voorbereidende sessies met het werkveld 

gehouden. Daarbij zijn vertegenwoordigers vanuit het onderwijs (V(S)O en MBO), RMC, 

Samenwerkingsverband VO en de Gemeente Tilburg aanwezig geweest. De opbrengst van deze 

werksessies is dit breed gedragen VSV-programma van maatregelen voor de periode 2016-2020. 

Tijdens deze sessies zijn de maatregelen inhoudelijk besproken en is aandacht besteed aan de 

verbindingen tussen de domeinen onderwijs, zorg en arbeid. De samenwerkingsafspraken die 

noodzakelijk zijn voor een goede samenwerking zijn opgenomen in dit programma. 

1.2 Samenhang gemeentelijke en regionale programma's 

De VSV-aanpak staat niet op zichzelf: voor alle regiogemeenten geldt dat het lokale jeugd- en 

onderwijsbeleid het bredere kader en de basis vormt.  

In de RMC-regio 35 werken gemeenten aan de talentontwikkeling van alle kinderen en jongeren. Dit 

met als doel dat zij opgroeien tot burgers die erbij horen en meedoen in de maatschappij. Goed 

onderwijs is van belang voor ontplooiing, duurzaam werk en sociaal welzijn. In alle gemeenten 

wordt het realiseren van een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor jongeren gezien als een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bij het kind betrokken partners. Om dat te realiseren 

werken partners zoveel mogelijk samen en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. 

 

We hebben vastgesteld dat we het van belang vinden om te werken aan de doelen op basis van 

gezamenlijke ambities die we als volgt hebben gedefinieerd: 

- We zetten doelgericht maatregelen in op basis van analyse van de doelgroep en prioritering.  

- We bieden voor elke leerling een passend perspectief. 
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- We besteden aandacht aan de ontwikkeling van noodzakelijke vaardigheden bij leerlingen en 

bereiden ze voor op een reëel en passend persoonlijk arbeidsperspectief. 

- We betrekken de thuissituatie (leervoorwaarden) van de leerling bij de aanpak. 

- We kijken wat er aan ondersteunende zorg nodig is om ervoor te zorgen dat jongeren niet 
uitvallen in het onderwijs en een kansrijke start op de arbeidsmarkt kunnen maken met een 
duurzaam perspectief.  

- We werken op basis van helderheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden. 

- We stemmen af in de uitvoering. 

 

In de regio is ook sprake van een sterke samenhang tussen het beleid voor VSV, de jeugdzorg (in de 

wijken), het participatiebeleid gericht op jongeren met een beperking en het beleid ten aanzien van 

een Jeugdwerkloze vrije regio in 2018. Die samenhang is noodzakelijk omdat een doorlopende 

leerlijn, met een passend aanbod voor alle leerlingen op basis van een individueel ontwikkelplan, van 

belang is bij het voorkomen van voortijdige uitval. Daarvoor moet een verbinding gelegd worden 

tussen zorg, onderwijs en het persoonlijk ontwikkelplan met als doel het uitstromen naar een 

kansrijke plaats op de arbeidsmarkt.  

Voor elk beleidsterrein geldt dat we vooral inzetten op preventie en voorkomen dat jongeren tussen 

wal en schip vallen. Met name voor de groep Jongeren in een Kwetsbare Positie (JiKP) is dit van groot 

belang.  

 

2.  Uitgangspunten 
Voor het plan van maatregelen hanteren de VSV-partners in de regio; gemeenten en 

(onderwijs)instellingen, de volgende uitgangspunten: 

- Er is geen jongere buiten beeld bij verzuim of schooluitval. 

- Er is een vaste begeleider en permanente aandacht vanuit school en/of gemeente voor de 

jongere in een kwetsbare positie. 

- De begeleiding is geborgd bij de overdracht van school naar school, van school naar gemeente of 

van gemeente naar school. 

- Alle scholen (VSO/PRO/MBO entree) hebben procesafspraken voor jongeren die uitvallen of 

uitstromen over de sluitende aanpak van school naar werk met de gemeente (Participatie, 

eventueel met RMC). 

- Gemeente is verantwoordelijk voor het werven van banen in de regio met of zonder 

loonkostensubsidie (werkhart – accountmanagers werk) en doen dit deels samen met het 

onderwijs. 

- RMC is regievoerder bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, zorgt voor een 

doorverwijzing en regie op de toeleiding naar arbeid, zorg of dagbesteding bij de gemeente, als 

dit niet is ingeregeld. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de arbeidsdeskundigen van de 

gemeente en het Jongerenpunt. 

- Alle uitvallers uit het onderwijs blijven tot het 23ste levensjaar in beeld bij RMC. 

- De regiomiddelen mogen niet langer worden besteed aan school specifieke of gemeente 

specifieke maatregelen (verzuimregistratie, goed functionerend programma loopbaanoriëntatie 

en studiekeuzebegeleiding (LOB) en professionalisering personeel). 

- Er is een sluitende aanpak in de driehoek tussen onderwijs - zorg - arbeid. 
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- Er wordt gewerkt aan het constant innoveren van de aanpak waarbij alle domeinen betrokken 

worden: onderwijs, zorg en arbeid. 

3. Kader OCW 
In de kaders voor het nieuwe programma benadrukt het ministerie van OCW het belang van de 

samenhang tussen de domeinen onderwijs, arbeid en zorg bij de uitwerking van het programma van 

maatregelen. De kaders hiervoor zijn aangegeven in een aantal documenten. 

3.1  Kamerbrief vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten1  

Op 15 februari 2016 is de tweede kamer met de brief 'succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten 

krijgt een krachtig vervolg' geïnformeerd over de wijze waarop het toekomstige VSV-beleid vorm 

krijgt. In de brief geeft de minister aan dat de vorige doelstelling van maximaal 25.000 VSV’ers in 

2016 is behaald (24.451 voorlopige cijfers 2015-2016). Het grootste resultaat is bereikt bij de MBO- 

studenten 18+ers.  

Ook geeft de minister in de brief aan dat voortzetting van het VSV  beleid van belang is omdat het in 

bezit zijn van een startkwalificatie betere maatschappelijke kansen biedt. Het doel voor 2021 is 

maximaal 20.000 VSV’ers landelijk (gemeten over 2019-2020). De focus komt daarbij te liggen op: 

- Meer verantwoordelijkheid bij regionale partijen (meer partijen betrekken); 

- Scholen en gemeenten die gezamenlijk over de inzet van de VSV middelen besluiten; 

- Aandacht voor Jongeren in een Kwetsbare Positie; 

- Oud VSV’ers (jongeren tot 27 jaar zonder opleiding of werk); 

- Versterken rol van RMC. 

 

De vervolgaanpak VSV moet vastgelegd worden in een gezamenlijk (gemeenten en onderwijs) 

regionaal programma dat door OCW voor vier jaar gefinancierd wordt. De basis voor het programma 

is de eerder genoemde regio-analyse. Gemeenten en het onderwijs stellen gezamenlijk een 

programma van maatregelen vast. Wanneer zij kiezen voor voortzetting van bestaande VSV-

voorzieningen dan moet dit een bewuste en onderbouwde (vanuit cijfers) keuze zijn. Er dient 

minimaal 1 plusvoorziening voortgezet te worden en de totale VSV inzet moet ten goede komen aan 

de regio. Uitgangspunt voor het nieuwe programma is dat de basis bij gemeenten en het onderwijs 

op orde is.  

 

In het nieuwe programma moet nadrukkelijk aandacht besteed worden aan jongeren voor wie een 

startkwalificatie niet haalbaar lijkt (JiKP). Het doel daarbij moet zijn deze jongeren zo goed mogelijk 

voorbereiden op de toekomst aan de hand van drie thema's: 

1. Verbeteren van overgang tussen V(S)O naar MBO; 

2. Meer ruimte voor maatwerk in Entree (oud MBO niveau 1) en MBO niveau 2; 

3. Vormen van een regionaal sluitend netwerk. 

 

Voor de JiKP hanteert OCW de onderstaande definitie: 

1. Jongeren die overstappen van VMBO-BB en LWT naar Entree opleiding en MBO niveau 2: 

- Bij deze groep is vaak sprake van meervoudige problematiek; 

                                                           

1
 Kamerbrief van minister Bussemaker met referentienummer 894516 van 15 februari 2016 met als onderwerp 'Succesvolle aanpak 

voortijdig schoolverlaten krijgt een krachtig vervolg'.  
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- Het 1e doel is het voorkomen van verzuim, het 2e doel is terug naar school en op school 

blijven en 3e doel is aansluiting vinden op de arbeidsmarkt waarbij RMC een belangrijke rol 

heeft  

2. Jongeren in Pro of VSO met uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid. 

Zij hebben moeite met het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt en moeten daarom 

gevolgd worden. Tot de leeftijd van 18 jaar gebeurt dit via de leerplicht, na de leeftijd van 18  via 

RMC door het bieden van een vangnet.  

Een aandachtgroep (vaak buiten beeld) zijn de 16-en 17-jarigen met uitstroomprofiel arbeid om 

de volgende redenen: 

- Deze jongeren  zijn niet kwalificatieplichtig; 

- RMC heeft hierin geen duidelijke taak/opdracht; 

- Staan vaak nergens geregistreerd; 

- Er is geen wettelijke taak voor scholen in het bieden van nazorg. 

 

Voor het bieden van een regionaal vangnet voor JiKP is het noodzakelijk dat: 

- De VSV-partners uitgebreid worden met een vertegenwoordiging uit het domein zorg (sociaal 

domein) en arbeid; 

- De samenwerking tussen de arbeidsmarkt en RMC sterker wordt door het maken van  

werkafspraken;  

- Het MBO aansluit bij OOGO (Op Overeenstemming Gericht Overleg in kader Passend Onderwijs 

en Jeugdwet); 

- Er verbindingen gelegd worden tussen programma's voor potentiële VSV’ers. 

 

3.2 Financiële kaders 

Het ministerie van OCW heeft voor de aanpak VSV 2.0 de bekostigingssystematiek aangepast. In de 

vervolgaanpak bestaat het regionaal budget, voor de regionale aanpak VSV en jongeren in een 

kwetsbare positie, uit twee stromen: 

- Deel A:  Landelijk € 19,2 miljoen. Dat is bestemd voor de uitvoering van regionale programma 

maatregelen. Dit deel komt via de RMC-contactgemeente naar de regio. 

- Deel B:  Landelijk € 30,4 miljoen. Dit is bestemd voor de uitvoering van regionale programma 

maatregelen. Dit deel komt via de contactschool naar de regio (In de huidige situatie wordt dit 

budget aangeduid met Plusmiddelen). 

Daarnaast is er landelijk € 32,6 miljoen beschikbaar, bestemd voor de uitvoering van de RMC-taak. 

Dit deel loopt, net als in de oude situatie, via de RMC-contactgemeente in de vorm van een 

specifieke uitkering die per jaar wordt vastgesteld.  

De contactgemeente en de contactschool hebben allebei zeggenschap over de budget A en B. Samen 

besluiten ze hoe de middelen worden ingezet. Over het budget voor de uitvoering van de RMC-taak 

beslist de contactgemeente. Voortgezette plusvoorzieningen kunnen uit zowel deel A als deel B 

gefinancierd worden. 

De regionale middelen zijn sinds 2012 tijdelijk aangevuld met € 6,7 mln. Deze aanvulling kan niet 

langer voortgezet worden.  Het budgetdeel A wordt voortaan verdeeld over 39 regio’s in plaats van 

35. Om de overgang naar die nieuwe situatie te versoepelen, wordt het budgetdeel in 2017 en 2018 

aangevuld met € 2,65 mln.  
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De verdeling van deelbudget B is voortaan als volgt: iedere regio ontvangt € 100.000 en de rest van 

het budget wordt verdeeld naar verhouding van het huidige aandeel in het budget van de 

zogenaamde plusmiddelen.  

Het budget ziet er de komende jaren als volgt uit: 

 Regiobudget 
contactschool 

Regiobudget 
contactgemeente 

Totaal regiobudget 

2016-2017 971.711 533.786 1.505.497 
2017-2018 971.711 533.786 1.505.497 
2018-2019 971.711 519.932 1.491.643 
2019-2020 971.711 519.932 1.491.643 
* Betreft een schatting, werkelijke bedrag wordt jaarlijks bekend gemaakt.  

In de bijlage met de maatregelen is de verdeling van het regiobudget over de maatregelen terug te 

lezen.  

3.3 Versterking rol RMC 

In de kamerbrief wordt ook aangegeven dat in de toekomstige VSV-aanpak het RMC een centrale rol 

krijg bij het volgen van en bieden (in samenwerking met alle partners) van passende begeleiding aan: 

- Alle jongeren van 16-23 jaar uit PRO/VSO (alle uitstroomprofielen) zonder werk; 

- Alle 16- en 17-jarigen uit PRO/VSO (uitstroomprofiel dagbesteding of arbeidsmarkt) met of 

zonder werk. 

Om dit mogelijk te maken stelt het ministerie in de toekomst ontbrekende arbeidsmarktinformatie 

ter beschikking. Daarnaast worden een aantal RMC-taken wettelijke verankerd.  

 

De gemeente Tilburg voert de RMC registratie, coördinatiefunctie en de trajectbegeleiding uit voor 

alle regiogemeenten   met uitzondering van Waalwijk en Loon op Zand. Zij ontvangen een deel van 

het RMC-budget voor de trajectbegeleiding in de eigen gemeenten.  

Op dit moment loopt er een onderzoek naar de RMC-functie in de regio. De conclusies van dit 

onderzoek moeten resulteren in een advies voor de wijze waarop in de regio de RMC-functie vanaf 

het najaar 2016 vorm en inhoud gegeven wordt. Tot die tijd wordt de huidige werkwijze 

gecontinueerd.  In maatregel 6 en 7 van het nieuwe VSV-programma is al een deel van de nieuwe 

taken opgenomen.  

De RMC-wetgeving verplicht gemeenten om jongeren zonder een startkwalificatie te volgen tot ze 23 

jaar oud zijn. Ook moeten gemeenten ervoor zorgen dat deze jongeren alsnog hun startkwalificatie 

halen. In de praktijk wordt een jongere die voortijdig de school dreigt te verlaten (verzuim 18+) of 

voortijdig van school gaat benaderd door een RMC-trajectbegeleider met als doel het bekijken wat 

de mogelijkheden zijn. Het doel is ervoor zorgen dat de jongeren een startkwalificatie of passende 

plek op de arbeidsmarkt vindt.  

De concrete RMC-taken: 

1. Een tijdige melding en sluitende registratie van alle jongeren tussen de 18 en 23 jaar die niet op 

school zitten en nog geen startkwalificatie hebben.  

2. Benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen. Deze begeleiding is 

gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.  
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3. Initiëren en coördineren van samenwerking tussen alle partijen die te maken hebben met deze 

jongeren en het onderhouden van dit netwerk.  

4. Jongeren die hulp of ondersteuning nodig hebben, toe leiden naar de Toegangsteams of Sociale 

teams.  

3.4  Wettelijke verankering 

Om de hiervoor beschreven taken en rollen beter te beleggen worden de onderstaande afspraken op 

korte termijn wettelijk verankerd: 

- Eens per jaar bestuurlijk overleg VSV-aanpak in regio: contactschool vertegenwoordigt het 

onderwijs, RMC-contactgemeente vertegenwoordigt gemeenten. 

- RMC-contactgemeente verantwoordelijk voor initiëren regionale VSV-aanpak en opstellen 

programma. 

- RMC verantwoordelijk voor monitoren 16- en 17-jarigen uit PRO/VSO. 

- RMC krijgt beschikking over gegevens om jongeren te monitoren. 

- RMC-contactgemeente wordt verantwoordelijk voor het organiseren van bestuurlijk overleg over 

een sluitend vangnet JiKP. 

- Regionale partners (RMC-contactgemeente, centrumgemeente arbeidsmarktregio, bestuurder 

MBO-instelling en vertegenwoordiger SWV) voor eens per jaar bestuurlijk overleg en maken 

afspraken over verantwoordelijkheid voor en overdracht van JiKP. 

3.5 Aanvullende bestuursafspraken 'Samen naar een werkende toekomst'2  

Deze afspraken zijn voor de regio Tilburg namens de arbeidsmarktregio ondertekend op 15 april jl. 

Het doel van de afspraken is gezamenlijk te komen tot een concreet plan over de wijze waarop 

jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie, zonder opleiding en zonder werk of uitkering toe geleid 

worden naar werk. Het betrekken van de juiste netwerkpartners en werkgevers daarbij is een 

aandachtspunt. De ambities voor de periode juni 2016-juni 2017 worden beschreven in het werkplan 

'Samen naar een werkende toekomst'. Hiervoor zijn de projectleider UWV en de RMC-coördinator 

verantwoordelijk. Het plan dient gereed te zijn op 15 september 2016 en de uitvoering is gekoppeld 

aan de VSV-aanpak, met name de aanpak van oud-VSV’ers.  

3.6 Verruiming onderwijstijd  

Het ministerie van OCW geeft in de nabije toekomst de mogelijkheid om de onderwijstijd voor JiKP te 

verruimen en de doorlooptijd in het onderwijs aan te passen. De onderwijsinspectie en de MBO-raad 

hebben hiervoor een servicedocument opgesteld.  

 

4.  Samenhang beleid arbeidstoeleiding en zorg 
In het voorbereidende traject is er al een verbinding gelegd met deze beleidsterreinen. In de 

onderstaande paragrafen werken we de relatie met deze beleidsterreinen verder uit.  

4.1 Arbeidstoeleiding 

De kans om goed op de arbeidsmarkt terecht te komen is voor jongeren in een kwetsbare positie 

minder groot dan voor andere jongeren. Opleiding, motivatie, leerbaarheid en sociale vaardigheden 

spelen mee bij de kans op succes. Als we gebruik maken van de talenten van deze jongeren, die op 

                                                           

2
 Kamerbrief van de ministers Bussemaker en Asscher van 29 november 2015 met als onderwerp 'Aanpak Jeugdwerkloosheid'.  
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school goed ontwikkelen en hen zo goed mogelijk voorbereiden op het werken op de arbeidsmarkt is 

er nog veel te winnen. Daarbij is het van belang om aan te sluiten bij de vraag van de arbeidsmarkt in 

de regio. Hierbij kan aangesloten worden bij de Human Capital agenda voor de regio. Daarnaast is de 

verbinding met Midpoint en de stuurgroep Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt van belang.  

Er is een gezamenlijk belang bij een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Het 

uitgangspunt is dat bij jongeren tot 27 jaar de aandacht primair gericht moet zijn op het afronden 

van een opleiding. Bij voorkeur een opleiding met zoveel mogelijk arbeidsmarktperspectief en met 

minimaal een startkwalificatieniveau. Vanuit de gedachte dat jongeren met anderen moeten 

concurreren op de arbeidsmarkt, wordt van jongeren gevraagd dat ze, een opleiding gaan volgen c.q. 

afmaken als er nog sprake is van studiefinancieringsmogelijkheden waardoor hun 

arbeidsmarktpositie wordt versterkt. Voor jongeren die niet in staat zijn om een startkwalificatie te 

behalen zijn er andere mogelijkheden om leren en werken te combineren bij een werkgever waarbij 

ze zich verder kunnen ontwikkelen. 

Jongeren met een arbeidsbeperking kunnen uitstromen naar regulier werk bij een reguliere 

werkgever. Als dat niet lukt zijn werkgevers via de landelijke Baanafspraken gevraagd om bij te 

dragen aan de instroom van nieuwe medewerkers op de werkvloer. Maatwerk, ontzorgen van de 

werkgever, rekening houden met beperkingen en kansen - en zo snel mogelijk ingrijpen als dat nodig 

is - zijn van belang en vragen een actieve benadering door gemeenten. Het inzetten van 

instrumenten en begeleiding moet bijdragen aan succes. In de regio Midden Brabant is Werkhart 

hiervoor de samenwerkingsorganisatie.  

In het kader van de Participatiewet kunnen jongeren ondersteuning krijgen naar werk en eventueel 

een uitkering voor levensonderhoud ontvangen. In de regio Tilburg is in 2014 in samenwerking met 

alle relevante partners samen een nieuwe aanpak ontwikkeld met als optimaal resultaat dat 

jongeren duurzaam uitstromen naar (regulier) werk (Participatienota 2014).  

In het laatste schooljaar wordt er via de arbeidsdeskundigen van de gemeente een verbinding gelegd 

tussen onderwijs (Pro/VSO), gemeente en leerling . Een integraal individueel ontwikkelplan wordt 

hierbij als uitgangspunt gehanteerd. We voorkomen hiermee dat leerlingen tussen wal en schip 

vallen als zij het onderwijs verlaten en er wordt gelijk een verbinding gemaakt naar een passend leer-

werkarrangement /werk via een baanafspraak of regulier en de inzet van  instrumenten. 
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Om jongeren aan (structureel) werk te helpen zijn diverse financiële middelen beschikbaar (Aanpak 

Jeugdwerkloosheid, Participatiebudget) en is intensieve samenwerking tussen werkgevers, UWV, 

onderwijs, SBB, gemeenten en andere partners van belang.  

Werkzoekende jongeren, met of zonder startkwalificatie kunnen begeleid worden vanuit de 

jongerenpunten (starten met ingang van schooljaar 2016/2017), de werkgeversservicepunten en het 

RMC.  

Het Jongerenpunt krijgt een belangrijke rol in de aanpak. Jongeren komen bij het Jongerenpunt door 

een verwijzing of op eigen initiatief. Het jongerenpunt start en bewaakt de sluitende aanpak, 

jongeren worden pas losgelaten na plaatsing. Het jongerenpunt voert regie op trajecten en 

organiseert tijdig een vervolgtraject. Speciale aandacht is er voor de samenwerking met de 

gemeentelijke zorgstructuur (wijkteams, WIJ-teams of zorgloketten) de samenwerking met de 

Toegang en de VSV-aanpak. De werkwijze van de Jongerenpunten wordt de komende maanden 

verder ontwikkeld en vertaald naar een samenhangende uitvoeringspraktijk in tweede helft van 

2016. 

 

Met name voor jongeren in een kwetsbare positie is de nazorg van belang. Zij hebben vaker moeite 

zich te handhaven op een werkplek door hun houding en gedrag. Hiervoor kan jobcoaching ingezet 

worden.  

3.5 Jeugdzorg 

Veel van de jongeren die het risico lopen om uit te vallen of daadwerkelijk VSV’er worden maken ook 

gebruik van jeugdzorg of ondersteuning. Een integraal plan van aanpak voor alle domeinen is zeker 

voor deze jongeren van belang. Alleen zo is het mogelijk jongeren meer kans te geven op het 

afronden van een passende opleiding en bij het vinden van een duurzame plek op de arbeidsmarkt. 

De komende periode onderzoeken we wat er specifiek aan zorg nodig is om de uitval terug te 

dringen. 
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In de regio is de toegang tot de jeugdhulp geregeld via Toegangsteams of Sociale Teams die werken 

vanuit de hele gemeente of een wijk. Jongeren kunnen rechtstreeks of via een verwijzer terecht 

komen bij het team.  Aan de hand van een Quickscan wordt de urgentie van de hulpvraag bepaald. 

Als het nodig is wordt een Integrale vraaganalyse uitgevoerd waarmee de hulpvragen voor alle 

leefgebieden in beeld gebracht worden en noodzakelijke ondersteuning vastgesteld. Vervolgens 

wordt een integraal plan opgesteld en kan eventueel een beschikking voor de noodzakelijke hulp of 

zorg afgegeven worden.  

Vanuit het onderwijs zijn de schoolmaatschappelijk werker, de jeugdarts en/of de 

schoolverpleegkundige betrokken bij de Toegangsteams/Sociale Teams. Zij leggen een verbinding 

tussen de zorg in de school en de zorg buiten de school.  

Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt vanuit de teams een link gelegd met andere partners. 

In het kader van VSV kan dit betekenen dat leerplicht, RMC of Werk & inkomen wordt betrokken bij 

het integrale plan van aanpak. Deze partijen bieden jongeren met een passend traject begeleiding 

naar een opleiding of een plek op de arbeidsmarkt. Dit traject maakt deel uit van het integrale plan 

van de aanpak als een jongere op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig heeft.  

4  Rollen, taken en verantwoordelijkheden  
De wijze waarop de verantwoordelijkheden belegd worden in het nieuwe VSV-programma is anders 

dan tot nu toe het geval was. Dit vraagt om een andere sturingsstructuur dan voorheen.  

 

In het nieuwe programma komt de regierol vooral bij de gemeente te liggen en fungeert de 

gemeente als projectleider voor het VSV-programma. Daarbij is een nauwe samenwerking met de 

contactschool van groot belang, zeker omdat het merendeel van de maatregelen in het onderwijs 

uitgevoerd worden. Bij de contactschool wordt voor de uitvoering en realisatie van de maatregelen 

belegd bij de procesmanager VSV. Beide partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leggen 

van de verbindingen met alle betrokken domeinen.  

 

Ook vinden we het van belang om bij het nieuwe programma de voortgang en resultaten goed te 
volgen en als dat wenselijk of noodzakelijk is de plannen bij de stellen en de begroting aan te passen. 
Dit gaan we doen aan de hand van de PDCA cyclus op waarbij in het bestuurlijk LEA aan de had van 
tussenrapportages  het programma van maatregelen voor de komende periode vastgesteld wordt. 
Als dat nodig is dan wordt budget anders ingezet dan bij aanvang aangegeven. Op deze manier 
streven we naar een resultaatgerichte en efficiënte inzet van de middelen en een aanpak die mee 
kan bewegen met de resultaten en vraag in de regio.  
 

4.1 Onder te brengen taken en verantwoordelijkheden 

 

a. Schakelfunctie vanuit en naar het onderwijs (en naar de gemeente) Contactschool 

b. Schakelfunctie vanuit en naar de gemeente (zorg en arbeidsintegratie) Contactgemeente 

c. Schakelfunctie RMC beleid en uitvoering Contactgemeente 

d. Schakelfunctie regiogemeenten Contactgemeente 

e. Schakelfunctie van gemeente naar onderwijs Contactgemeente 

f. Schakelfunctie naar beleid en uitvoering Sluitende aanpak VSO/PRO 
arbeidsintegratie JWL-zone 

Contactgemeente 
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4.2 Nieuwe situatie 

 

Contactschool Contactgemeente 

Procesmanager VSV: verantwoordelijk voor 
sturen op onderwijsmaatregelen 

Projectleider VSV (regie): verantwoordelijk voor 
sturen op gemeentelijke maatregelen  

Accounthouder domein onderwijs, arbeidsintegratie en zorg (gemeente) 

Verbinden van thema’s en domeinen en gezamenlijk sturen op programma resultaat 

4.3 Overlegstructuur  

 

Vorm Aanwezig Rollen/taken 

Projectoverleg per VSV 
maatregel (operationeel) 
 
Frequentie nader vast te 
stellen 

Afhankelijk van maatregel in te 
vullen door primair uitvoerende 
organisatie 
en in aanwezigheid van 
procesmanager (contactschool) of 
projectleider (contactgemeente) 
facultatief projectleider 
Jongerenpunt 

Doel overleg: sturen op 
resultaten bij uitvoering 
maatregel 
 
Uitvoerende school: 
verantwoordelijk voor realisatie 
op basis van doel en resultaat 
maatregel 
 
Procesmanager/projectleider: 
sturen op- en monitoren van 
resultaten en inbrengen 
rapportage (mondeling of 
schriftelijk) in 5 wekelijks 
overleg 

Vijfwekelijks overleg 
contactschool, 
contactgemeente en OCW 
(tactisch) 
 
Frequentie eens per 5 
weken 

Accountmanager OCW 
Procesmanager VSV 
Projectleider VSV 
RMC coördinator 
Programmamanager JWL 

Doel overleg:  
- afstemmen over 

projectresultaten 
- acteren n.a.v.  signalen uit 

uitvoering 
- bespreken resultaten en 

voorbereiden 
tussenrapportages 

- voorbereiden regiegroep 
VSV 

- schakelen van en naar 
regionaal ambtelijk overleg  

 
Projectleider VSV: bereidt 
agenda voor en zit overleg voor 

Regiegroep VSV (tactisch) 
 
Frequentie 1 keer per 2 
maanden 
 

Accountmanager OCW 
Procesmanager VSV 
Projectleider VSV 
RMC coördinator 
VO management 
(vertegenwoordiging) 
MBO management 
(vertegenwoordiging) 
PRO/VSO management 
(vertegenwoordiging) 

Doel overleg: 
- bespreken tussentijdse 

rapportages van 
procesmanager 
(onderwijsmaatregelen) en 
projectleider (maatregelen 
gemeente) en voortgang 
VSV PvM 

- Voorbereiden bestuurlijk 
VSV overleg (LEA VO-MBO) 
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Programmamanager JWL - schakelen van en naar 
regionaal ambtelijk overleg  

 
Projectleider VSV: bereidt 
agenda voor en zit overleg voor 

Regionaal Ambtelijk 
overleg onderwijs/VSV 
beleid (tactisch) 
 
Frequentie 4 keer per jaar 

Accountmanager OCW 
Procesmanager VSV 
Projectleider VSV 
Ambtenaren regiogemeenten 
(onderwijs en/of arbeidsmarkt) 
RMC coördinator (indien 
wenselijk) 

Doel overleg: 
- Afstemmen over VSV en 

RMC beleid 
- Afstemmen over VSV en 

RMC resultaten 
 
Projectleider VSV: bereidt 
agenda voor en zit overleg voor 

Bestuurlijk overleg VSV/ 
LEA VO-MBO (strategisch) 
 
Frequentie 2 keer per jaar 

Wethouder contactgemeente 
Wethouders regiogemeenten 
Accountmanager OCW 
Projectleider VSV 
VO besturen 
MBO besturen 
PRO/VSO besturen 

Doel overleg: 
- Evaluatie en bijstellen VSV 

programma 
- Evaluatie en bijstellen  RMC 

beleidsplan 
- Vaststellen VSV/RMC 

evaluatie 
 
Wethouder contactgemeente 
zit voor en  
Vijfwekelijks overleg bereidt 
voor  

Bestuurlijk 
afstemmingsoverleg 
Jongeren in een Kwetsbare 
positie 

Wethouder RMC 
contactgemeente 
Wethouder arbeidsmarktregio 
MBO besturen 
Besturen SWV Passend Onderwijs 
VO 

Doel overleg: 
Realiseren van bestuurlijke 
afspraken om te komen tot een 
sluitend vangnet voor Jongeren 
in een Kwetsbare positie 

 

4.4 Samenwerkingsafspraken 

 

a. De procesmanager en projectleider VSV vormen een team dat verantwoordelijk is voor het VSV-

programma van maatregelen waarbij de projectleider de eindverantwoordelijkheid draagt. 

b. De procesmanager is met name verantwoordelijk voor alle maatregelen van het programma die 

belegd zijn bij het onderwijs. 

c. De procesmanager fungeert als schakel tussen het onderwijs en de gemeente op operationeel, 

tactisch en strategisch niveau ter voorbereiding op de overleggen opgenomen in het 

bovenstaande schema en betrekt de projectleider bij deze afstemming als dit noodzakelijk is.  

d. De projectleider is verantwoordelijk voor de verbinding met de gemeentelijke beleidsterreinen 

arbeidsintegratie en participatie, zorg en passend onderwijs en voor het RMC-beleid. De RMC-

uitvoering is belegd bij de uitvoeringsorganisatie. 

e. De projectleider is verantwoordelijk voor de aanpak van Jongeren in een Kwetsbare Positie 

waarbij het in beeld brengen en houden van deze groep centraal staat en gestreefd wordt naar 

het realiseren van een doorgaande ontwikkelingslijn voor deze groep van onderwijs naar 

arbeidsmarkt/arbeidsmatige dagbesteding. 
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f. De projectleider initieert de overleggen waarbij de afstemming tussen de procesmanager, de 

accounthouder OCW en RMC centraal staat.  
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4.5 Beheers- en uitvoeringstaken 

 

Met het verschuiven van de verantwoordelijkheid van contactschool naar contactgemeente vindt er 

ook een verschuiving plaats van de wijze waarop de taken ingevuld worden. Het overzetten van alle 

taken kan niet voor de start van het nieuwe programma gerealiseerd worden maar zal plaatsvinden 

tijdens de eerste twee uitvoeringsjaren.  

De taken richten zicht niet alleen op het realiseren van het resultaat maar dragen ook bij aan het 

proces dat noodzakelijk is om het VSV-programma tot een succes te maken. Daarbij zijn zaken als het 

aanjagen van initiatieven, het organiseren van projectactiviteiten, het opvangen van signalen uit het 

werkveld, het communiceren over het programma van groot belang. Een deel van die taken is gericht 

op het onderwijs en moet in de komende periode geleidelijk aan overgedragen worden van de 

huidige projectleider naar het onderwijs zelf. Hoewel de afgelopen jaren op deze beweging is ingezet 

heeft dit nog niet geleid tot de situatie dat het onderwijs zelf de verantwoordelijkheid voor lopende 

projecten van de projectleider heeft overgenomen. Dit vraag om tijd en aandacht in de eerste twee 

jaren van het nieuwe programma.  

 

Daarnaast is het van belang dat de regiorol van de gemeenten op juiste wijze wordt ingevuld. Om dat 

te realiseren wordt de formatie uitgebreid maar zullen er ook taken van de huidige projectleider 

overgenomen moeten worden door de gemeente.  

In het onderstaande overzicht is een voorstel opgenomen voor de wijze waarop we invulling willen 

geven aan de uitvoeringstaken. 

 

Uitvoering Contactschool Contactgemeente 

Financieel beheer Voor eigen middelen  Voor eigen middelen 

Financiële verantwoording Voor eigen middelen Voor eigen middelen 

Financiële programmaverantwoording Gezamenlijk Gezamenlijk 

Administratieve ondersteuning Voor eigen programmadeel Voor eigen 

programmadeel 

Delen van kennis en expertise   Voor alle VSV partners 

Communicatie Voor alle VSV partners 

gericht op de PR vanuit 

onderwijs en de website 

Aanpak VSV regio 35 voor 

zowel onderwijs als 

gemeente 

 

 

 

5  Regioanalyse 
Een plan van maatregelen kan pas succesvol zijn als het aansluit bij de regionale situatie en vraag.  

Onze aanpak VSV 2.0 rust op twee pijlers: de regioanalyse van bureau KBA waarin zij doelgroepen en 

thema's voor de komende jaren benoemen en de kaders die het ministerie van OCW heeft opgesteld 
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(bestaand uit brieven die de minister over het onderwerp naar de Tweede Kamer3 heeft gestuurd, 

handreikingen en modellen voor de uitwerking van het VSV programma). 

5.1 Regioanalyse KBA 

Bureau KBA geeft aan dat onze focus gericht dient te zijn op drie doelgroepen en geeft de relevante 

thema's voor de regio mee. Aan de hand van deze doelgroepen en thema's is het nieuwe VSV-

programma opgesteld. 

5.2 Doelgroepen 

A. Jongeren die geen onderwijs volgen en geen startkwalificatie hebben.  

In deze doelgroep treffen we drie subdoelgroepen aan, de omvang van de groep is per categorie 

aangegeven (betreffen cijfers schooljaar 2014-2015): 

1. Nieuwe VSV’ers: jongeren die in 2014-2015 zonder startkwalificatie het VO of MBO hebben 

verlaten (604 jongeren). 

2. Nieuwe uitstromers: jongeren die in 2014-2015 zonder startkwalificatie uit het primair onderwijs, 

speciaal onderwijs, praktijkonderwijs of volwasseneducatie gestroomd zijn (365 jongeren). 

3. Oud VSV’ers en oude uitstromers: jongeren die vóór het schooljaar 2014-2015 zonder 

startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten ( 2.822 jongeren).  

 

Relevante thema's 

- Terugleiden naar onderwijs en als dat niet lukt toe leiden naar arbeid  

- Uitvoeren van RMC-taken en uitvoeren van de sluitende aanpak voor jongeren met 

een beperking PRO/VSO. Verbinding leggen tussen JWL aanpak en RMC. 

 

B. Jongeren in een kwetsbare positie in het onderwijs.  

In deze doelgroep treffen we - conform de definitie van het ministerie van OCW - vier 

subdoelgroepen aan4: 

1. Jongeren uit het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs (profiel 

arbeidsmarktgericht) die niet kwalificatieplichtig zijn (117 jongeren). 

2. Gediplomeerde jongeren uit de basisberoepsgerichte leerweg waaronder leerwerktrajecten in 

het VMBO en het profiel vervolgonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs (522 jongeren). 

3. Jongeren uit de Entreeopleiding (284 jongeren). 

4. Jongeren uit de Entreeopleiding en MBO2-opleiding die cognitief wel in staat zijn tot het halen 

van een startkwalificatie maar door omstandigheden (tijdelijk) extra ondersteuning nodig 

hebben om binnenboord gehouden te worden, nog bovenop de bestaande aanpak gericht op 

voortijdig schoolverlaten (doelgroep niet te kwantificeren).  

 

                                                           

3
 Kamerbrief van minister Bussemaker van 15 februari 2016 met als onderwerp 'Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig 

vervolg' en van 20 januari 2016 'Vervolg van de aanpak voortijdig schoolverlaten'.  
4
 De cijfers zijn ontleend aan de RMC regio 35 Midden- Brabant, factsheet schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie maart 2016 

van het ministerie van OCW. 
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Relevante thema's 

- Overgang van VO naar Entree/MBO: afstemming en ondersteuning 

- Uitstroom naar arbeid: goede banen en beroepenoriëntatie, ontwikkeling 

werknemersvaardigheden en relevante stages en voorbereiding van en aansluiting 

op arbeid 

C. Risicojongeren in het reguliere VO en MBO.  

In deze doelgroep treffen we twee subdoelgroepen aan: 

1. Jongeren die vanwege gedrag of persoonlijke problematiek (waaronder overbelaste jongeren) 

(tijdelijk) niet in staat zijn om een startkwalificatie te halen (211 jongeren). 

2. Jongeren die vanwege studiekeuze of loopbaanproblematiek (tijdelijk) niet in staat zijn om een 

startkwalificatie te halen (121 jongeren). 

 

Relevante thema's 

- ondersteuning in en buiten het onderwijs: gedrags- en persoonlijke problematiek 

- ondersteuning in het onderwijs: studiekeuze- en loopbaanproblematiek 

- overgang VO-MBO 

- borging van de VSV-aanpak 2012-2016 

 

5.3 Aandachtspunten en aanbevelingen  

De thema's uit de analyse en de kamerbrieven 

geven richting aan de nieuwe VSV-aanpak: van 

projectmatige aanpak naar procesgerichte 

sturing en het verder terugdringen van 

voortijdig schoolverlaten. Dit kan alleen als er 

een sterke verbinding met komt met zorg- en 

arbeidsmarktpartners waarbij RMC een 

belangrijke schakelfunctie heeft. 

 

 

In de analyse van KBA is een aantal aandachtpunten benoemd: 

A. Binnen het onderwijs 

 

De overdracht van VO-leerlingen naar het MBO kan nog warmer. 

 

Het is lastig om passende onderwijstrajecten aan te bieden aan gediplomeerde vmbo-bl 

leerlingen. 
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Uit de VSV-cijfers blijkt dat aandacht voor de uitval in MBO niveau 3 en 4 van belang is. Hoewel hier 

in de regioanalyse van KBA minder aandacht aan wordt besteed blijkt dit ook voor onze regio van 

belang.  We verwachten dat het effect van de inzet op de doorlopende leerlijn voor LOB zichtbaar zal 

worden in de nieuwe convenantperiode. Het monitoren van de in-, door- en uitstroom van leerlingen 

vraagt ook aandacht. De maatregelen die hiervoor nodig zijn betreffen kwaliteitsafspraken binnen 

het onderwijs. Een nieuw op te zetten werkgroep stelt op basis van de onderstaande 

aandachtspunten een plan van aanpak op waarin aandacht wordt besteed aan: 

Een verdere analyse van de redenen voor uitval is van belang voor het opstellen van een 

actieplan. 

 

In kaart brengen van het tekort aan BBL-opleidingen gespecificeerd naar opleidingsrichting zodat 

de verbinding met de arbeidsmarkt gelegd kan worden en samengewerkt kan worden met 

Jeugdwerkloosheidsvrije zone bij het zoeken naar oplossingen. 

  

Een warme overdracht van alle leerlingen van VO naar MBO. 

 

Versterking van LOB in het VO.  

 

In schooljaar 2016-2017 maken de VSV-partners een keuze voor de wijze waarop de in-, door- en 

uitstroom wordt gemonitord kiezen voor een systeem dat dit proces kan ondersteunen.  

B. Aansluiting onderwijs - zorg 

 

Aantallen jongeren met zorg neemt toe (ervaart het onderwijs). 

 

De ondersteuning voor jongeren in een kwetsbare positie vanuit de Toegang is vanuit het 

perspectief van scholen in het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet 

onderwijs te vrijblijvend en de zorg te licht gezien de complexe problematiek. De organisatie en 

afstemming tussen onderwijs en zorg is omslachtig. 

 

Versterken van lijn onderwijs en hulp aan jongere vanaf 18 jaar. 

C. Aansluiting onderwijs - arbeid 

 

Er is onvoldoende plek bij werkgevers om alle jongeren naar arbeid toe te leiden via BBL of 

andere leerwerktrajecten.  

 

Het lukt onvoldoende bestendige werkplekken binnen bedrijven te realiseren.  

 

Benodigde kennis en expertise om jongeren in een kwetsbare positie en jongeren met een 

beperking te begeleiden is niet altijd aanwezig in bedrijven. 

Voor dit laatste thema zijn ook conclusies getrokken vanuit de aanpak jeugdwerkloosheid (JWL). De 

hoofdconclusie daarbij is dat jongeren die uitvallen ongekwalificeerd zijn voor-  en/of onvoldoende 

voorbereid zijn op een overgang naar de arbeidsmarkt: 
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a. Aan de uitbreiding van het aantal leerwerk- en BBL-plekken wordt vanuit aanpak 

jeugdwerkloosheid (JWL) gewerkt waarbij deze taak wordt ondergebracht bij de op te zetten  

Jongerenpunten. 

b. De opdracht voor het realiseren van voldoende passende arbeidsplekken voor de regio is ook 

belegd bij JWL.  

c. Het verwerven en inzetten van kennis met betrekking tot JiKP en jongeren met een beperking ligt 

als opdracht bij de gemeenten in het kader van sluitende aanpak VSO/PRO, het realiseren van 

Baanafspraken via Werkhart en JWL. 

Daarnaast zijn er afspraken nodig met betrekking tot: 

- Het borgen van een doorlopende leerlijn en vangnet op basis van een individueel ontwikkelplan 

van leerlingen. 

- De uitbreiding van BBL plaatsen bij werkgevers organiseren (samenwerking Onderwijs- 

gemeente). 

- Het beter voorbereiden van jongeren op een flexibele arbeidsmarkt waarin leven lang leren, 

beroepsoriëntatie en bevorderen van de zelfredzaamheid centraal staat. (samenwerking zorg, 

onderwijs, gemeente). 

- Het verbinden van stages tijdens school aan werken: match op kwaliteit versterken in 

samenwerking met Werkhart, gemeenten en Jongerenpunten. 

- Het verbinden van de expertise van het Leerwerkloket met die van decanen/schoolbegeleiders. 

D. Binnen de gemeente 

 

De oud VSV’ers zijn niet in beeld tenzij ze zichzelf aanmelden voor hulp om aan het werk te gaan 

of een uitkering. 

 

VSV’ers krijgen in beperkte mate trajectbegeleiding bij het RMC.  

 

6  Wat gaan we doen? 
Aan de hand van de uitgangspunten, de opbrengst van de analyse met aanbevelingen hebben de 

VSV-partners gezamenlijk een plan van maatregelen voor de periode 2016-2020 opgesteld. Dit plan is 

als bijlage 1 toegevoegd.  

 

7  Besluitvorming 
De aanpak VSV 2.0 is nadrukkelijk een regionale aanpak.  Zoals in de inleiding aangegeven hebben 

onderwijsinstellingen en de Gemeente Tilburg in meerdere werksessies de uitwerking voorbereid. 

Ook is er afgestemd met de regiogemeenten.  

Op 6 juli is de aanpak VSV 2.0 RMC-regio 35, plan van maatregelen 2016-2020 vastgesteld door de 

regionale bestuurders van de onderwijsinstellingen en de regiobestuurders van de gemeenten. 

Vervolgens is de aanpak VSV 2.0 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en 

wethouders van de contactgemeente Tilburg.  
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De aanpak VSV 2.0 treedt op 1 september 2016 in werking.  
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Bijlage 1: Aanvraag regionale aanpak voortijdig schoolverlaten: 

programma van maatregelen 2016-2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor jongeren in 

een kwetsbare positie 
 

Midden-Brabant  
Regio 35 

 
2016 – 2020  
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Invulblad aanvraag financiering voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten en voor 
jongeren in een kwetsbare positie. 

 
Aanvraag in het kader van Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten (in ontwikkeling) 

 
1. Contactgegevens 

 Nummer RMC-regio  35 

 Naam RMC-regio  Midden-Brabant 

 Naam VSV-accountmanager (van OCW)  Drs. Mevrouw A.A.J. Pijfers 

  
 

 Contactgemeente van de RMC-regio  

 Contactgemeente  Gemeente Tilburg 

 Naam verantwoordelijk wethouder contactgemeente  Mevrouw M.T.M. Hendrickx 

 Postadres wethouder Postbus 717 5000AS Tilburg 

 Naam contactpersoon bij contactgemeente Mevrouw E. den Arend 

 Functie cp Strateeg gemeente Tilburg  

 Postadres cp Postbus 717 5000 AS Tilburg 

 Telefoonnummer cp 013 5429081 

 E-mailadres cp Ellen.den.arend@tilburg.nl 

 
 

 Contactschool van de RMC-regio  

 Naam contactschool  Onderwijsgroep Tilburg 

 BRIN-nummer  25LZ 

 Voorzitter College van Bestuur  Dhr. F.P.A. van der Westerlaken 

 Postadres CvB Postbus 1330 5004 BH Tilburg 

 Naam contactpersoon bij contactschool Mevrouw M. Kolster 

 Functie  cp Procesmanager VSV 

 Postadres cp Postbus 1330 5004 BH Tilburg 

 Telefoonnummer cp 013 5397194 

 E-mailadres cp mkolster@onderwijsgroeptilburg.nl 

  
2. Totaal bedrag 
 

Wat is het totaal van het bedrag dat u aanvraagt:  € 3.886.844,- contactschool 
€ 2.107.436,- contactgemeente 
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€ 5.994.280,-  

1. Maatregelen 

 

Maatregel 1:  (Plusvoorziening) VO maatwerktrajecten, gericht op arbeid 

 

A. Gevraagd subsidiebedrag  

€ 250.000,- zie specificatie bij onderdeel 4 

 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2020 

 

C. Doel van de maatregel 

 

Doelgroep  

Het betreft leerlingen tussen de 12 en 18 jaar jong en ingeschreven in het voortgezet onderwijs, die 

op dit moment niet in staat zijn om adequaat te functioneren binnen een schoolse setting en die ook 

niet gebaat zijn bij een entreeopleiding of leerwerktraject. Het zijn de jongeren die buiten de eigen 

schoolsetting onderwijs volgen i.v.m. zorgen ontrent hun functioneren en handelingsverlegenheid 

van school. De desbetreffende leerlingen hebben op dit moment een te geringe motivatie om zich 

voor te bereiden op- en in te zetten voor het behalen van een (vo)diploma of voor doorstroom naar 

het vso. Dit is, na een observatieperiode bij Track013, vastgesteld. 

 

Beoogde verbetering 

De leerling heeft een motivatieprikkel nodig om middels succeservaringen te ontdekken waar zijn 

kwaliteiten liggen en is gebaat bij een individueel maatwerktraject dat gericht is op de ontwikkeling 

van zijn/haar zelfontplooiing, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De leerling heeft de mogelijkheid 

om binnen een arbeidssetting succeservaringen op te doen. 

Met het aanbieden van individuele maatwerktrajecten voor leerlingen die dit advies tijdens hun 

verblijf bij Track013 krijgen, wordt er geen nieuwe voorziening gecreëerd maar een individueel 

gerichte aanvulling op de bestaande voorzieningen binnen het voortgezet onderwijs zodat er geen 

enkele leerling tussen wal en schip valt. Na het advies wordt de uitvoering van het traject verzorgd 

door een ingehuurde jobcoach en de coördinatie zal via een medewerker van Route 35 lopen. 

 

Activiteit 

Middels de inzet van een jobcoach wordt de leerling gematcht op een passende arbeidsplek om zo 

de beroepsvaardigheden te ontwikkelen en aan de slag te kunnen gaan met zelfontplooiing, 

zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Doel van het traject is dat de leerling een goed zelfbeeld krijgt 

om vandaaruit een gemotiveerde keuze te kunnen maken voor werk, werk gecombineerd met een 

(entree)opleiding of een (entree)opleiding. 

 

Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Op jaarbasis is de verwachting dat er ongeveer 20 leerlingen gebruik zullen maken van het 

individuele maatwerktraject. Gemiddeld zal er € 2.339,- ingezet worden per traject. 

Op basis van de ervaringen en rendementen van deze maatregel zal in de komende jaren bekeken 

worden op welke manier de maatregel geborgd kan worden. 
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Maatregel 2 : (Plusvoorziening) MBO Expertise programma,  

(trainingen, actieplan niveau 3 en 4, ouderbetrokkenheid, projecten, overgang vo naar mbo)   

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

€ 741.844,- zie specificatie bij onderdeel 4. 

 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2020. 

 

C. Doel van de maatregel 

 

Doelgroep  

Het betreft mbo-studenten tussen de 16 en 23 jaar van de Rooi Pannen, Helicon Tilburg en ROC 

Tilburg, die tijdens hun studie extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag, motivatie 

en werkhouding. De studenten zijn ingeschreven bij de mbo-instelling en blijven, gedurende de 

interventie, het onderwijsprogramma volgen. Op deze manier wordt voorkomen dat studenten die 

een begeleidingsvraag hebben gedurende de opleiding, zonder startkwalificatie uitgeschreven 

worden. Het gaat hier dus om de jongere in een kwetsbare positie, maar kansrijke student met een 

meer dan gemiddelde begeleidingsbehoefte waardoor het welzijn binnen de school en het succesvol 

afronden van zijn schoolloopbaan onder druk staat. 

 

Beoogde verbetering 

De verbetering is dat studenten met een begeleidingsvraag op het gebied van gedrag, motivatie 

en/of werkhouding, hun opleiding niet hoeven te onderbreken en daardoor de kans vergroten om 

met een startkwalificatie de opleiding af te ronden. De diensten van MBO XP worden op maat, 

afhankelijk van de begeleidingsvraag, ingezet. De student blijft binnen de school en wordt ambulant 

getraind of gecoacht. De projecten richten zich op het verbeteren van het pedagogische en 

didactische klimaat binnen de school door een integrale, op preventie gerichte aanpak tot stand te 

laten komen met de ketenpartners buiten de school. Dat betekent ook dat ouders betrokken worden 

bij de loopbaan binnen de school. Specifieke aandacht is er voor de warme overdracht van het vo, 

pro en vso naar het mbo omdat een beladen voorgeschiedenis in het vo van invloed is op de start bij 

het mbo en de binding en de relatie met de medewerkers binnen de school en de opleiding. Het 

aantal uitschrijvingen met de uitschrijfreden: sociaal emotioneel, verzuim, of andere verwachting van 

de opleiding, wordt zo verminderd. 

 

Activiteit 

MBO XP bevat 5 onderdelen die zich richten op ambulante training en coaching. Dat zijn: 

- Trainingen gericht op agressiereductie, sociale vaardigheden, sterk naar werk, fix-up-your-

life, sociale media, (cyber)pesten en faalangst reductie; 

- De individuele integrale aanpak, die gericht is op het vroeg signaleren en snel helpen van de 

student om te voorkomen dat hij voortijdig uitvalt; 

- Projecten gericht op het verbeteren van de collectieve, integrale, preventieve aanpak om er 

voor te zorgen  dat de kansrijke student in een kwetsbare positie al bij de start van de mbo 
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opleiding in beeld is. Dit voorkomt dat docent te laat opschaalt, te lang met een 

probleemdossier blijft rondlopen en daardoor het risico op VSV groter wordt; 

- De aanpak binnen niveau 3 en 4, die gericht is op studenten die vaak gezien worden als 

studenten zonder problemen en die ook voldoende zelfredzaam zouden zijn om problemen 

op te lossen. Dit is echter niet altijd het geval. Het zijn jongeren die jongvolwassen zijn en 

nog niet altijd het juiste beeld hebben van consequenties van bepaalde keuzes. 

Ouderbetrokkenheid is hierbij belangrijk omdat ouders vaak ook niet meer weten wat ze 

kunnen of moeten doen. Ook hier geldt dat een integrale aanpak binnen het onderwijs van 

belang is zodat studenten tijdig gesignaleerd en opgepakt worden om te voorkomen dat ze 

uitvallen. 

- De warme overdracht vo (pro/vso)-mbo op basis van een nader onderzoek van 50 dossiers 

om zo richtlijnen te kunnen formuleren over het tot stand komen van het juiste beeld van de 

eerstejaars student bij aanvang van de mbo opleiding m.b.t. Verwachting, profiel en de 

match met eisen van de opleiding om een reel besluit te kunnen nemen of de student binnen 

de opleiding past en de juiste competenties kan ontwikkelen om te voldoen aan de eisen van 

het kwalificatiedossier 

 

Uitgangspunten bij deze 4 onderdelen zijn de korte lijnen, het gezamenlijk optrekken in een 

dossier, laagdrempeligheid, betrokkenheid van de ouders en voorkomen dat de student een 

thuiszitter zonder startkwalificatie wordt.  

 

Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Op jaarbasis is de verwachting dat er ongeveer 340 studenten gebruik zullen maken van de trajecten 

MBO XP. Gemiddeld zal er € 425,- ingezet worden per traject. 

De komende jaren zal er aandacht zijn voor de collectieve, integrale, preventieve aanpak die 

onderdeel moet zijn/worden van de studieloopbaanbegeleiding, zodat de inzet van deze maatregel 

ook geborgd kan worden. Of alle onderdelen ook zonder financiële middelen uitgevoerd kunnen 

worden, is de vraag. Dat is een speerpunt voor de komende jaren.  
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Maatregel 3: (Plusvoorziening) Versterking van de entreeopleiding Wildstraat  

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

€ 1.280.000,- zie specificatie bij onderdeel 4 

 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2020  

 

C. Doel van de maatregel 

 

Doelgroep  

De doelgroep betreft studenten van de entreeopleiding van de locatie Wildstraat die daar geplaatst 

zijn omdat zij meer structuur en intensieve pedagogische en didactische begeleiding nodig hebben 

om het diploma entreeopleiding te kunnen halen. Het zijn de studenten die in het voortgezet 

onderwijs zijn uitgevallen om sociale en maatschappelijke redenen. Zij hebben op meerdere 

terreinen problemen en zijn daardoor overbelast. In het vmbo passen zij niet meer binnen de 

doelgroep of het vmbo-programma sluit onvoldoende aan bij hun leervraag. Daarnaast kunnen het 

ook studenten zijn die doorstromen vanuit het VSO en PRO. Zij moeten gedurende de opleiding o.a. 

geschoold worden op het gebied van sociale vaardigheden en werkhouding om zich binnen een 

vervolgopleiding of werk staande te kunnen houden. 

 

Beoogde verbetering 

De studenten krijgen, middels deze aangepaste vorm van entreeopleiding, de mogelijkheid om het 

diploma Entree te behalen waardoor er een reële kans is op een vervolgopleiding of werk. Dat 

betekent dat deze jongeren hun positie op de arbeidsmarkt en op de schoolmarkt structureel kunnen 

verbeteren als zij het specifieke onderwijsprogramma entreeopleiding Wildstraat doorlopen hebben 

en het diploma Entree hebben behaald. 

 

Activiteit 

De studenten volgen het reguliere onderwijsprogramma van de entreeopleiding. Het onderwijs 

wordt in kleinere groepen aangeboden met extra individuele en groepsbegeleiding. De BPV-periode 

wordt gekenmerkt door een intensieve voorbereiding en begeleiding op de werkvloer. Gedurende 

het programma is er expliciet aandacht voor de toekomstige uitstroombegeleiding naar werk of 

vervolgopleiding. De docenten van het team bouwen een netwerk om de student heen zodat de kans 

op het behalen van het diploma met een vervolg naar werk of opleiding een reële optie wordt.  

  

Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Op jaarbasis is de verwachting dat er ongeveer 100 studenten gebruik zullen maken de versterking 

van de entreeopleiding Wildstraat. Gemiddeld zal er € 3.200,- ingezet worden per student. Extra 

financiering is noodzakelijk voor de continue instroom waardoor studenten vaak zonder reguliere 

bekostiging aan het onderwijs starten. 

Zonder extra financiële middelen kan deze maatregel niet aangeboden worden. In de komende jaren 

zal er dus aandacht moeten zijn op welke manier er middelen structureel ingezet kunnen worden. 
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Maatregel 4: Trajectbureau Route 35 

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

€ 1.180.000 zie specificatie bij onderdeel 4 

 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2020  

 

C. Doel van de maatregel 

 

Doelgroep  

De maatregel richt zich op alle mbo-studenten die gedurende hun opleidingsjaar het onderwijs 

zonder startkwalificatie dreigen te verlaten. De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 16 en 23 

jaar die ingeschreven staan bij het mbo en twijfelen over hun opleiding, studenten die middels 

training, workshop of job coaching gedurende hun opleiding een nieuwe keuze gaan maken en de 

ingeschreven studenten bij het mbo die de overstap vanuit het vo gaan maken. 

 

Beoogde verbetering 

De verbetering is dat er zo min mogelijk studenten met de verkeerde keuze, andere verwachtingen, 

het niet kunnen voldoen aan de stage-eisen of het niet-passende opleidingsniveau tijdens het 

opleidingsjaar, zonder startkwalificatie worden uitgeschreven. De verbetering die beoogd wordt, is 

dat deze student het onderwijsprogramma blijft volgen en daarbij een maatwerktraject krijgt zodat 

hij door kan stromen, zonder onderbreking van de opleiding, naar een passend vervolg. 

 

Activiteit 

Het trajectbureau heeft een uitgebreid dienstenpakket waar de student gebruik van kan maken. 

Belangrijk is dat de studieloopbaanbeleider nauw betrokken is bij het traject en tips krijgt hoe de 

adviezen in de praktijk omgezet kunnen worden. Het traject start altijd met een maatwerkgesprek 

tussen student, medewerker Route 35 en de studieloopbaanbegeleider. Op basis van dit gesprek 

wordt een traject uitgezet. Dat kan bestaan uit bijvoorbeeld een beroepskeuze-onderzoek, een 

studiekeuze-adviesgesprek, job coaching, korte heroriëntatietrajecten, sollicitatietrainingen, acties in 

de overstap van het vo naar het mbo en transfercoach.  Het traject wordt afgesloten met een 

studieadvies. 

 

Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Op jaarbasis is de verwachting dat er ongeveer 1400 studenten gebruik zullen maken van een van de 

diensten bij Route 35. Gemiddeld zal er € 210,- ingezet worden per traject. 

In de komende jaren wordt Route 35 een bureau waar de mbo-scholen hun eigen diensten in kunnen 

kopen middels het budget dat vanuit de school daarvoor bestemd is.  
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Maatregel 5: Heroriëntatie traject MBO  

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

€ 130.000,- zie specificatie bij onderdeel 4 

 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2017 

 

C. Doel van de maatregel 

 

Doelgroep  

De doelgroep betreft mbo studenten niveau 2, 3 en 4 van de mbo-instellingen binnen regio 35, die 

tijdens het opleidingsjaar merken dat de opleiding niet passend is qua niveau en/of beroep. De 

studenten zijn ingeschreven bij de mbo-instelling en willen zich tijdens de opleiding heroriënteren 

zodat zij, zonder onderbreking, de studie kunnen voortzetten. 

 

Beoogde verbetering 

Het aanbieden van heroriëntatietrajecten gedurende het opleidingsjaar voorkomt dat de studenten 

de opleiding verlaten zonder vervolgonderwijs en dus zonder zicht op een startkwalificatie. Door het 

voorkomen van een onderbreking van de opleiding blijft de student in beeld en is hij makkelijker te 

begeleiden naar een vervolgopleiding. 

 

Activiteit 

Het heroriëntatieprogramma is onder te verdelen in 2 delen: het eerste deel richt zich op het maken 

van een keuze voor een sector om vervolgens in het tweede deel de keuze voor een passende 

opleiding in die sector verder te onderzoeken. Er is in het tweede deel uitgebreid aandacht voor 

beroep specifieke onderdelen waardoor de student goed wordt voorbereid op de nieuwe opleiding. 

De studenten krijgen stages aangeboden, lopen mee in de opleiding en kunnen zo een goed 

gefundeerde keuze maken. 

 

Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Op jaarbasis is de verwachting dat er ongeveer 130 studenten gebruik zullen maken van het 

heroriëntatieprogramma. Gemiddeld zal er € 1000,- ingezet worden per deelnemer. 

Vanaf komend schooljaar is het heroriëntatieprogramma een onderdeel van de 

studieloopbaanbegeleiding binnen de school door gebruik te maken van het ontwikkelde materiaal, 

programma en de mogelijkheid die de wetgeving biedt omtrent in-en doorstroomklassen. Studenten 

met een heroriëntatievraag, kunnen vanaf schooljaar 2017-2018 gebruik maken van de diensten van 

Route 35. 
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Maatregel 6: Ongediplomeerde Havisten 

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

€ 10.000,- zie specificatie bij onderdeel 4 

 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2017 

 

C. Doel van de maatregel 

Doelgroep  

De maatregel is gericht op havoleerlingen in het vierde en vijfde leerjaar van alle vo-scholen binnen 

regio 35, die het advies hebben gekregen om zonder havo diploma de overstap te maken naar het 

mbo. Deze doelgroep vraagt bij die overstap extra aandacht zodat zij hun schoolloopbaan kunnen 

vervolgen en geen vsv’er worden. 

 

Beoogde verbetering 

De doorstroom van havisten uit het vierde of vijfde leerjaar, zonder diploma naar een passende mbo-

opleiding begeleiden, waardoor de kans op uitval binnen het mbo verkleind wordt. Om succesvolle 

doorstroom van ongediplomeerde havisten naar het mbo te optimaliseren wordt er binnen deze 

maatregel aansluiting gezocht bij enerzijds de opleidingsteams met hun begeleidingsstructuur en 

anderzijds de diensten van Route 35. Op deze manier wordt gewerkt aan de borging van de 

activiteiten havisten.  

 

Activiteit 

Er zijn een aantal activiteiten die aangeboden worden om de (dikwijls gedwongen) overstap naar het 

mbo kunnen verbeteren: 

- Voorlichting aan havoleerlingen en hun ouders over het mbo-onderwijs in algemene zin, over 

specifieke mbo-opleidingen en welke doorstroommogelijkheden er na het mbo naar het 

hbo zijn 

- Het kunnen kiezen van een mbo-opleiding middels het uitwerken van LOB-activiteiten die 

vastgelegd worden in een portfolio die de leerling helpt bij de overstap van havo naar mbo 

- Het organiseren van meeloopdagen en inkijkmomenten voor deze specifieke havo-groep 

binnen het mbo 

- Mbo-instellingen informeren over het overstap programma en de inhoud van het portfolio 

dat gebruikt kan worden tijdens de mbo-intake 

- Havo-docenten en mbo-docenten informeren over het programma, de doelgroep en de 

activiteiten, zodat er een betere beeldvorming is van het mbo en de eisen die aan de mbo-

student gesteld worden 

- Netwerk versterken zodat havo-scholen en het mbo samenwerken opdat het aantal oud-

havisten dat het mbo zonder startkwalificatie verlaat, verminderd wordt en deze 

maatregel structureel een onderdeel wordt van de studieloopbaanbegeleiding binnen de 

havo en het mbo 
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Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Op jaarbasis is de verwachting dat er ongeveer 50 leerlingen gebruik zullen maken van de 

ondersteuning om de overstap van havo naar het mbo goed te maken. Gemiddeld zal er € 200,- 

ingezet worden per leerling. Speerpunt voor het komend jaar is het versterken van het netwerk 

zodat de opbrengst van deze maatregel opgenomen wordt in de studieloopbaanbegeleiding van 

zowel havo als mbo en de aanpak havisten geborgd wordt.  
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Maatregel 7: Aanpak jongeren in een kwetsbare positie 

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

€ 1.567.436,-, zie specificatie bij onderdeel 4 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2020  

 

C. Doel van de maatregel 

 

Doelgroep  

De maatregel is gericht op de groep Jongeren in een kwetsbare positie zoals deze gedefinieerd is 

door OCW: 

1. Jongeren die overstappen van VMBO-BB en LWT naar Entree opleiding en MBO niveau 2 waarbij 

vaak sprake van meervoudige problematiek. Het 1e doel is het voorkomen van verzuim, het 2e 

doel is terug naar school om een startkwalificatie te behalen en 3e doel is via RMC naar 

arbeidsmarkt. 

2. Jongeren van  PRO of VSO met uitstroomprofiel dagbesteding of arbeid die moeite hebben met 

het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt en door RMC gevolgd moeten worden. 

3. De groep 16-17 jarigen met uitstroomprofiel arbeid die vaak buiten beeld blijven maar waarbij 

gemonitord moet worden of zij begeleiding nodig hebben en passende begeleiding ingezet moet 

worden.  

4. De tienermoeders, woonachtig in regio 35, die begeleid worden door Kompaan en de Bocht en 

die door hun specifieke situatie niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs, 

maatwerktrajecten  bieden conform voorschriften uit het servicedocument Inspectie en MBO-

raad. 

 

Beoogde verbetering 

De doelgroep wordt in beeld gebracht en in beeld gehouden waardoor er tijdig de noodzakelijke en 

meest passende begeleiding ingezet kan worden en voorkomen wordt dat deze jongeren de 

aansluiting op onderwijs en de arbeidsmarkt verliezen. De verantwoordelijkheid voor deze 

begeleiding wordt bij RMC belegd en vanuit RMC wordt de verbinding met andere VSV partners 

gelegd bij het bieden van de meest passende begeleiding. 

Voor het begeleiden van de jongeren die het meest kwetsbaar zijn in de Entree opleidingen waarvan 

de verwachting is dat zij het diploma Entree opleiding gaan halen met het advies uitstroom naar 

werk, er voor zorgen dat zij al gedurende de opleiding  bemiddeld worden naar werk door middel van 

een integrale aanpak vanuit onderwijs, zorg en arbeidstoeleiding waardoor zij de aansluiting op de 

arbeidsmarkt niet missen. 

 

Activiteit 

De activiteit bestaat uit drie onderdelen: 

1. De voortzetting en uitbreiding van de pilot Entree uit het vorige VSV programma. Het doel 

van deze pilot was met de inzet van de SLB-ers van de Entree opleiding (locatie De 

Wildstraat) en jobcoaches vanuit AI het realiseren van kansrijke trajecten voor JiKP naar de 
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arbeidsmarkt aan de hand van een screening en advies. Voor omstreeks 40 jongeren is een 

dergelijk traject ingezet. De werkwijze van de pilot is geëvalueerd en op basis hiervan wordt 

de pilot voortgezet voor een grotere doelgroep waarbij gebruik gemaakt wordt van het 

bestaande aanbod en bekeken wordt wat er ontbreekt in dit aanbod. De 

verantwoordelijkheid voor de realisatie ligt bij de afdeling Sociaal van de gemeente Tilburg 

en bij de uitvoering wordt samengewerkt met het onderwijs (met name PRO, VSO en 

Entree), de jobcoaches van AI, de Jongerenpunten en RMC. 

2. Het in beeld brengen en houden van de JiKP door RMC aan de hand van een registratie 

systeem. De gemeentelijke afdelingen die met deze jongeren bezig zijn (Jeugdzorg, 

Leerwerkloket, Jongerenpunten en RMC) onderzoeken wel systeem hiervoor het meest 

passend is en implementeren dit in 2016. Tot die tijd wordt het in beeld brengen en houden 

door RMC gedaan met behulp van de bestaande systemen en de inzet van een coördinator. 

3. De onderwijsbegeleiding, inclusief stage, van de tienermoeders die zoveel mogelijk gespreid 

wordt over de week en waarbij wordt bekeken of onderdelen van het programma ook op 

locatie bij de Bocht verzorgd kunnen worden met als doel beperken van het verzuim. Het 

doel is het in eerste instantie behalen van school(deel)certificaten waardoor de intrinsieke 

motivatie voor het behalen van de gehele startkwalificatie vergroot wordt. 

 

Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Per jaar kunnen er met activiteit 1 in totaal 100 JiKP begeleid worden. Daarbij is per traject maximaal 

€ 3.000 beschikbaar. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande trajecten en daar 

waar dat op basis van de casuïstiek noodzakelijk blijkt wordt maatwerk gerealiseerd gedurende de 

looptijd van het programma.  

Met activiteit 2 worden alle JiKP in de regio in beeld gebracht en gehouden en wordt coördinatie 

ingezet om ervoor te zorgen dat jongeren voor wie dat noodzakelijk toegeleid worden naar 

bestaande trajecten in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of in een gecombineerd traject voor leren 

en werken.  
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Maatregel 8: Aanpak Oud VSV’ers  

 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

€ 300.000,- zie specificatie bij onderdeel 4 

B. Looptijd 

Looptijd van de maatregel is van augustus 2016 tot augustus 2020  

 

C. Doel van de maatregel 

 

Doelgroep  

Alle oud VSV-ers, de 18 tot 23 jarigen, in RMC regio 35 die niet ingeschreven staan voor een opleiding 

en geen werk hebben en bij wie er geen sprake is van belemmeringen op de overige leefgebieden op 

grond waarvan ze niet in staat zijn om een opleiding te volgen of plek op de arbeidsmarkt te vinden.  

 

Beoogde verbetering 

Het realiseren van trajectbegeleiding door RMC, aanvullend op de reguliere taken van RMC die 

bekostigd worden uit de RMC middelen, voor het toeleiden naar een opleiding, werk of een 

combinatie van leren of werken van oud VSV-ers.  

Op dit moment ligt de focus van RMC op de verzuimmeldingen en de nieuwe VSV-ers. In het kader 

van de Aanvullende bestuursafspraken 'Samen naar een werkende toekomst' worden de oud VSV-ers 

in de regio in beeld gebracht. Hiervoor is tijdelijk extra capaciteit ingehuurd. Deze eerste 

inventarisatie kan als basis dienen voor het volgen en begeleiden van de oud VSV-ers in de regio. De 

voor deze inventarisatie beschreven werkwijze biedt een basis voor de aanpak daarbij. Daarbij 

worden jongeren aangeschreven en uitgenodigd om contact op te nemen en na gebeld waarbij een 

afspraak gemaakt wordt. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats met een coördinator waarbij een 

advies wordt uitgebracht op basis van een screening en de jongere warm wordt overgedragen naar 

een vervolgaanbod. 

 

Activiteit 

Voor het uitvoeren van de activiteit wordt extra formatie (1 tot 1,5 fte)  aan trajectbegeleiding bij 

RMC ingezet. De trajectbegeleiders schrijven de jongeren aan en waarbij uitgenodigd worden om 

contact op te nemen. Wanneer ze hier niet op reageren wordt er nagebeld waarbij een afspraak 

gemaakt wordt. Vervolgens vindt een intakegesprek plaats met een coördinator waarbij een advies 

wordt uitgebracht op basis van een screening en de jongere warm wordt overgedragen naar een 

vervolgaanbod en het bieden van vraag gestuurde nazorg. 

 

Aantal deelnemers/doelstelling kwalitatief 

Uit de meest recente inventarisatie blijkt dat in RMC regio 35 in totaal 515 oud VSV-ers zijn waarvan 

niet bekend is of zijn een opleiding volgen, aan het werk zijn of in een ander traject naar onderwijs of 

de arbeidsmarkt zitten. Deze totale doelgroep wordt door RMC benaderd en voor een deel van de 

doelgroep, naar verwachting zo'n 60% wordt trajectbegeleiding ingezet. 
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4.Begroting 
 

 Beheerskosten  Kostenpost(en)  Kosten  

  Beheerskosten c school 175.000,- 

Beheerskosten c gemeente 160.000,- 

Uitvoeringskosten c school 120.000,- 

Uitvoeringskosten c gemeente 80.000,- 

  Subtotaal beheerskosten  535.000,- 

  

Maatregel 1  
Plusvoorziening 
Maatwerktraject Gericht op arbeid 
  

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 62.910,- 

Individuele maatwerktrajecten 187.090,- 

  Subtotaal maatregel 1 plus 250.000,- 

 

Maatregel 2  
Plusvoorziening 
MBO XP programma  
  
  
  

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 141.584,- 

Materiele kosten 20.000,- 

Trajecten 580.260,- 

  Subtotaal maatregel 2 plus 741.844,- 

 

Maatregel 3  
Plusvoorziening  
versterking entree opleiding   

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 1.280.000,- 

  Subtotaal maatregel plus 1.280.000,- 

 

Maatregel 4  
Route 35 
  
  

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 980.000,- 

Materiele kosten   200.000,- 

  Subtotaal maatregel  1.180.000,- 

 

Maatregel 5  
Heroriëntatie traject MBO 
  
  

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 120.000,- 

Materiele kosten 10.000,- 
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  Subtotaal maatregel   130.000,- 

 

Maatregel 6  
Havisten 
  

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 10.000,- 

  Subtotaal maatregel  10.000,- 

 

Maatregel 7  
Aanpak Jongeren in een kwetsbare positie  
  
  

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 320.000,- 

Materiële kosten 60.000,- 

Trajecten 1.187.436,-  

  Subtotaal maatregel   1.567.436,- 

 

Maatregel 8  
Aanpak oud VSV-ers  
  
  

Kostenpost(en)  Kosten  

Personele kosten 290.000,- 

Materiele kosten 10.000,- 

  Subtotaal maatregel  300.000,- 

Totaal van de maatregelen   5.459.280,- 

Totaal van de beheerskosten en alle maatregelen  5.994.280,- 
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5. Ondertekening 

Namens de scholen en instellingen in de regio: 
Naam bevoegd gezag van de contactschool  

 
 
Dhr. F.P.A. van der Westerlaken 

 Plaats  Tilburg 

 Datum   

 Handtekening  
 

 

  
 

Namens de gemeenten in de regio: 
Naam verantwoordelijke wethouder van de RMC-
contactgemeente van de RMC-regio  

 
 
Mevrouw M.T.M. Hendrickx 

 Plaats  Tilburg 

 Datum   

 Handtekening  
 

 

 


