
                             

 

 
       

      

 

 

 

    
     

     
 

 

 

 

 

 

 

    
     

     
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

    
     

     
 

 

 

 

 

      
     

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
     

     
 

     
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

    
     

     
 

 
 

Overzicht projecten in Holland Rijnland voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, (mede) gefinancierd door gemeenten. 

School/maatregel Vestigingsgemeente Project/interventie Doel Looptijd Wie betaalt? Bijdrage per jaar 

Regionale VSV-maatregelen 
VSV-maatregel 1: Pluscoach RMC-regio 026 Zuid-

Holland Noord (mét 
Voorschoten, zonder 
Alphen en Nieuwkoop) 

Pluscoach 
Ondersteunen van 
overbelaste 
jongeren met meervoudige 
problematiek in 
het onderwijs  

Voorkomen dat 
overbelaste jongeren 
uitvallen van onderwijs 

2017 tot 2021 Regionale VSV‐middelen 
(specifieke uitkering OCW 
aan contactgemeente en 
contactschool) 

€500.000 per jaar 

VSV-maatregel 2: Buitenkans RMC-regio 026 Zuid-
Holland Noord (mét 
Voorschoten, zonder 
Alphen en Nieuwkoop) 

Terugleiden van jongeren in 
een kwetsbare positie met 
een intensief 
programma naar onderwijs 

Zorgen dat uitgevallen 
jongeren terugkeren naar 
onderwijs en hun 
startkwalificatie halen of 
zelfstandig aan het werk 
kunnen 

2017 tot 2021 Regionale VSV‐middelen 
(specifieke uitkering OCW 
aan contactgemeente en 
contactschool) 

€140.000 per jaar 

VSV-maatregel 4: 
Arbeidsmarkttoeleiding 

RMC-regio 026 Zuid-
Holland Noord (mét 
Voorschoten, zonder 
Alphen en Nieuwkoop) 

jongeren in de Entree 
opleiding met 
uitstroomprofiel 
werk begeleiden naar een 
(leer)werkplek  

VSV op Entree voorkomen 2017 tot 2021 Regionale VSV‐middelen 
(specifieke uitkering OCW 
aan contactgemeente en 
contactschool) 

€74.000 per jaar 

VSV-maatregel 5: Overgang RMC-regio 026 Zuid- Goede doorlopende zorg- en Voorkomen van uitval in 2017 tot 2021 Regionale VSV‐middelen €75.000 per jaar 
V(S)O-MBO Holland Noord (mét 

Voorschoten, zonder 
Alphen en Nieuwkoop) 

leerlijn V(S)O - MBO met 
nadruk op jongeren 
met een 

de overstap VO-MBO (specifieke uitkering OCW 
aan contactgemeente en 

ondersteuningsbehoefte contactschool) 
vanuit het 
VMBO en VSO/PRO.  

VSV-Maatregel 6: Topklas RMC-regio 026 Zuid- Training & Oriëntatie Leerlingen die verkeerd 2018-2021 1/2 Regionale VSV‐middelen Regionale VSV-middelen 
Samenwerking MBO Rijnland & 
gemeente Leiden 

Holland Noord (mét 
Voorschoten, zonder 

Programma (TOP), gericht 
op leerlingen van niveau 3 

hebben gekozen stoppen 
met school en lopen risico (specifieke uitkering OCW  € 34.000 

Alphen en Nieuwkoop), en 4 die een verkeerde daarmee VSV’er te aan contactgemeente en Leiden € 34.000 
specifieke aandacht voor 
jongeren uit de 

studiekeuze gemaakt 
hebben. 

worden, omdat zij niet 
terugkeren naar school. 

contactschool) 

gemeente Leiden Dit programma laat 1/2 Leidse VSV‐middelen 
leerlingen heroriënteren 
op de juiste studiekeuze 
(terwijl zij de algemene 
vakken blijven volgen) en 
ze blijven via deze 
speciale klas op school 
ingeschreven. Dit vergroot 
de kans dat de leerlingen 

NB daadwerkelijk doorgaan 
Maatregel 3 Onderwijsloket per met leren en een 
2019 geborgd startkwalificatie behalen. 
VSV-Maatregel 7: Geïntegreerd RMC-regio 026 Zuid- De mbo -2 opleiding kok Voor jongeren met extra 2019-2020 Regionale VSV‐middelen Regionale VSV-middelen 
mbo 2 Koksopleiding KTS 
Voorhout en mboRijnland  

Holland Noord (mét 
Voorschoten, zonder 

wordt door de KTS Voorhout 
verzorgd binnen de eigen 

ondersteuningsbehoefte 
(met name vanuit het (specifieke uitkering OCW  € 38.000 

Alphen en Nieuwkoop), (vertrouwde) omgeving. De Symbiose-onderwijs) is de aan contactgemeente en 
specifieke aandacht voor 
jongeren uit de 

examinering wordt door 
mboRijnland verzorgd. De 

overstap naar ‘het grote’ 
mbo lastig. Door het mbo 

contactschool) 

gemeente Leiden maatregel biedt de binnen de vertrouwde 
mogelijkheid extra omgeving te brengen en 
begeleiding te bieden aan extra ondersteuning te 
deze leerlingen. bieden, is de verwachting 



 

 

 

  
  

 
 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

  

 
 

 
 
 

 

 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

 
  

 

  

 

 
  

 
 

 
  

 

 

dat deze leerlingen hun 
mbo-diploma wel kunnen 
halen. 

Internationale Schakelklas Leiden ISK voor anderstalige Op het juiste cognitieve Jaarlijkse subsidie Gemeente leiden Ongeveer € 110.000 op 
VO/Leonardo da Vinci leerlingen van 12 tot 18/19 

jaar die korter dan 2,5 jaar 
in Nederland zijn. Leerlingen 
volgen max 2,5 jaar een 
apart onderwijsprogramma 
gericht op verwerven van 
Nederlandse taal en verdere 
kennis en vaardigheden 
gericht op toekomstig 
functioneren in Nederlandse 
samenleving. 

niveau succesvol 
instromen in het 
vervolgonderwijs. 

jaarbasis 

Studio Moio (geen school) Leiden Roem & Poen, project voor 
jongeren uit het MBO die 
moeite hebben om school vol 
te houden en zelf hebben 
aangegeven te willen 
bijdragen aan het 
voorkomen van VSV. 

Aanpak waarbij voor 
jongeren vanuit het MBO 
stageplaatsen worden 
gegenereerd die een grote 
kans hebben op uitval als 
ze geen stageplaats 
zouden hebben. 
Begeleiding door andere 
jongeren. 

Jaarlijkse subsidie Gemeente Leiden Ong. € 40.000 op 
jaarbasis 

ISK Da Vinci Leiden &  Katwijk Extra (taal)ondersteuning Doel is vergroten kansen Schooljaar 2018-2019 Gemeente Leiden €73.000 per schooljaar 
ISK KTS van twee docenten van de van anderstaligen van de 
mboRijnland ISK Leiden en ISK Duin & 

Bollenstreek in het eerste 
jaar van het MBO. Dit voor 
de jongeren die doorstromen 
naar mbo-niveau 2, 3 en 4. 

ISK’s op mboRijnland. 

mboRijnland Leiden In 9 klassen wordt voor 0,4 
fte een extra instructeur 
ingezet op MBO niveau 2 
opleidingen Economie en 
Techniek. Dit richt zich op 5 
opleidingen op niveau 2 met 
(zeer) hoge VSV-
percentages. 

Doel is de uitval van deze 
opleidingen van 
gemiddeld 23% in 2016
2017 te verlagen naar het 
landelijke 
uitvalpercentage (+- 9% 
voor niveau 2). 

Schooljaar 2018-2019 Gemeente Leiden 
& mboRijnland 

Door gemeente Leiden: 
2018: €37.500  
2019: €44.000  

mboRijnland heeft dit 
bedrag verdubbeld. 

mboRijnland Leiden Project JAS heeft een 
samenwerking met de 
entree-opleiding van 
mboRijnland. In een aparte 
klas komen jonge 
statushouders (tot 27). 
mboRijnland verzorgt het 
onderwijs, project JAS 
verzorgt extra Nederlandse 
taal en begeleiding 

Het doel is om jonge 
statushouders succesvol 
in te laten stromen in het 
reguliere onderwijs. 

Vanaf januari 2018 Inzet vanuit project JAS 
(Gemeente Leiden en 
Leiderdorp) 

Ingevuld door uren. 

SCOL Bonaventuracollege 
i.s.m. ROC leiden 

Leiden Oriëntatie en Schakeljaar 
HAVO/MBO4 voor 

- gediplomeerde 
VMBO-GT leerlingen 
die niet voldoen aan 
de instroomeisen van 
de HAVO 

- leerlingen 3 HAVO 
die dreigen af te 
stromen naar 
(V)MBO 

leerlingen die nog niet weten 
welke MBO-opleiding te 
kiezen 

Het vergroten van de 
kansen van leerlingen op 
het grensvlak van HAVO 
en MBO4 

2017/2018 Innovatiesubsidie gemeente 
Leiden gecombineerd met 
Leidse vsv-middelen 

Ong. € 59.000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 

      
 

       
     

  

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
  

  

 

  

 
 

  
 

 
  

 

  

Leo Kannercollege en MBO 
Rijnland 

Leiden Schakeljaar VSO-MBO voor 
jongeren met autisme met 
VMBO-TL diploma. 

Zorgen dat jongeren met 
autisme meer kans 
hebben succesvol te 
landen in het MBO 

2018 tot tenminste 2021 1/3 mboRijnland, 1/3 
samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs en 1/3 
gemeenten Holland Rijnland 

Holland Rijnland, € 
21.967 per jaar, uit 
diverse reserves  

Teylingencollege locatie KTS, 
Symbiose-onderwijs 

Voorhout, Teylingen GGZ’er op school in het 
Symbiose-onderwijs 

Adequaat om kunnen 
gaan met GGZ 
problematiek op school 

Pilot van een jaar Gemeenten HLT Hillegom, Teylingen en 
Lisse gezamenlijk € 
45.000 

Fioretticollege locatie Hillegom Hillegom ‘Samen zorgen’ 
samenwerking Fioretti 
College, HOZO 
(woonzorgcentrum) en 
Novacollege. Vanaf 2019 ook 
voor leerlingen van andere 
VO-scholen. 

Dreigende schooluitval 
voorkomen door leer
werkplek in woon
zorgcentrum en 
kweekvijver nieuw 
personeel HOZO. 

3 jaar, daarna 
selfsupporting 

Nova, HOZO, Fioretti/SWV 
en gemeente Hillegom 

Hillegom, €20.000 per 
jaar voor 3 jaar 

Internationale Schakelklas Katwijk Volledig dagonderwijs voor Op het juiste niveau, incl Jaarlijkse subsidie De 6 gemeenten in Duin- en Jaarlijks per gemeente 
Duin- en Bollenstreek 12-18 jarigen die korter dan taalbeheersing, in kunnen Bollenstreek voor (x6) 

2 jaar in NL zijn en de taal stromen in regulier huisvesting, SWV en school € 20.000 voor huisvesting 
onvoldoende beheersen om onderwijs voor onderwijs (Katwijk, Noordwijk, 
in te kunnen stromen in Noordwijkerhout, HLT) 
regulier onderwijs. 

Praktijkschool het groene hart Alphen aan den rijn Jobcoaching Kans vergroten dat een 
jongere zijn baan behoud 

Loopt sinds schooljaar 
2015/2016 

Gemeente Alphen aan den 
Rijn/Kaag en 
Braassem/Nieuwkoop 
(afhankelijk waar de 
jongere vandaan komt) 

Ongeveer €3.000 per 
jongere (Maximaal voor 
10 jongeren) 

Praktijkschool het groene hart Alphen aan den Rijn Colour Kitchen Jongeren diploma niveau 
1 laten halen en baan 
vinden op niveau 

Sinds 2016 Gemeente Alphen aan den 
Rijn 

Maximaal €4.800 per 
jongere (maximaal 5 
jongeren) 

Internationale Alphen aan den Rijn School@work Jongeren die niet terecht Pilot van een jaar Gemeente Alphen aan den Extra subsidie aan MBO 
Schakelklas/MBO Rijnland kunnen het regulier 

onderwijs door te laag 
taalniveau klaar maken 
voor regulier onderwijs of 
een betaalde baan 

(schooljaar 2017/2018) Rijn Rijnland van €28.000. 
Daarnaast worden er ook 
gemeentelijke uren 
gemaakt. Totale 
kostenplaatje moet 
tijdens de pilot worden 
gemaakt. 

mboRijnland Leiden De ISD heeft een 
samenwerking met de 
entree-opleiding van 
mboRijnland. In een aparte 
klas komen jonge 
statushouders (tot 27). 
mboRijnland verzorgt het 
onderwijs, ISD verzorgt 
extra Nederlandse taal en 
begeleiding met een 
terugkomdag 

Het doel is om jonge 
statushouders succesvol 
in te laten stromen in het 
reguliere onderwijs. 

Vanaf januari 2019 Inzet vanuit ISD 
(Gemeenten Noordwijk, 
Hillegom, Lisse, Teylingen) 

Ingevuld door uren. 


