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BIJLAGE A BEHORENDE BIJ ARTIKEL 10 VAN DE REGELING REGIONALE AANPAK 
VSV EN PRESTATIESUBSIDIE VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS 

 
Aanvraagformulier Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en 
prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs 
 

1. Contactgegevens 
 

1a Gegevens van de RMC-regio 

Nummer RMC-regio 6 

Naam RMC-regio Friesland Oost ( Friese Wouden) 

Naam VSV-accountmanager (van OCW) Mw. G. Brinkman 

Gevraagde subsidie voor de RMC-regio 1.800.000,00 

 
 

1b Contactgemeente van de RMC-regio 

Contactgemeente Smallingerland 

Naam verantwoordelijke wethouder 
contactgemeente 

Mw. M. van der Aart 

Postadres  
Postbus 10.000, 9200 HA 

Drachten  

Telefoonnummer 0512 581234 

E-mailadres m.van.der.aart@smallingerland.nl 

 

1c Contactschool van de RMC-regio 

Naam contactschool AOC Friesland 

BRIN-nummer 12VI 

 

Voorzitter College van Bestuur Dhr. T. Stierhout 

Postadres  
Postbus 675, 8901 BL 

Leeuwarden 
 

Telefoonnummer 058 2534000 

 

E-mailadres secretariaat@cvb.aocfriesland.nl 

 

1d Contactpersoon RMC-contactgemeente 

Naam Mw. K. Kooijman 

Functie Rmc Coordinator 

Postadres  
Postbus 10000, 9200 HA 
Drachten  

Telefoonnummer 0512 581234 

E-mailadres k.kooijman@smallingerland.nl 

 
 

1e Contactpersoon contactschool 

Naam Mw. M. Bekebrede 

Functie Regio coördinator vsv 

Postadres  

Postbus 10000, 9200 HA 
Drachten  

Telefoonnummer 06 18392952/ 0512 581519 

E-mailadres m.bekebrede@smallingerland.nl 
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2.  Regionale analyse 2012-2015 

 

 

Heeft u een regionale analyse 2012-2105 gemaakt, schriftelijk ter beschikking gesteld aan 

en besproken met uw VSV-accountmanager?  

 

Ja  

 

 

 

Wij verklaren in de komende jaren mee te zullen werken aan het monitorings- en 
evaluatieonderzoek behorende bij deze subsidieaanvraag. Wij hebben de regionale analyse 

2012-2015 opgestuurd aan het onderzoeksbureau dat de evaluatie uitvoert. 
 

Ja  
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3. Maatregelen 

 
Maatregel 1 Rebound voorziening mbo& vo (plusvoorziening) 
 

A.  Gevraagd subsidiebedrag 

1.  Totaalbedrag voor de drie schooljaren  
 

€ 550.000,- 

2.  Onderverdeling van het bedrag over de kalenderjaren  
 

2012 =€ 55.000,- 

 2013= € 165.000,- 

 2014 =€ 165.000,- 

 2015 =€ 165.000,- 

 
Een specificatie van de verwachte uitgaven staat bij punt 4 (Begroting)  
 

 
B. Doelstelling kwalitatief (Specifiek, max. 200 w): 

1. Op welke doelgroep is deze 
maatregel gericht ? 

 vmbo onderbouw,  
 vmbo bovenbouw,  
 HAVO/VWO bovenbouw,  

 mbo 2,  
 mbo 3&4.  

 

2.  Wat gaat deze maatregel 
verbeteren?  
 

Betreft de overbelaste leerling. De deelnemers 
blijven ingeschreven staan op school. 
Preventieve inzet van pluscoaching op de reguliere 

scholen voor VO en MBO en indien een leerling 
toch (tijdelijk) uit moet stromen naar een Rebound 
voorziening inzet van pluscoaching met als doel 

voorkomen van voortijdig schoolverlaten en een 
terugkeer naar de (huidige) reguliere 
onderwijssetting.  

 

3. Wat is de activiteit?  
 

De activiteiten zijn: gecombineerd dagprogramma 
met extra hulp en ondersteuning dicht bij school en 

thuis. Bij voorkeur preventief op de reguliere 
school voor VO en MBO en indien dat niet kan 
worden gerealiseerd, opvang op de Rebound 

voorziening VO of MBO.  
Er wordt gebruik gemaakt van regionale bestaande 
voorzieningen op gebied van welzijn en zorg. 

Indien nodig worden externe 
hulpverleningsorganisaties betrokken, naast de 
Reboundvoorziening. Er wordt samengewerkt 
richting 1 jongere, 1 plan, 1 regisseur.  

 

 

 
 
C. Doelstelling kwantitatief (Meetbaar, max.50w) 

1. Op hoeveel verschillende 
deelnemers wordt deze 

maatregel maximaal ingezet 
gedurende de gehele looptijd 
van de subsidieregeling?  

 

De maatregel wordt ingezet op 80 vo deelnemers 
en 140 mbo deelnemers gedurende de gehele 

looptijd van de subsidieregeling  
 

2. Welk bedrag zet u in per 
deelnemer?  A1:C1 

 

Het gemiddelde bedrag per deelnemer is € 2.500,-  
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D. Regie en samenwerking in de RMC-regio (Acceptabel, max. 200 w) 

1. Welke (keten)partners zijn 
bij de uitvoering betrokken (te 
denken valt bijvoorbeeld aan 

bedrijfsleven, bureau leerplicht, 

gemeenten, jeugdhulpverlening, 
justitiële keten, mbo-
instellingen, RMC, sociale 

dienst, vo-scholen, UWV, 
particulier onderwijs, speciaal 
onderwijs)? 

De ketenpartners die betrokken zijn bij de 
uitvoering plus maatregel zijn; vo en mbo scholen 
jeugdhulp Friesland, GGZ, maatschappelijk werk, 

Fier Fryslan, Mee, Kinnik, Reclassering en Zienn 

rmc & leerplicht, CJG, justitiële, Openbaar 
ministerie, UWV. 
 

2. Welke partner houdt de regie 
op de maatregel?  

 

De regio coördinator vsv van de Friese Wouden 
 

3.  Hoe wordt de samenwerking 
met de partners ingevuld? 

 

De aanmelding voor de mbo rebound verloopt via 

de RMC de Friese Wouden. De aanmelding van de 
vo rebound verloopt verschillend per 

samenwerkingsverband. Verantwoording wordt 
afgelegd aan de vsv werkgroep regio de Friese 
Wouden 

 
 
E. Haalbaarheid en implementatie: (Realistisch & Tijdgebonden, max 200 w): 

1. Geef een planning van de 
maatregel. Wat gaat u per 

convenantjaar aan deze 
maatregel doen? 
 

2012: 
 8 overbelaste jongeren doorverwijzen naar 

vo-rebound.  
 12 overbelaste jongeren doorverwijzen 

naar de mbo-rebound. 

Realiseren van (preventief)pluscoaching op het vo 
en mbo. Totdat een regionale invulling is 

gegegeven aan de plusvoorziening mbo wordt er 

gebruik gemaakt van de provinciale rebound mbo 
en bestaande regionale reboundvoorziening vo.  

Iedere potentiële uitvaller kan vanaf september 
2012, gebruik maken van de rebound voorziening. 
 
2013:  

 24 overbelaste jongeren doorverwijzen 
naar vo-rebound.  

 36 overbelaste jongeren doorverwijzen 

naar de mbo-rebound. 
2014: 

 24 overbelaste jongeren doorverwijzen 

naar vo-rebound. 
 36 overbelaste jongeren doorverwijzen 

naar de mbo-rebound 
2015:  

 24 overbelaste jongeren doorverwijzen 
naar vo-rebound. 

 36 overbelaste jongeren doorverwijzen 

naar de mbo-rebound 
Het hebben en optimaal gebruik makend van een 
vo- en mbo rebound voorziening voor overbelaste 

leerlingen van de regio de Friese wouden voor die 
leerlingen waar de reguliere scholen voor vo en 
mbo middels preventieve pluscoaching er niet in 

zijn geslaagd de leerling adequaat op te vangen. 

 

2. Wanneer verwacht u dat de 

maatregel iets oplevert en 
welke tussendoelen u wilt 
behalen? 

 

Jaarlijks verwacht resultaat is 90% terug naar 

onderwijs,10% overig traject of vsv 
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F. Zijn er partijen anders dan de convenantpartners (scholen, instellingen en 
gemeenten) die participerent in deze specifieke maatregel? (max. 200 w) 

1. Zo ja, welke partij? 

 

Jeugdhulp Friesland, GGZ, maatschappelijk werk,  

 

2. Op welke manier draagt deze 

partij bij aan de uitvoering van deze 
maatregel? 
 

Maatschappelijk werk voert trajecten uit op het 

voortgezet onderwijs  
GGZ en jeugdhulp zijn betrokken bij de mbo-
rebound 

 
 

 
Maatregel 2 De Lifecoach (individuele maatwerk trajecten gericht op 
maatschappelijke participatie en externe zorg) 
 

A. Gevraagd subsidiebedrag 

1.  Totaalbedrag voor de drie schooljaren  

 

         =  € 350.000,- 

2.  Onderverdeling van het bedrag over 

de kalenderjaren 

2012 = geen 

 2013 = € 116.667,- 

 2014 = € 116.667,- 

 2015 = € 116.666,- 

 
Een specificatie van de verwachte uitgaven staat bij punt 4 (Begroting) 

 
B. Doelstelling kwalitatief (Specifiek, max. 200 w): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel 
gericht? Een doelgroep kan één van de zes  

onderwijssoorten en onderwijsniveaus zijn, 

overeenkomstig de prestatiesubsidies voor 
scholen 

 vmbo onderbouw, 
 vmbo bovenbouw,  

 HAVO/VWO bovenbouw,  

 mbo 2,  
 mbo 3&4.  

 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren?  
 

Deze maatregel ondersteunt de potentiële 
vsv er, (overbelaste, niet willer en 
opstapper) tijdens de schoolloopbaan (de 

leerling blijft tijdens de begeleiding 
ingeschreven op de school). 

3. Wat is de activiteit?  
 

Er is een team van externe lifecoaches 
beschikbaar die in beeld komt als de 
basisbegeleiding van de school niet 

toereikend is.   

De indicatie voor begeleiding van een 

lifecoach gebeurt door het loopbaanloket. 

Een van de indicaties kan zijn veelvuldig 

verzuim. 

De lifecoach begeleidt de jongere; 

 tijdens zijn huidige leertraject  

 naar een (nieuw) leertraject 

(startkwalificatie). (voorwaarde= 

voldoende tussentijdse instroom 

momenten)  

 noodzakelijk extern zorgtraject 

(CJG). 

Het monitoren tot het behalen van een 

startkwalificatie, doorstroom van vmbo 

naar mbo en de nazorg op zorg, is in 

gezamenlijkheid met het loopbaanloket. 
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. 
C. Doelstelling kwantitatief (Meetbaar, max.50w) 

1. Op hoeveel verschillende deelnemers 
wordt deze maatregel maximaal ingezet 

gedurende de gehele looptijd van de 

subsidieregeling?  
 

Deze maatregel wordt ingezet op 90 vo 
leerlingen en 180 mbo leerlingen 

 

2. Welk bedrag zet u in per deelnemer?  
 

Per deelnemer wordt gemiddeld € 1.296,- 
euro ingezet  
 

 
 

D. Regie en samenwerking in de RMC-regio (Acceptabel, max. 200 w) 

1. Welke (keten)partners zijn bij de 

uitvoering betrokken (te denken valt 
bijvoorbeeld aan bedrijfsleven, bureau 
leerplicht, gemeenten, jeugdhulpverlening, 
justitiële keten, mbo-instellingen, RMC, 

sociale dienst, vo-scholen, UWV, particulier 
onderwijs, speciaal onderwijs)? 
 

De ketenpartners die betrokken zijn bij de 

uitvoering van de maatregel zijn: leerplicht, 
sociale zaken, jeugdhulpverlening, 
jeugdzorg, openbaar ministerie, 
reclassering, politie mbo-instellingen, RMC, 

vo-scholen, mbo scholen, CJG, particulier 
onderwijs, welzijn en zorginstanties. 
 

2. Welke partner houdt de regie op de 
maatregel?  

 

De regio coördinator vsv van de Friese 
Wouden. 

3. Hoe wordt de samenwerking met de 
partners ingevuld?  

 

Er wordt gebruik gemaakt van regionale 
bestaande voorzieningen op gebied van 

welzijn en zorg. Indien nodig worden 
externe hulpverleningsorganisaties 
betrokken. Er wordt samengewerkt richting 

1 jongere, 1 plan, 1 regisseur.  

De deskundigheid van de partners wordt 
ingezet om er voor te zorgen dat de 

jongere de focus houdt op de opleiding en 
zijn startkwalificatie behaald. 
 

 
. 
 

E. Haalbaarheid en implementatie: (Realistisch & Tijdgebonden, max 200 w): 

1. Geef een planning van de maatregel. 

Wat gaat u per convenantjaar aan deze 
maatregel doen? 
 

2012-2013:  

 30 vo leerlingen aangemeld, 60 
mbo leerlingen aangemeld 

 volledig operationeel team van 

lifecoaches. 
2013-2014: 

 30 vo leerlingen aangemeld, 60 
mbo leerlingen aangemeld 

 vervolg werkzaamheden en 
professionalisering van de  
lifecoaches 

2014-2015:  
 30 vo leerlingen aangemeld, 60 

mbo leerlingen aangemeld 

 borging van de werkwijze door 
opgebouwde relaties met 
(zorg)netwerk 

2. Wanneer verwacht u dat de maatregel 
iets oplevert en welke tussendoelen u wilt 
behalen? 

 

70 % van de leerlingen gaat terug naar 
school in hetzelfde schooljaar bij dezelfde 
school of elders. 

20% van de leerlingen gaat terug naar 
school in het volgende schooljaar 
10% van de leerlingen hervat de 

schoolloopbaan niet 
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F. Is er een andere partij dan de convenantpartners (scholen, instellingen en 
gemeenten) die participeert in deze specifieke maatregel? (max. 200 w) 

1. Zo ja, welke partij? 

 

leerplicht, sociale zaken, 

jeugdhulpverlening, jeugdzorg, openbaar 
ministerie, reclassering, politie mbo-
instellingen, RMC,  CJG, particulier 

onderwijs, welzijn en zorginstanties. 
 

2. Op welke manier draagt deze partij bij 
aan de uitvoering van deze maatregel? 
 

Vanuit de maatschappelijke opdracht van 
de instanties en de desbetreffende 
deskundigheid kan het noodzakelijk zijn 

een beroep te doen op bovenstaande 
partijen. De lifecoach neemt het initiatief 
tot samenwerking met bovenstaande 
partners,  

 
Maatregel 3 Het Loopbaanloket vo en mbo 

 
A.  Gevraagd subsidiebedrag 

1.  Totaalbedrag voor de drie schooljaren = € 550.000,- 
 

2.  Onderverdeling van het bedrag over de 
kalenderjaren 

2012  =€ 70.000 

 2013 =€ 160.000,- 

 2014 =€ 160.000,- 

 2015 =€ 160.000,- 

 

Een specificatie van de verwachte uitgaven staat bij punt 4 (Begroting) 

 
B. Doelstelling kwalitatief (Specifiek, max. 200 w): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel 
gericht? Een doelgroep kan één van de zes  

onderwijssoorten en onderwijsniveaus zijn, 
overeenkomstig de prestatiesubsidies voor 
scholen 
 

 vmbo bovenbouw,  
 HAVO/VWO bovenbouw, 

 Mbo 1  
 mbo 2,  
 mbo 3&4.  

 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren?  
 

De maatregel regelt een betere 
voorbereiding vanuit het vo op het mbo en 

borgt de overgang van het vo naar het 
Mbo. Ondersteunt de vo en mbo jongere 
tijdens de leerloopbaan naar het behalen 

van een startkwalificatie 
Het loopbaanloket zorgt voor de verbinding 
tussen de leerling, ouders, school en de 
buitenwereld. 

3. Wat is de activiteit?  
 

Kwalitatief betere intake vo (instroom 
vanuit primair onderwijs). Inzetten van een 

digitaal leerlingvolgsysteem die de 
overgang vo naar mbo volgt. Inzet van 
extra focus op die jongeren die naar het 

mbo gaan vanuit het vo zonder vo diploma. 
Extra aandacht voor de match 
beroepsbeeld versus competenties tijdens 
intake procedure Ook extra aandacht voor 

het niveau van rekenen en taal. Dit tijdens 
intake gesprekken en switchprocedures. 
Ouderparticipatie bij intake en 

switchprocedures. Gebruik maken van 
bestaande verzuimprogramma's en 
procedures zoals het verzuimspreekuur om 

preventief uitvallers op te sporen. 
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.C. Doelstelling kwantitatief (Meetbaar, max.50w) 

1. Op hoeveel verschillende deelnemers 
wordt deze maatregel maximaal ingezet 

gedurende de gehele looptijd van de 

subsidieregeling?  
 

Deze maatregel wordt op 390 vo 
deelnemers en 780 mbo deelnemers 

gedurende de hele looptijd ingezet. 

 

2. Welk bedrag zet u in per deelnemer? Het bedrag per deelnemer is gemiddeld 
 € 470 

 
D. Regie en samenwerking in de RMC-regio (Acceptabel, max. 200 w) 

1. Welke (keten)partners zijn bij de 
uitvoering betrokken (te denken valt 
bijvoorbeeld aan bedrijfsleven, bureau 

leerplicht, gemeenten, jeugdhulpverlening, 
justitiële keten, mbo-instellingen, RMC, 
sociale dienst, vo-scholen, UWV, particulier 
onderwijs, speciaal onderwijs)? 

 

Ketenpartners die betrokken zijn: 
gemeenten, jeugdhulpverlening, welzijn 
instanties en CJG, ggz, mbo-instellingen, 

vo-scholen, particulier onderwijs. 
 

2. Welke partner houdt de regie op de 

maatregel?  
 

De regio coördinator vsv van de Friese 

Wouden 
 

3. Hoe wordt de samenwerking met de 
partners ingevuld? 
 

De vsv werkgroep heeft de opdracht het 
loket te organiseren en is verantwoordelijk 
voor de functie ervan. Gemeentes, 
bedrijven, hulpverleningsinstellingen, vo- 

en mbo instellingen werken hierin samen. 
 
 

 

E. Haalbaarheid en implementatie: (Realistisch & Tijdgebonden, max 200 w): 

1. Geef een planning van de maatregel. 
Wat gaat u per convenantjaar aan deze 

maatregel doen? 
 

2012-2013:  
 wordt ingezet op 130 vo leerlingen 

en 260 mbo leerlingen 
 bestaande projectplan aanpassen 

op vo en aanscherpen.  
 Iedere jongere die (dreigt) uit valt 

vanaf september 2012 wordt 
opgepakt door het loopbaanloket 

2013-2014: 

 wordt ingezet op 130 vo leerlingen 
en 260 mbo leerlingen 

 start, tussenevaluatie 1, bijstellen 

doelen en afspraken 
2014-2015  

 wordt ingezet op 130 vo leerlingen 
en 260 mbo leerlingen 

 geactualiseerde werkwijzen, 
tussenevaluatie 2 

 werken naar borging, eindevaluatie 

 

2. Wanneer verwacht u dat de maatregel 

iets oplevert en welke tussendoelen u wilt 
behalen? 
 

De verwachting is dat door betere 

voorbereiding op het vo voor het mbo er 
minder ieder jaar 25 jongeren minder vsv is 
na inschrijving bij het mbo voor 1 oktober. 
Het digitale volgsysteem levert ieder jaar 

ook 25 reductie vsv op door eerder zicht op 
risicoleerling. Door in te zoomen op 
switchgedrag en begeleiding hierop nog 

eens 25 vsv reductie per jaar met name de 
reductie in de doelgroep mbo 3/4 
Totaal reductie ieder jaar 75 minder 

vsv 
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F. Is er een andere partij dan de convenantpartners (scholen, instellingen en 
gemeenten) die participeert in deze specifieke maatregel? (max. 200 w) 

1. Zo ja, welke partij? 

 

partners die betrokken zijn: gemeenten, 

jeugdhulpverlening, welzijn instanties en 
CJG, ggz, particulier onderwijs. 
 

2. Op welke manier draagt deze partij bij 
aan de uitvoering van deze maatregel? 

 

Als jongeren een particulier onderwijs of 
een tijdelijk re-integratie of zorg/GGZ 

traject volgen Het is handig om dit te weten 
en dat deze partijen annex zijn met de 
jongere. Dit wordt in kaart gebracht door 

het loopbaan loket en monitor opgezet. 
Deze jongeren worden terug geleid naar  
school voor het behalen van de 
startkwalificatie echter het lukt niet altijd in 

hetzelfde jaar van uitval. 

 

 
Maatregel 4  Arbeidsteam (Aansluiting Onderwijs & Arbeidsmarkt) 
 

A.  Gevraagd subsidiebedrag 

1.  Totaalbedrag voor de drie schooljaren =  € 350.000,- 

2.  Onderverdeling van het bedrag over de 
kalenderjaren 

2012 = € 50.000,- 

 2013  = € 100.000,- 

 2014 = € 100.000,- 

 2015 = € 100.000,- 

 

Een specificatie van de verwachte uitgaven staat bij punt 4 (Begroting) 
 

B. Doelstelling kwalitatief (Specifiek, max. 200 w): 

1. Op welke doelgroep is deze maatregel 

gericht? Een doelgroep kan één van de zes  
onderwijssoorten en onderwijsniveaus zijn, 
overeenkomstig de prestatiesubsidies voor 
scholen 

 

 mbo 3&4, 

 mbo 2,  
 mbo 1, 
 HAVO/VWO bovenbouw,  
 Vmbo bovenbouw  

 

2. Wat gaat deze maatregel verbeteren?  

 

Deze maatregel verbetert het beroepsbeeld 

en kans op werk na diploma van de 
jongere. Dit kan o.a. door gebruik maken 
van methode vacature gerichte intake. 

Hierdoor wordt er minder geswitcht en 
opleidingen niet af gemaakt omdat het 
niveau niet haalbaar is of omdat er geen 
bbl baan in te vinden is. Leerlingen zijn 

beter voorbereid op hun opleidingstraject 
en toekomst  
 

 

3. Wat is de activiteit?  

 

 Jongeren met of gaan voor diploma 

mbo nivo 1 worden begeleid naar 
een werkplek van minimaal 12 uur. 
Jongeren uit mbo nivo 2,3,4 die 
aangeven te willen switchen van bol 

naar bbl of andersom krijgen een 
vacature gerichte intake voor de 
"nieuwe"opleiding. Er wordt gezocht 

naar mogelijkheden voor 
"tijdelijk"of 
"tussentijds"werkervaring op doen 

tussen 2 opleidingen in, indien 
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instroom niet direct mogelijk is. 

Monitor op bbl leerlingen. Jongeren 
die bij het arbeidsteam worden 
aangemeld, blijven ingeschreven bij 

de school totdat er een passend 

traject is gevonden. 
 De jongere krijgt sollicitatie 

ondersteuning en persoonlijke 

coaching om beter voorbereid te 
zijn voor toetreding tot de 
arbeidsmarkt, en op de ( bbl 

)opleiding 
 Er wordt gebruik gemaakt van 

regionale bestaande voorzieningen 

op gebied van arbeidsmarkt en 
werkgelegenheid. Partijen die 
kunnen worden ingezet zijn, 
werkgevers, werknemers, UWV 

werkbedrijf,  vrijwilligers 
organisaties, Kamer van 
Koophandel en de jongere zelf en 

zijn eigen netwerk (ouders, familie, 
vrienden, sportclub).  

 

 
C. Doelstelling kwantitatief (Meetbaar, max.50w) 

1. Op hoeveel verschillende deelnemers 
wordt deze maatregel maximaal ingezet 
gedurende de gehele looptijd van de 

subsidieregeling?  
 

Deze maatregel wordt ingezet op: 
 Mbo 3/4 = 150 leerlingen,  
 mbo-2= 75 leerlingen, 

 mbo-1= 75 leerlingen,  
 havo/vwo = 5 leerlingen 

 vmbo bovenbouw = 45 leerlingen 

 

2. Welk bedrag zet u in per deelnemer?)  

 

Het bedrag dat wordt ingezet per 

deelnemer is € 1.000.  
 

 

 
 
 

D. Regie en samenwerking in de RMC-regio (Acceptabel, max. 200 w) 

1. Welke (keten)partners zijn bij de 

uitvoering betrokken (te denken valt 
bijvoorbeeld aan bedrijfsleven, bureau 
leerplicht, gemeenten, jeugdhulpverlening, 
justitiële keten, mbo-instellingen, RMC, 

sociale dienst, vo-scholen, UWV, particulier 
onderwijs, speciaal onderwijs)? 
 

De ketenpartners bij deze maatregel zijn; 

bedrijfsleven, gemeenten, , 
uitzendbureaus, mbo-instellingen, RMC & 
leerplicht, sociale dienst, vo-scholen, UWV, 
sociale werkvoorzieningen. Vrijwilligerswerk 

organisaties. 

2. Welke partner houdt de regie op de 
maatregel?  
 

De regio coördinator vsv van de Friese 
Wouden 
 

3. Hoe wordt de samenwerking met de 
partners ingevuld? 

Er worden tussen de mbo instellingen nauw 
samengewerkt, door middel van het 

loopbaanloket als monitor en de life en 
werk coaches).  

 

 

 
 

 
 
. 



Swo vsv 2013-2015  Regio de Friese Wouden                                                                        Pagina 12 van 18  

E. Haalbaarheid en implementatie: (Realistisch & Tijdgebonden, max 200 w): 

1. Geef een planning van de maatregel. 
Wat gaat u per convenantjaar aan deze 
maatregel doen? 

 

2012-2013:  
 wordt ingezet op 10 vo leerlingen 

en 100 mbo leerlingen 

 vanaf september 2012 kunnen 

jongeren worden aangemeld. 
 bouwen aan het 

werkgeversnetwerk en werven 

stages / werkervaringplekken. 
 

2013-2014:  

 wordt ingezet op 20 vo leerlingen 
en 100 mbo leerlingen 

 Evaluatie op de maatregel wat 

werkt goed wat kan beter. Jongeren 
betrekken bij deze evaluatie. 
Jongeren zijn ook potentiële 
werkgevers voor de toekomst van 

weer andere jongeren. 
 
2014-2015:  

 wordt ingezet op 20 vo leerlingen 
en 100 mbo leerlingen 

 In de school ingebedde werkwijze 

van vacature gerichte intake. De 
bbl monitor en actief netwerk voor 
stages e/o werkervaringplekken 
moeten borging geven voor deze 

maatregel eind 2015 
 

2. Wanneer verwacht u dat de maatregel 

iets oplevert en welke tussendoelen u wilt 
behalen? 

 

Reductie op uitval bbl en uitval 1e 

schooljaar door verkeerde keuze is 50 vsv 
ers minder per jaar = totaal 150 vsv 

 
. 

  
F. Is er een andere partij dan de convenantpartners (scholen, instellingen en 
gemeenten) die participeert in deze specifieke maatregel? (max. 200 w) 

1. Zo ja, welke partij? 
 

bedrijfsleven, gemeenten, , 
uitzendbureaus, mbo-instellingen, RMC & 

leerplicht, sociale dienst, vo-scholen, UWV, 
sociale werkvoorzieningen. Vrijwilligerswerk 
organisaties 

 

2. Op welke manier draagt deze partij bij 
aan de uitvoering van deze maatregel? 

 

Deze partijen zijn of worden het netwerk 
van de jongere. Ze worden ingezet om de 

jongere voor te bereiden op en de opleiding 
goed te laten aansluiten op de 
arbeidsmarkt om tijdens de opleiding of er 

na een passende baan te kunnen vinden. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



Swo vsv 2013-2015  Regio de Friese Wouden                                                                        Pagina 13 van 18  

4. Begroting 
 

Beheerskosten Kostenposten Kosten 

 Administratieve kosten € 20.000 

Website vsv € 10.000 

Project coördinatie regionaal € 90.000 

Projectleiders maatregelen € 30.000 

Projectleider provinciaal € 25.000 

  

 Onvoorzien/overig € 5.000 

 Subtotaal beheerskosten  € 180.000,- 

  

Maatregel 1 

“Plusvoorziening, subtitel” 

mbo en vo rebound 

Kostenposten Kosten 

 Begeleiding overbelaste leerling op locatie 

vo personeelskosten 

€ 150.000,- 

Begeleiding overbelaste leerling op locatie 

mbo personeelskosten 

€ 300.000,- 

Kosten projectleiding, administratie en 

coördinatie 

€ 55.000,- 

Materiële kosten vo € 15.000,- 

Materiële kosten mbo € 30.000,-  

 Subtotaal maatregel 1 

Plus voorziening mbo/vo rebound 

€550.000,- 

Maatregel 2 

De lifecoach/  

Kostenposten Kosten 

 Lifecoach vo personeelskosten €  100.000,- 

Lifecoach mbo personeelskosten €  200.000,- 

Lifecoach rmc personeelskosten €  15.000,- 

Kosten projectleiding, administratie en 

coördinatie 

€  35.000,- 

 € 

 Subtotaal maatregel 2 

De lifecoach 

€ 350.000,- 

 

Maatregel 3 

Het loopbaanloket 

Kostenposten Kosten 

 Loopbaan loket mbo personeelskosten € 300.000,- 

Loopbaan loket vo personeelskosten € 150.000,- 

Digitaal overgangssysteem materiële 

kosten 

€   25.000,- 

Loopbaan Loket rmc personeelskosten €   20.000,- 

Kosten projectleiding, administratie en 

coördinatie 

€   55.000,-  

 Subtotaal maatregel 3 

Het loopbaanloket  

€550.000,- 

Maatregel 4 

Aansluiting Onderwijs 

arbeidsmarkt 

 

Kostenposten Kosten 

 

 

 

Arbeidsmarkt gerichte intake/ exit 

personeelskosten 

€  90.000,- 

Bbl monitor personeelskosten €  90.000,- 

werkcoach personeelskosten €  135.000,- 

Kosten projectleiding, administratie en 

coördinatie 

€  35.000,- 

 Subtotaal maatregel 4 

Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

 

€ 350.000,- 

 

 

Totaal van de maatregelen “Plusvoorziening, subtitel”   €  550.000,- 

Totaal van de beheerskosten en alle maatregelen  € 1800.000,- 
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5. Ondertekening 
 

Naam bevoegd persoon van de 
contactschool 

Dhr. T. Stierhout 

Plaats  

Datum  

Handtekening  
 

 
 

 

Naam verantwoordelijke wethouder van de 
RMC-contactgemeente van de RMC-regio 

Mw. M. van der Aart  

Plaats  

Datum  

Handtekening  
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Samenwerkingsovereenkomst van de bevoegde gezagen van de onderwijsinstellingen 

en de contactgemeente van de RMC-regio Friesland Oost 006 inzake het terugdringen 

van het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters in de jaren 2013 tot en met 2015 ten 

behoeve van subsidie voor regionaal programma  

 

 

Partijen:  

AOC Friesland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T. Stierhout, hierna te 

noemen: de contactschool, 

 

Gemeente Smallingerland, RMC-contactgemeente van regio Friesland Oost 006, te dezen 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder mevrouw M. van der Aart,  

 

ROC Friese Poort, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer. S. Tuinier, 

 

ROC Friesland College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw L. Vos,  

 

Openbare Scholengemeenschap Singelland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer P. Schram,  

 

Openbare Scholengemeenschap Stellingwerf College, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door mevrouw. H. Broers, 

 

Openbare Scholengemeenschap Burgemeester Harmsmaschool, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer J. de Boer, 

 

Christelijke Scholengemeenschap Lauwers College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer J.T. Jansen, 

 

Christelijke Scholengemeenschap Bornego College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer F. W. Hoekstra, 

 

Christelijke Scholengemeenschap Liudger, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer K. Hoogeveen, 

 

AOC Terra, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw R. Kolkman, 

 

Openbare Scholengemeenschap Sevenwolden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

mevrouw R. Popping, 

 

Openbare Scholengemeenschap Linde College, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door de heer. B. Lubberdink, 

 

 

 

 

Verklaren op 11 juli 2012 het volgende te zijn overeengekomen: 
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Artikel 1. Begripsbepalingen 

1. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt verstaan onder: 

a. onderwijsinstelling: regionaal opleidingencentrum als bedoeld in artikel 1.3.1. Wet educatie 

en beroeponderwijs, vakinstelling als bedoeld in artikel 1.3.2a Wet educatie en 

beroepsonderwijs, agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.3. Wet educatie en 

en beroepsonderwijs, alsmede school voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van een 

school voor praktijkonderwijs, als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs. 

b. Regeling regionale aanpak: de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en 

prestatiesubsidie voor het voortgezet onderwijs; 

c. regionaal programma: het regionaal programma voortijdig schoolverlaten, bedoeld in artikel 

6 van de Regeling regionale aanpak; 

 

 

Artikel 2.  Doel en wijze van samenwerking 

1. De partijen, hierna te noemen ‘de samenwerkingspartners’, sluiten op grond van artikel 7 

van de Regeling regionale aanpak, een samenwerkingsovereenkomst voor het ontwikkelen 

en uitvoeren van een regionaal programma. 

2. Het regionaal programma omvat maatregelen van onderwijsinstellingen die gezamenlijk en 

in overeenstemming met de RMC-contactgemeente, blijkens een regionale analyse door de 

contactschool over de RMC-regio, zijn gericht op het verminderen van het aantal nieuwe 

voortijdig schoolverlaters door enerzijds structurele borging van het voorkomen van voortijdig 

schoolverlaten in het onderwijsproces van de onderwijsinstellingen en anderzijds het 

bevorderen van de samenwerking tussen de onderwijsinstellingen onderling en gemeenten in 

die RMC-regio.  

3. De samenwerkingspartners hebben uit hun midden een contactschool aangewezen, 

bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Regeling regionale aanpak. De contactschool is belast 

met het uitvoeren van de taken, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling regionale 

aanpak, tevens opgenomen in artikel 5.  

4. De samenwerkingspartners leveren een actieve bijdrage aan het ontwikkelen en het 

uitvoeren van het regionaal programma. Hiertoe nemen (vertegenwoordigers van de) 

afzonderlijke samenwerkingspartners onder meer deel aan overleggen over de voorbereiding, 

voortgang, monitoring en evaluatie van de maatregelen uit het regionaal programma. 

De samenwerkingspartners hebben daartoe de vsv-werkgroep ingesteld. De vsv-werkgroep 

bestaat uit vertegenwoordigers van de contactschool, de vo samenwerkingsverbanden in de 

regio, ROC's en AOC in de regio en een vertegenwoordiger van de RMC-contactgemeente. 

De samenwerkingspartners dragen zorg voor mandatering van hun vertegenwoordigers in de 

vsv werkgroep.  

5. Indien de contactschool voor het uitvoeren van één of meer maatregelen (een deel van de) 

middelen verstrekt aan een of meer van de samenwerkingspartners, informeert elke 

samenwerkingspartner de contactschool beleidsmatig over de voortgang van deze 

maatregel(en) en legt deze inhoudelijke en financiële verantwoording af aan de contactschool 

voor de uitvoering van de maatregelen. 

6. Door de contactschool wordt minimaal twee keer per jaar een overleg met de besturen van 

de samenwerkingspartners georganiseerd. De besturen kunnen zich laten 

vertegenwoordigen. Dit overleg wordt voorbereid door de vsv-werkgroep. 

 

 

Artikel 3. Duur 

De samenwerking wordt aangegaan voor de looptijd van de Regeling regionale aanpak.  
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Artikel 4. Regionaal programma en afspraken over besteden van de subsidie 

1. Er is een regionaal programma opgesteld op grond van artikel 6 van de Regeling regionale 

aanpak.  

2. Het deel van de subsidie, dat bestemd is voor beheers- en coördinatiekosten bedraagt  

€ 180.000,00 
 

 

Artikel 5. Rol en activiteiten contactschool  

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de Regeling regionale aanpak heeft het bevoegd 

gezag van de contactschool in ieder geval tot taak: 

a. het informeren van de onderwijsinstellingen waarvan het bevoegd gezag het convenant 

voor de RMC-regio heeft ondertekend over deelname aan het regionaal programma dat in de 

RMC-regio wordt uitgevoerd; 

b. het mede namens de samenwerkingspartners optreden als aanvrager en ontvanger van de 

subsidie die wordt verstrekt op grond van hoofdstuk 2 van de Regeling regionale aanpak; 

c. het betrekken van de RMC-contactgemeente bij de totstandkoming van het regionaal 

programma; 

d. het zorgen voor formele instemming van de RMC-contactgemeente met het regionaal 

programma ten behoeve van de subsidieaanvraag;  

e. het onderhouden van contacten met de RMC-contactgemeente over de uitvoering van het 

regionaal programma voor de RMC-regio;  

f. uitvoering geven aan de afspraken over de besteding van de subsidie die wordt verstrekt op 

grond van hoofdstuk 2 van de Regeling regionale aanpak en die als bijlage bij deze 

samenwerkingsovereenkomst zijn opgenomen;  

g. het initiëren van overleg op operationeel niveau over de voortgang van het regionaal 

programma; 

h. De contactschool heeft voor de regionale uivoering van bovenstaande afspraken (c t/m g) 

een regiocoördinator aangesteld. De regiocoördinator is voorzitter van de werkgroep vsv. 

 

 

Artikel 6.  Inzet van de subsidie 

1. De contactschool ontvangt jaarlijks de beschikbare middelen voor de uitvoering van het 

regionaal programma. 

2. Verdeling van de middelen over de samenwerkingspartners geschiedt op basis van de 

maatregelen uit het regionale programma.  

3. De samenwerkingspartners kunnen, na goedkeuring door de contactschool, middelen 

onderling verrekenen. 

4. Niet conform het regionaal programma bestede middelen kunnen niet worden gedeclareerd 

bij de contactschool. Deze middelen kunnen worden ingezet voor andere maatregelen 

conform de doelstellingen, zoals genoemd in artikel 2, lid 2 van deze 

samenwerkingsovereenkomst. De regiocoördinator doet ter zake voorstellen aan de vsv-

werkgroep, die hierover een besluit neemt.  
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5. Er wordt door de samenwerkingspartners een deugdelijke financiële en inhoudelijke  

administratie bijgehouden en verantwoording opgesteld conform de eisen van de 

contactschool. 

6. De contactschool is verantwoordelijk voor het (doen) opstellen van een 

accountantsverklaring en de voor de financiële verantwoording naar de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

 

 

Artikel 7.  Slotbepaling 

Deze overeenkomst kan slechts gewijzigd worden met instemming van alle 

samenwerkingspartners. 

 

 

Voor ondertekening:  

Zie bijgevoegde tekenvellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


