
Aanvraag Subsidie Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd Weert 2019-2020   LVO-Weert 3800 lln uit Weert 

Verschillende onderwerpen uit al lopende  (preventie)arrangementen sluiten hierbij aan. Waar mogelijk onderzoeken we met het CJG en partners de opties 
tot scholing/doorontwikkeling. Daarnaast zijn er andere vraagstukken die in het belang van de jongeren op onze scholen, opgepakt moeten worden, maar 
die  buiten de kaders van onderwijs gaan. Daarvoor willen we graag de extra middelen inzetten. Zie bovenstaande omschrijvingen. 

Categorie 1: de basis   

Thema’s Korte omschrijving

Aandeel 
school/gemeente

         in 
formatie/euro’s

1.Samenwerking, verbinding en 
eigenaarschap

Ouderbetrokkenheid 
organiseren van werkbijeenkomsten met en voor ouders
informatieavonden voor ouders

2. Diversiteit en andere 
achtergrond

Pedagogische civil society

Themabijeenkomsten, lespakketten en gastsprekers om over de 
verschillende facetten van diversiteit leerlingen en collega’s voor te 
lichten hoe hiermee om te gaan. 
Integratie NTC leerlingen in maatschappij, inzet taal coördinator 

Rots en Water voor leerlingen. 
Propunt > voor de leerlingen van praktijkonderwijs, voor wie 
vrijetijdsbesteding niet als vanzelfsprekend door ouders 
georganiseerd en gerealiseerd kan worden

Kennismaken met andere culturen
Inzet van derde om een betere ingang te krijgen bij allochtone 
gezinnen om het contact en samenwerking te verbeteren.

Budget voor 
gastsprekers.

 € 25.000



Categorie 2:preventie  

Thema’s Korte omschrijving

Aandeel 
school/gemeente
         in 
formatie/euro’s

3. Doorgaande leerlijn 
verbeteren

Borging overgang van PO/VO/MBO
Contacten MBO overleggen
VSV
Warme overdrachten

5. Kind voorzieningen op en 
naar school

(Na)schoolse activiteiten sport, gezondheid, welzijn etc. in het VO 
PRO punt, Together ISK/PuntWelzijn

6. Preventie en 
preventiearrangementen

Inzet van externe partners met een preventief karakter om bv. Halt 
CJG, Lei Seuren etc

€ 5000

7. Klaar voor de toekomst Afstemmen maatschappelijk ontwikkelingen en cyclische  borging 
maken van betreffende thema’s zijn o.a.
waarden en normen
Platform waarin deelname van de scholen verplicht is om af te 
stemmen welke onderwerpen in het belang van de leerling op het 
gebied van sociale, gezonde en veilige leefwereld samenkomen met 
stakeholders.

Inzet 
veiligheidscoördinator 
en IOT, van de drie 
scholen. 
Extra inzet 
financieren vanuit de 
gemeente: € 10.000



Categorie 3: passende ondersteuning 

Thema’s Korte omschrijving

Aandeel 
school/gemeente

         in 
formatie/euro’s

8. Onderwijs aan nieuwkomers 
verder vormgeven

Met name in de begeleiding vanuit het sociale domein, het werken 
aan een plaats in de samenleving, toeleiding naar arbeid en trainen 
op sociale vaardigheden is voor deze doelgroep noodzakelijk. In een 
samenwerking met punt Welzijn zou dit mogelijk zijn. 
Op het College wordt gewerkt met Focus, een methode om leerlingen 
bewust te maken van zichzelf. 
Daarnaast worden leerlingen die uit dreigen te vallen binnen de 
kernvakken extra ondersteund. Het voordeel hiervan is dat ze niet 
gaan afstromen en ongemotiveerd raken. Dit gebeurt in de 
zogenaamde kansklas. 

EOA: € 10.000
HC: € 7.000 (Focus) 
en €2.500 
(kansklas)

Monitoren/toe 
leiden/zorgen voor 
doorstroom lln met 
taalachterstand naar 
regulier VO  

9. Passend onderwijs Maken en initiëren van passende arrangementen binnen het 
onderwijs, maar ook met externe partners
Doorontwikkeling van trajecten, impulsen stimuleren en verder uit 
bouwen
Opzetten van stagetrajecten

10.Verbinden 
opvoed‐opgroeihulp

Versterking verbinding onderwijs‐CJG Inzet IOT, samen met de 
generalist per locatie. De ervaring van de afgelopen jaren heeft 
opgeleverd dat door de generalist vanaf de basis te betrekken bij het 
onderwijsproces en de begeleiding die de leerling of zijn omgeving 
(het systeem) vraagt, veel externe zorg en begeleiding bespaard 
wordt.

Inzet generalist door 
de gemeente.

11.Samenwerking onderwijs en 
participatie

Doorlopend zoeken en creëren van stage arbeids plekken voor 
kwetsbare jongeren en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Vanuit het samenwerkingsverband wordt gewerkt aan preventie-



arrangementen. Er wordt bij uitval gewerkt aan terugkeer naar school, 
maar indien niet mogelijk naar een passende plek in de samenleving.

12. Verbinden passend 
onderwijs VO en MBO

Doorlopende leerlijnen ontwikkelen.
Contacten mbo over(potentiele) uitval
Inzet vsv
Toeleiding naar arbeidsarrangementen en toeleiding naar scholing, 
blijven veel aandacht vragen. Het onderwijs is er van overtuigd dat 
door dit voor de kwetsbare jongeren goed te regelen, dit op latere 
leeftijd kosten besparend werkt. Kosten voor uitkeringen en subsidies 
worden sowieso bespaard en daarnaast draagt investeren aan de 
voorkant bij tot ‘andere’ burgers die deel ut maken van de 
samenleving. 

De oude werkgroep SKOJ wordt opgeheven en vervangen door 
zogenaamde “actietafel”. Doel van “actietafel” is om daar de casussen 
te bespreken en oplossingen te bedenken en gezamenlijk te kijken 
wat er geboden kan worden vanuit de reguliere gelden en/of 
ondersteuning en wat dan nog nodig is vanuit de extra gelden.

De gelden voor het 
komende schooljaar 
bestaan uit de 
middelen vanuit de 
VSV gelden. Voor 
subregio Weert is 
die een bedrag van 
€37.500. Daarnaast 
is er een bijdrage 
vanuit de gemeente 
Weert van € 22.500. 
Samen is dit een 
budget van € 60.000

13. Ondersteuning gericht op 
jongeren

Kansklas Havo en arrangementen HAVO –initiatiefklassen VO/VSO 
die lopend zijn. 
Examinering van VSO leerlingen voor de profielvakken in de techniek
In samenwerking met VSO de doorontwikkeling van het  
beroepsgerichtvak D&P speciaal voor leerlingen VSO en PRO. 

Dit wordt met name 
door het VO 
bekostigd, maar 
voor de ontwikkeling 
is het wenselijk hier 
extra middelen voor 
te krijgen. 


