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

01

Naam RMC-regio

Oost Groningen

Naam VSV-accountmanager (van OCW)

Dhr. F. Koster

Contactgemeente van de RMC-regio
Contactgemeente
Naam verantwoordelijk wethouder
contactgemeente

Veendam
Dhr.B. Wierenga

Postadres wethouder

Postbus 20004
9640 PA Veendam

Naam contactpersoon bij contactgemeente

Dhr. J. Eefting

Functie cp

RMC-coördinator

Postadres cp

Postbus 20004
9640 PA Veendam

Telefoonnummer cp

0597-617512 / 06 21856337

E-mailadres cp

Jan.eefting@dekompanjie.nl

Contactschool van de RMC-regio
Naam contactschool

Noorderpoort

BRIN-nummer

25LW

Voorzitter College van Bestuur

Dhr. R. Schuur

Postadres CvB

Postbus 530
9700 AM Groningen

Naam contactpersoon bij contactschool

Dhr. H. Everhardt

Functie cp

Bestuursadviseur CvB

Postadres cp

Postbus 530
9700 AM Groningen

Telefoonnummer cp

050-5977400 / 06-51209206

E-mailadres cp

h.everhardt@noorderpoort.nl

2. Totaal bedrag
Wat is het totaal van het bedrag dat u
aanvraagt:

€ 1.198.366,-

3. Maatregelen
Per maatregel waarvoor u financiering aanvraagt, beantwoordt u de vragen A t/m C
Maatregel 1 Preventieve activiteiten
Het totaalbedrag voor de gehele looptijd
Looptijd

Doel van de maatregel
Welke doelgroep

Wat willen we bereiken

€ 420.424,Van schooljaar 2016-2017 t/m schooljaar
2019-2020















Wat is de activiteit





Hoeveel deelnemers

VO onderbouw
VMBO bovenbouw
HAVO/VWO
MBO niveau 1
MBO niveau 2
MBO niveau 3 en 4
Kwetsbare jongeren
Ter plekke beschikbaar hebben van
generalisten uit het domein zorg en
de spin in het web zijn naar andere
ondersteuners
Van de gemeente is een RMCtrajectbegeleider regelmatig op
school en ondersteunt het onderwijs
bij dreigende VSV-ers
Specifiek aanbod voor kwetsbare
jongeren.
Lokale verbinding en dekking van
de ondersteuning vanuit
VSV/passend
onderwijs/Jeugdzorg/WMO
Van de gemeente is een RMCtrajectbegeleider wekelijks op
school en ondersteunt het onderwijs
bij dreigende VSV-ers
Generalisten zijn op vaste tijden op
de onderwijsinstellingen ter
ondersteuning van de interne
begeleidingsstructuur.

Jaarlijks 800

Op basis van 5% VO en 10 % MBO
leerlingen

Maatregel 2 plusvoorziening Ondersteuning kwetsbare jongeren
Het totaalbedrag voor de gehele looptijd

€ 427.328,-

Looptijd

Welke doelgroep

Wat willen we bereiken

Wat is de activiteit

Hoeveel deelnemers

Van schooljaar 2016-2017 t/m schooljaar
2019-2020







VMBO bovenbouw
MBO niveau 1
Kwetsbare jongeren
Leerlingen van PRO/VSO
Jongeren blijven in beeld en worden
naar werk toegeleid:
 Gediplomeerden MBO-1 met advies
arbeidsmarkt worden naar een baan
toegeleid van minimaal 12 uur.
 Leerlingen met een specifieke
ondersteuningsbehoefte in
HAVO/VWO een ononderbroken
succesvolle schoolloopbaan
doormaken.
 Het binnen de poorten van de
school houden van de jongere, met
als doel het behalen van een
startkwalificatie.
 Stimuleringstrajecten rondom
inventieve aanpakken en pilots.
 Begeleiding van individuele
jongeren om ze binnen de opleiding
te houden. Coaching, training en
doorstroombegeleiding op schoolse
en buitenschoolse vaardigheden.
 Dag vullende of aanvullende
tijdelijke trajecten ter vervanging
van reguliere crebo-opleiding
 Gediplomeerde uitstroom uit MBO-1
met advies arbeidsmarkt wordt
toegeleid naar werk (minimaal 12
uur), in samenwerking met
SOZAWE/werkplein.
 Jongeren in het PRO/VSO worden
toegeleid naar werk, dagbesteding
of onderwijs als er stagnatie wordt
geconstateerd.
 Lokale verbinding en dekking van
de ondersteuning vanuit
VSV/passend onderwijs/Jeugdzorg/
WMO/SOZAWE
Jaarlijks 1551
Aantallen conform factsheet OCW

Maatregel 3 Doorgeleiden naar vervolg
Het totaalbedrag voor de gehele looptijd

€ 121.184,-

Looptijd

Van schooljaar 2016-2017 t/m schooljaar
2019-2020

Welke doelgroep
Wat willen we bereiken

Wat is de activiteit

Hoeveel deelnemers





VMBO bovenbouw
Oud vsv-ers
Leerlingen die tijdens de overgang
VMBO naar MBO dreigen uit te
vallen, komen m.b.v. begeleiding
alsnog op het MBO terecht.
 Oud vsv-ers die geen werk hebben
en ook niet naar school gaan,
worden naar school of naar werk
toegeleid.
 Door vroegtijdige signalering
worden risicoleerlingen in kaart
gebracht en kan er tijdig gekeken
worden naar de specifieke op het
individu gerichte interventie.
 De lijsten met oud vsv-ers wordt
gescreend. Naar gelang de
thuissituatie wordt contact gezocht
met een jongere. Samen met de
jongere wordt gekeken naar de
behoefte van de jongere en in
hoeverre daar ondersteuning bij
nodig is. De trajectbegeleider
begeleidt de jongere naar school of
naar werk.
 Lokale verbinding en dekking van
de ondersteuning vanuit
VSV/passend
onderwijs/Jeudzorg/WMO/SOZAWE
Jaarlijks 284
Op basis van 5% van de
examenkandidaten en de analyse oud-VSV
ers van Werk in Zicht

Maatregel 4 Monitor
Het totaalbedrag voor de gehele looptijd

€ 124.832,-

Looptijd

Van schooljaar 2016-2017 t/m schooljaar
2019-2020
Onderzoek flexibele instroom is eerst voor
één schooljaar

Welke doelgroep

Wat willen we bereiken








Examenkandidaten VMBO
Leerlingen van PRO/VSO
VSV-ers

De VMBO-leerling zo vroeg mogelijk te
ondersteunen en in beeld te hebben bij
zijn of haar overstap naar het MBO.
Jongeren die niet via de reguliere
ondersteuningsstructuur geholpen






Wat is de activiteit







kunnen worden, via een provinciale
deskundigen tafel toch een passende
vervolgroute kunnen bieden.
Alle jongeren die het PRO/VSO verlaten
in beeld houden totdat ze 23 jaar zijn.
Jongeren die PRO/VSO hebben verlaten
en daarna niet op een passende plek
komen opsporen en toeleiden naar een
passende plek.
Dat er meerder momenten in het
schooljaar komen waarbij de jongeren in
het MBO kunnen instromen.
Jongeren die het VMBO verlaten worden
via het volgsysteem Intergrip gevolgd.
Blijkt uit Intergrip dat er geen
ontvangende school is, dan wort contact
gezocht met de leerling en de school.
Dit geldt ook voor de jongere die binnen
het MBO- onderwijs van opleiding
verandert.
Jongeren die het PRO/VSO onderwijs
verlaten worden via het volgsysteem
gemonitord. Daar waar blijkt dat een
jongere in de transitie naar onderwijs,
werk of dagbesteding uitvalt , wordt
door het RMC naar een passende
begeleiding gezocht en wordt de
jongere aan de juiste professional
overgedragen.
Onderzocht wordt in hoeverre het
mogelijk is om in het MBO-onderwijs
flexibel te kunnen instromen.

Lokale verbinding en dekking van
de ondersteuning vanuit
VSV/passend onderwijs/Jeudzorg/
WMOSOZAWE
Jaarlijks 2040
Op basis van het totaal aantal jongeren
binnen de doelgroep.


Hoeveel deelnemers

4.Begroting
Beheerskosten

Kostenpost(en)

Kosten
€
€

Maatregel 1
Preventieve activiteiten

Subtotaal beheerskosten

€ 104.598,-

Kostenpost(en)

Kosten
€

€
€

Maatregel 2
Plusvoorziening
Ondersteuning kwetsbare
jongeren

Subtotaal maatregel 1

€ 420.424,-

Kostenpost(en)

Kosten

€
€
€

Maatregel 3
Doorgeleiden naar vervolg

Maatregel 4
Monitor

Subtotaal maatregel 2

€ 427.328,-

Kostenpost(en)

Kosten

Subtotaal maatregel 3

€ 121.184,-

Kostenpost(en)

Kosten
€
€
€

Subtotaal maatregel plus

€ 124.832,-

Totaal van de maatregelen

€ 1.093.768,-

Totaal van de beheerskosten en alle maatregelen

€ 1.198.366,-

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

Dhr. R. Schuur

Plaats

Groningen

Datum

5 oktober 2016

Handtekening

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

Dhr. B. Wierenga

Veendam
6 oktober 2016

