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Inleiding

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs 

om zich te kunnen ontwikkelen en te ontplooien.  

Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en 

de arbeidsmarkt. In Nederland is het onderwijs voor de 

meeste kinderen goed geregeld, maar er zijn nog steeds 

kinderen die in de knel komen en zonder diploma of 

startkwalificatie van school gaan. Niet voor alle 

kinderen is naar school gaan en onderwijs volgen een 

vanzelfsprekendheid. Bescherming van het recht om te 

leren en te ontwikkelen vraagt om samenwerking 

tussen gemeente, ouders, onderwijs, zorg en, als de 

jongeren eraan toe zijn, met de arbeidsmarktpartners. 

Deze samenwerking is gericht op kansen vinden, 

kansen bieden en samen sterk staan. Dat verdienen de 

jongeren in onze gemeenten. 

In december 2020 is door de gemeenten Bergen op 

Zoom, Halderberge, Roosendaal, Steenbergen en 

Woensdrecht besloten om de netwerksamenwerking  

in West-Brabant West voort te zetten. Hiervoor is een 

convenant opgesteld met een looptijd tot en met 31 

december 2025. Het vastgestelde convenant kan gezien 

worden als onderlegger van het uitvoeringsplan dat nu 

voor u ligt. In dit uitvoeringsplan worden, in het 

verlengde van de regionale kaderbrief, de kaders, 

beleidsontwikkelingen en speerpunten van de netwerk-

samenwerking in West-Brabant West geschetst. Net als 

het convenant heeft dit uitvoeringsplan een looptijd tot 

en met 31 december 2025. 
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Leeswijzer

Dit LMC-uitvoeringsplan start met een toelichting op de 

wettelijke kaders en de netwerksamenwerking en geeft 

vervolgens een korte schematische terugblik op wat er 

in het LMC-uitvoeringsplan 2018-2020 is afgesproken 

en welke resultaten zijn behaald. Verder volgt een 

omschrijving van wat we in onze sub regio zien en 

welke ambities en activiteiten daaraan verbonden zijn.   

Deze zijn verder uitgewerkt in een schematisch 

overzicht waarin wordt aangegeven wat de activiteiten 

zijn voor de periode 2021 - 2025, wat er gedaan gaat 

worden om die activiteiten daadwerkelijk te kunnen 

realiseren, wat daar de voorwaarden voor zijn en 

wanneer het resultaat behaald is. 

Tot slot worden de personele en financiële kaders 

 van de afgelopen periode geschetst en wordt inzicht 

gegeven in de te verwachten personele inzet en  

kosten die nodig zijn om de activiteiten in de periode 

2021 t/m 2025 te kunnen realiseren.

1 De kaders 

1.1  De wettelijke kaders 
In de onderstaande alinea’s worden de wettelijke 

kaders nog even kort toegelicht. Er wordt eerst 

ingegaan op de wettelijke kaders, waarna de regionale 

en lokale kaders verder worden toegelicht. 

De Leerplichtwet
In Nederland is er een wet die verplicht stelt dat 

kinderen op een school staan ingeschreven én deze 

school regelmatig bezoeken. Dit staat beschreven in de 

Leerplichtwet 1969. De leerplicht begint als een kind 

vijf jaar wordt en eindigt in het jaar waarin het kind 

tenminste twaalf volledige schooljaren onderwijs heeft 

genoten of aan het eind van het schooljaar waarin het 

kind de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. 

Steeds vaker gaan er stemmen op om te spreken van 

leerrecht in plaats van leerplicht. Dat gaat verder dan 

alleen een andere term gebruiken. Het gaat om een 

andere benadering van het veiligstellen van het recht 

op onderwijs. In het huidig regeerakkoord heeft het 

kabinet afgesproken te onderzoeken op welke wijze het 

leerrecht van kinderen wettelijk kan worden vastgelegd. 

Het is nog niet duidelijk hoe een nieuw kabinet hier 

tegenover staat.  

De Kwalificatieplicht voor jongeren  
van 16 en 17 jaar 
In Nederland geldt na de volledige leerplicht de 

kwalificatieplicht. Jongeren die niet meer leerplichtig 

zijn, maar nog geen startkwalificatie hebben, zijn verplicht 

om onderwijs te volgen tot zij een startkwalificatie 

hebben gehaald, of tot de dag dat zij 18 jaar worden. 

Dit mag via een wettelijk erkende combinatie van leren 

en werken, zoals mogelijk is via de beroepsbegeleidende 

leerweg (BBL) in het MBO. De kwalificatieplicht is 

bedoeld om schooluitval tegen te gaan en kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten. De kwalificatieplicht is 

geregeld in de Leerplichtwet. Mogelijk wordt in de 

toekomst de leeftijdsgrens verhoogd naar 21 jaar.  

De Regionale Meld en Coördinatie  
(RMC) regelgeving 
Om voortijdige schoolverlaters een betere uitgangspositie 

in de maatschappij te geven, heeft het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Regionale 

Meld- en Coördinatiepunten (RMC’s) ingesteld. 

Hiervoor is een regeling uitgewerkt in het Besluit 

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 

schoolverlaten (hierna: Besluit RMC), van 7 december 

2001.  Met deze wettelijke regels wordt de basis gelegd 

voor de meldplicht van voortijdige schoolverlaters  

(12 – 23 jaar) en de regionale meld- en coördinatiefunctie 

voortijdige schoolverlaten. Deze wettelijke regeling is 

niet vastgelegd in de Leerplichtwet of in een aparte wet 

RMC, maar in de drie onderwijswetten: Wet op het 

Voorgezet Onderwijs, Wet op de Expertise Centra en 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De drie onderwijs-

wetten laten zien dat het beleid ten aanzien van het 

voortijdig schoolverlaten een gezamenlijke verantwoor-

delijkheid is van schoolbesturen en gemeenten. De 

scholen hebben de wettelijke verplichting niet-leerplichtige 

uitvallers tot 23 jaar te melden bij het RMC.  

Het centrale doel van de RMC-functie is het scheppen 

van voorwaarden voor jongeren tot 23 jaar, om de voor 

hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of 

arbeidsmarktpositie te bereiken. Iedere jongere tot 23 

jaar moet dus een passende plaats in het onderwijs of 

op de arbeidsmarkt kunnen vinden. De kerntaken van 

het RMC zijn:

1 Benaderen en zorg dragen voor begeleiding van 

jongeren die zijn uitgevallen of dreigen uit te 

vallen. Deze begeleiding is gericht op houden op  

of terugleiden naar school, naar werk of een 

combinatie daarvan. 

2 Een sluitende melding en registratie van alle jongeren 

tussen de 16 en 23 jaar die niet op school zitten en 

nog geen startkwalificatie hebben. 

3 Coördineren en initiëren van samenwerking tussen 

alle belangrijke partijen die te maken hebben met 

deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.
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De RMC-middelen worden aan de RMC-regio’s 

uitgekeerd en naar de gemeenten doorgezet als een 

specifieke uitkering. Dit is vastgelegd in het Besluit RMC 

en betekent dat alle middelen uit deze uitkering 

moeten worden aangewend voor activiteiten gericht op 

het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 

Registratie en monitoring van jongeren in een 
kwetsbare positie tussen 16 en 23 jaar. 
De RMC-taken zijn per 1 januari 2019 uitgebreid met 

een nieuwe taak: registratie en monitoring van 

jongeren in een kwetsbare positie tussen 16 en 23 jaar. 

Onder jongeren in een kwetsbare positie verstaan we:

• Jongeren uit het praktijkonderwijs (pro) en het 

voortgezet speciaal onderwijs (vso, profiel 

arbeidsmarktgericht). Zij stromen uit naar de 

arbeidsmarkt of naar het mbo, maar hebben hier 

een verhoogd risico om uit te vallen en veelal extra 

zorg, tijd of begeleiding nodig. Een startkwalificatie 

is voor een deel van hen niet haalbaar;

• Vmbo-jongeren met de basisberoepsgerichte (bb) 

leerweg of leerwerktrajecten (lwt). Met een 

diploma kunnen zij doorstromen naar mbo 

niveau-2, maar zij hebben vaak extra zorg, tijd of 

begeleiding nodig. Een startkwalificatie is voor een 

deel van hen niet haalbaar;

• Jongeren uit de entreeopleiding (voorheen mbo, 

niveau 1). Ze vallen uit of halen een diploma, maar 

hebben dan nog geen startkwalificatie. Zij stromen 

vervolgens uit naar de arbeidsmarkt of naar een 

opleiding op mbo-2 niveau als ze een diploma hebben 

gehaald. Een startkwalificatie is dan in principe 

haalbaar, maar extra tijd, begeleiding en 

flexibiliteit zijn nodig.

Wat houdt deze taak in?
In het jaar wanneer de jongeren in een kwetsbare 

positie het onderwijs verlaten, krijgen zij vanuit school 

een uitstroomperspectief mee. Dit kan vervolgonderwijs, 

werk of dagbesteding zijn. Gemeenten (RMC) moeten 

vervolgens de jongeren, die uitgestroomd zijn, 

registreren en volgen totdat zij op de voor hen best 

passende plek terechtkomen óf totdat ze 23 jaar zijn 

geworden.

Scholen waar de jongeren in een kwetsbare positie uit 

vertrekken, werken samen met mbo’s, werkbedrijven 

en Wmo-teams in hun gemeente of hun regio. Zij 

starten als het ware deze samenwerking met de partij, 

die een specifieke jongere verder ondersteunt en 

begeleidt naar de voor hem/haar best passende 

duurzame plek. RMC-trajectbegeleider heeft hier een 

regierol in. Dit betekent dat RMC-trajectbegeleider 

ingrijpt als een jongere ergens vastloopt. RMC schakelt 

tussen partijen en faciliteert waar nodig de samenwerking. 

Soms zoekt RMC-trajectbegeleider naar nieuwe 

oplossingen, gebruikmakend van zijn relatie met of de 

expertise van gemeentelijke netwerkpartners uit 

bijvoorbeeld zorg of werkgevers.

1.2  Regionale samenwerking RBL
Vanaf 1 augustus 2012 is het Regionaal Bureau Leren 

West-Brabant (RBL) verantwoordelijk voor de uitvoering 

van leerplichttaken voor zestien gemeenten in de regio 

West-Brabant. De samenwerking en afstemming op het 

gebied van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten 

vindt plaats op verschillende niveaus. Binnen niveau 1 

werken alle zestien deelnemende gemeenten samen. 

Dat betekent dat zij gezamenlijk een centrale administratie 

voeren voor leerplicht en Regionale Meld en Coördinatie-

functie voortijdig schoolverlaten (RMC) In de jaarlijkse 

kaderbrief worden de kaders, beleidsontwikkelingen en 

begroting van deze gemeenschappelijke regeling 

weergegeven. Daarnaast is sturing en coördinatie op de 

RMC-functie gezamenlijk vormgegeven en werken we 

samen op basis van het Regionaal Programma vierjarige 

aanpak voortijdig schoolverlaten en minder zelfredzame 

jongeren 2021-2024. 

Als het gaat om de samenwerking in begeleiding en 

handhaving op het gebied van leerplicht, kwalificatie-

plicht en de begeleiding van jongeren  tot 23 jaar, wordt 

gesproken over de niveaus 2 en 2A. De vijf gemeenten 

in West-Brabant West (Bergen op Zoom, Halderberge, 

Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) nemen 

geen deel aan de samenwerking op deze niveaus, maar 

werken sinds 2014 hiervoor samen vanuit de netwerk-

samenwerking. Wel zijn we voornemens om in 2022 de 

mogelijkheden verder te verkennen voor een intensie-

vere samenwerking op RBL-niveau als het gaat om de 

beleidsontwikkeling en samenwerking rondom om 

jongeren tot 23 jaar. Het aantal opgaven en de omvang 

van deze opgaven neemt toe en overstijgt de reikwijdte 

en slagvaardigheid van de vijf gemeenten.

1.3  De Netwerksamenwerking  
 West-Brabant-West

Vanaf 2014 is er een netwerksamenwerking tussen de 

vijf gemeenten in West-Brabant West voor de uitvoering 

van Leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatie 

(RMC). De leerplichtambtenaren en RMC-trajectbege-

leiders van de gemeenten Bergen op Zoom, Halder-

berge, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht 

werken gezamenlijk aan het verder terugdringen van 

verzuim en voortijdig schoolverlaten onder aansturing 

van een regionale coördinator. Zij doen hun werk via 

een bijzondere constructie voor jongeren tussen de  

5 en 23 jaar die woonachtig zijn in het gebied dat de vijf 

gemeenten gezamenlijk bestrijken. Er wordt gewerkt 

met een centrale werkwijze, gezamenlijk beleid, maar 

decentrale uitvoering met vijf standplaatsen. 

 

De constructie van de netwerksamenwerking van  

team West heeft als voordeel dat vooral de lokale lijnen 

rondom jongeren snel gelegd zijn. Uitvoerende 

professionals kennen elkaar, elkaars werkwijze en 

contact is snel gelegd. Daarbij kan gebruik gemaakt 

worden van de regionaal beschikbare kennis van 

collega’s. De korte lijnen en slagkracht zijn ook op 

ambtelijk niveau terug te zien: beleids- en/of financiële 

thema’s worden eensgezind opgepakt. 
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2 Korte terugblik 2018-2020 

2.1   Ontwikkelingen van de afgelopen  
periode 
De afgelopen drie jaren is vooral ingezet op preventie; 

het zo vroeg mogelijk in beeld krijgen van verzuim en 

dreigende schooluitval van jongeren. De samenwerking 

met de jeugdprofessionals en de samenwerkings- 

verbanden is geïntensiveerd, de lijnen zijn kort. 

Hierdoor kan in veel situaties eerder en beter maatwerk 

geleverd worden. Vroegtijdige interventies dragen bij 

aan het borgen van het recht op onderwijs. 

Er is geïnvesteerd op de RMC-functie en de inzet van  

On My Way1 is structureel geborgd in onze netwerksamen- 

werking. De RMC-trajectbegeleiders werken nu ook 

vanuit de mbo-scholen en gaan preventief in gesprek 

en aan de slag met jongeren die verzuimen. Daarnaast 

zijn ze ook beschikbaar voor vragen vanuit het 

onderwijs en het (zorg)-ondersteunend personeel. 

1   On My Way is een traject van 8 dagen in 4 weken, waarin jon-
geren door middel van workshops inzicht krijgen in hun interesses, 
kwaliteiten en verbeterpunten, zodat zij een goede vervolgstap 
kunnen maken in hun studie/loopbaan.

De RMC-Trajectbegeleider Werk heeft inmiddels een 

groot netwerk opgebouwd in de samenwerking met 

ketenpartners in het proces van toeleiding naar 

onderwijs, werk of participatie. De RMC-Trajectbegeleider 

Werk begeleidt met name de ISK-doelgroep (de status- 

houders) en de jongeren die een Entree opleiding (MBO 

breed) hebben gevolgd. Met de toevoeging van deze 

functie weten we de meeste VSV-ers te bereiken. De 

groep die over blijft zijn jongeren die in het buitenland 

naar school gaan, werken en jongeren met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren verlaten 

het praktijkonderwijs of het voortgezet speciaal 

onderwijs met een grote behoefte aan actieve nazorg; 

de zogenaamde kwetsbare jongeren. Ten aanzien van 

deze jongeren hebben we een regiefunctie. Hierbij wordt 

gemonitord in hoeverre jongeren de ondersteuning 

krijgen die zij nodig hebben. Kwetsbare jongeren die in 

aanmerking komen voor een zogenaamde ‘doelgroep-

verklaring’ dienen door het Werkplein en de ISD aan 

het werk geholpen te worden. 

2.2  Schematische terugblik 

Wat stond er in het LMC uit-
voeringsplan 2018-2020?

Wat hebben we gedaan met de activiteiten uit het LMC plan 2018- 2020

Preventie, samenwerking en 
doorontwikkeling

• Preventieve spreekuren ingevoerd op VO en MBO scholen;
• Uitbreiding RMC-formatie waardoor On My Way structureel is ingebed in 

onze werkwijze en RMC-Trajectbegeleider Werk is aangesteld;
• Doorontwikkeling On My Way: nieuwe naam en locatie. Vraaggericht gaan 

werken. Maatwerk en flexibele indeling traject mogelijk gemaakt.

Ontschotten • Geïnvesteerd op de samenwerking met diverse ketenpartners (o.a. Jeugd-
professionals, Wmo-professionals, Werkplein Hart van West-Brabant en ISD 
Brabantse Wal). 

Intensivering samenwerking 
Leerplicht - Jeugd

• Coördinator neemt deel aan de overlegtafel Passend Onderwijs en Jeugd;
• Afspraken gemaakt dat leerplichtambtenaren en jeugdprofessionals fysiek 

bij elkaar zitten als zij op kantoor werken.

Bekendheid vergroten /  
PR & Branding

• Deze actie stond gepland voor 2019/2020. Vervolgens werd duidelijk dat  
de noodzaak om hier extra aandacht aan te geven inmiddels sterk was  
afgenomen en is de geraamde inzet op de overige acties ingezet.

3 Vooruitblik LMC-beleid 2021 t/m 2025

In de begroting van het RBL staan speerpunten 

benoemd die ook voor onze regio van toepassing zijn. 

Verder zijn in het Regionaal programma vierjarige 

aanpak voortijdig schoolverlaten en minder zelfred-

zame jongeren 2021-2024 de ambities voor de 

komende jaren beschreven. Dit LMC-uitvoeringsplan is 

aanvullend daarop en gaat over aanvullende acties voor 

de netwerksamenwerking in West-Brabant West.   

3.1 Wat zien we in West-Brabant West?
Leerplicht
1 Het aantal vrijstellingen artikel 5 onder b (over-

wegende bedenkingen tegen de richting van het 

onderwijs) is toegenomen. 

2 Veel kinderen uit onze regio volgen onderwijs in 

België. Daarvoor is een vrijstelling artikel 5 onder  

c nodig. We zien dat ouders de procedure niet 

volgen of niet tijdig de stukken aanleveren. Dit 

brengt veel werk mee voor de administratie en  

de leerplichtambtenaren.

3 Er is een toename van jongeren in het voortgezet 

onderwijs met psychische problematiek.

RMC
1 Jongeren die het Entree onderwijs verlaten en 

jongeren die uitvallen van mbo-niveau 2 komen 

vaak langdurig thuis te zitten door wachtlijsten. 

2 Er is een tekort aan leer-, werk-, en stageplaatsen 

in de regio.

3 We constateren dat het aanbod voor de meest 

kwetsbare Vsv’ers niet voldoende toereikend is. 

4 Er is een toename van jongeren met psychische 

problematiek op alle niveaus in het MBO.

3.2  Wat gaan we eraan doen? 
Leerplicht
1  Om de toename van het aantal vrijstellingen 

artikel 5 onder b te stoppen, gaan wij:

• De samenwerking met de jeugdprofessionals 

zoeken (hiermee beogen we het aantal vrijstellin-

gen stabiel te houden op 17);

• Onderzoeken of een samenwerking met het 

Openbaar Ministerie (OM) mogelijk is, waarbij het 

OM de vrijstellingsverzoeken toetst en advies 

daarover uitbrengt. Hiermee beogen we het aantal 

vrijstellingen terug te brengen naar 10.

2 Om de administratieve lasten rondom de vrijstel-

lingen artikel 5 onder c terug te brengen gaan wij 

de last onder dwangsom invoeren.

3 Het project Head Up zetten we gedurende 

schooljaar 2021-2022 in om preventief de 

jongeren met psychische problemen laagdrempelig 

te helpen. Hiermee worden in totaal maximaal  

16 jongeren bereikt.

RMC
1 Wij richten een actietafel RMC op. Hier wordt 

complexe casuïstiek van (dreigende) voortijdig 

schoolverlaters in de leeftijd van 16 tot 23 jaar 

besproken met ketenpartners, met als doel per 

actietafel 18 jongeren terug naar school, naar een 

baan of een dagbestedingsplek te begeleiden. 

2 De coördinator netwerksamenwerking en de 

trajectbegeleiders hebben blijvend aandacht voor 

het tekort aan leer-, werk-, en stageplaatsen in de 

regio en voeren hierover het gesprek met de 

scholen in de regio. De grootste MBO-aanbieder 

CURIO is in gesprek met Samenwerkingsorganisatie 

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) over de 

mogelijkheden om meer stageplaatsen te 

realiseren.

3 We onderzoeken wat passend aanbod voor de 

doelgroep zou kunnen zijn, bijvoorbeeld het 

project Get Started. 

4 Het project Head Up zetten we gedurende 

schooljaar 2020-2021 in om preventief de 

jongeren met psychische problemen laagdrempelig 

te helpen. Hiermee worden in totaal maximaal  

8 jongeren bereikt.
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 3.3  Schematische vooruitblik

Wat zien we in West? Wat gaan we eraan doen? Wat is daarvoor nodig? 

Toename vrijstellingen artikel 5 
onder b

Intensiveren samenwerking met 
Jeugdprofessionals en onderzoeken 
mogelijkheden samenwerking met 
het OM

Onderzoeken of er bereidheid is tot samen-
werking bij de teams jeugdprofessionals.
Zo ja, capaciteit beschikbaar stellen en werk-
afspraken maken.
Capaciteit beschikbaar stellen voor onderzoek 
naar samenwerking met het OM.

Administratieve lasten bij vrijstellin-
gen artikel 5 onder c 

Invoeren last onder dwangsom Projectaanjager wordt gevraagd om bij de 
andere gemeenten na te gaan of er regionaal 
draagvlak voor is en zo ja, om dit dan meteen 
op schaal van 16 gemeenten op te pakken en 
uit te rollen. Voorstel richting colleges.

Toename psychische problematiek 
in VO

Inzet pilot Head Up GGZ opdracht geven deze pilot uit te voeren

VSV-ers uit Entree en mbo 2 komen 
langdurig thuis te zitten

Oprichten actietafel RMC Inzet Regionale Vangnetcoördinator voor op-
stellen en uitrollen projectplan. Capaciteit van 
RMC-Trajectbegeleiders beschikbaar stellen.

Tekort stageplaatsen RMC-Trajectbegeleiders sluiten aan 
bij exitgesprekken van CURIO

Afstemmen en werkafspraken maken met 
CURIO

Geen passende ondersteuning voor 
de jongeren die geen startkwalifi-
catie kunnen halen, maar ook niet 
aan het werk kunnen omdat ze 
over onvoldoende vaardigheden 
beschikken.

Onderzoeken of bijvoorbeeld het 
project Get Started passende onder-
steuning kan zijn. 

In gesprek gaan met de projectleiding van  
Get Started.

Toename psychische problematiek 
in het mbo

Inzet pilot Head Up GGZ opdracht geven deze pilot uit te voeren

4  Financiën en formatie

De activiteiten, die we in dit uitvoeringsplan hebben 

opgenomen, worden gedekt door:  

• de regionale RMC-middelen,  

• de opgebouwde reserve en  

• de extra middelen die het Rijk aan de RMC-regio’s 

beschikbaar stelt om de nadelige effecten van de 

coronacrisis aan te pakken.  

Er wordt nog onderzocht of de NPO-gelden ter aan-

vulling kunnen worden ingezet om het plan te verstevigen. 

Hiervoor is instemming vereist van alle colleges.

Een deel van de middelen willen wij inzetten voor tijdelijke 

uitbreiding van de leerplicht- en RMC-formatie. Dit om 

de ambities vanuit zowel het regionale beleidskader, als 

dit uitvoeringsplan te kunnen realiseren. 

Inkomsten 2022 2023 2024 2025

1 RMC Rijksmiddelen € 448.950 € 448.950 € 448.950 € 448.950

2 Opgebouwde reserve € 92.000 € 92.000 € 92.000 € 92.000

3 Extra middelen ivm corona € 28.000 € 28.000 € 28.000 € 28.000

Totaal € 568.950 € 568.950 € 568.950 € 568.950

  

Uitgaven 2022 2023 2024 2025

4 RMC-trajectbegeleiders 3,6 fte € 200.826 € 200.826 € 200.826 € 200.826

5 Coördinator netwerksamenwerking 0,6 fte  € 54.323 € 54.323 € 54.323 € 54.323

6 Leerplichtambtenaren kwalificatieplicht 16 en 17-jarigen 
2 fte  

€ 146.323 € 146.323 € 146.323 € 146.323

7 Overige kosten (budgetbeheer, bijdrage RBL, bijdrage 
Ingrado, licentiekosten Icares enz.) 

€ 47.478 € 47.478 € 47.478 € 47.478

8 Twee Actietafels * € 28.000 € 28.000 -- --

9 Reservering traject kwetsbare jongeren -- -- € 120.000 € 120.000

10 Tijdelijke ophoging (voor 2 jaar) capaciteit leerplicht/RMC € 92.000 € 92.000 -- --

Totaal € 568.950 € 568.950 € 568.950 € 568.950

 
*per actietafel bedragen de kosten voor voorbereiding en realisatie € 4000,-, daarnaast wordt € 10.000,- werkbudget gereserveerd om, indien 
  nodig, snel maatwerk te kunnen leveren voor een jongere. Bijvoorbeeld voor behalen heftruckcertificaat.
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Toelichting op de inkomsten:
1 De Rijksmiddelen zijn ook voor de jaren 2023, 

2024 en 2025 gebaseerd op het bedrag dat voor 

2022 is geraamd. In de praktijk zullen deze 

waarschijnlijk jaarlijks iets stijgen.

2 De totale reserve is momenteel € 368.000. Omdat 

in 2025 een afrekening met het Ministerie plaats 

moet vinden, is aan de reserve een bestemming 

gegeven in de vorm van tijdelijke ophoging van de 

personele capaciteit tot 2025 en wordt hiervoor 

jaarlijks € 92.000 voor gereserveerd.

3 De extra ontvangen eenmalige corona-middelen 

van € 111.000 zijn verdeeld over de komende  

4 jaar

 

Toelichting op de uitgaven:
4 tot en met 7  Deze uitgaven betreffen de reguliere 

personeels- en overige kosten binnen de netwerk-

samenwerking. Voor deze kosten is voor de jaren 

2023, 2024 en 2025 uitgegaan van een voorlopig 

status quo-beleid ten opzichte van 2022.

8 tot en met 10  De opgebouwde reserve en de 

extra corona-middelen zullen ingezet worden voor 

deelname aan de actietafels voor de jaren 2022 en 

2023 en tijdelijke ophoging van de personele 

capaciteit. Daarnaast zullen voor de jaren 2024 en 

2025 middelen gereserveerd worden voor het 

traject kwetsbare jongeren. 

 

 

Naast de hierboven genoemde inkomsten is voor de 

jaren `21 en `22 ook nog een subsidie ontvangen voor 

de projecten On My Way en NEET.

 

Ontvangen VSV subsidie* 2021 2022 2023 2024

Project On My Way € 9.684 € 9.684 pm pm

Project NEET € 27.834 € 27.834 pm pm

Totaal € 37.518 € 37.518 pm pm

 

*De subsidie wordt volledig ingezet voor de uitvoering van de projectactiviteiten. De subsidie voor de projecten On My 

Way en NEET zijn voor 2021 en 2022 toegekend. Hierna vindt er een doorkijk plaats naar de jaren 2023 en 2024. Een 

toekenning voor de periode 2023 en 2024 zal afhankelijk zijn van de uitkomsten van de tussentijdse kwantitatieve en 

kwalitatieve evaluatie.

Bijlage 1 Verklaring gebruikte afkortingen

RMC Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 

LMC Lokale Meld- en Coördinatiefunctie 

BBL Beroeps Begeleidende leerweg in het mbo 

MBO Middelbaar Beroeps Onderwijs 

OCW Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen 

WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

RBL Regionaal Bureau Leren 

ISK  Internationale Schakel Klas 

VSV Voortijdig Schoolverlaten 

ISD  Intergemeentelijke Sociale Dienst 

VO  Voortgezet Onderwijs 

OM  Openbaar Ministerie 

SBB Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 

GGZ Geestelijke Gezondheidszorg 

NEET Not in Education, Employment or Training
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