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Dit is 1 oplegger voor twee agendapunten. Een korte inleiding op de bestuurlijke context maakt 
duidelijk waarom deze twee agendapunten elkaar raken.

Directie Overleg
Portefeuillehouders overleg [ Vaststellen

De VSV subsidie staat in het teken van het verankeren van de regionale samenwerking. De 
gelijkwaardige samenwerking tussen de contactschool (MBO) en de RMC-regio wordt 
geaccentueerd door de middelen zowel aan de contactschool als aan de RMC contactgemeente te 
verstrekken.
Hoewel beide partijen een deel van de financiële middelen ontvangen betekent dit niet dat één van 
de partijen aanspraak kan doen of individueel kan bepalen waar deze financiële middelen voor 
ingezet kunnen worden. Er is een bestuurlijk overleg VSV in het leven geroepen waarin de 
gemeenten worden vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs (Regio), de 
bestuurder van het MBO en de bestuurder van het samenwerkingsverband van het vo.

Productief Leren (PL) is een voorziening in de regio waar jongeren met gestapelde problematiek en 
intensieve persoonlijke begeleiding een startkwalificatie kunnen halen. PL is ondergebracht in een 
coöperatie waar de gemeente Hilversum onderdeel van is. De overige regiogemeenten zijn geen 
onderdeel van de coöperatie terwijl PL een regionale voorziening is. PL wordt al vele jaren deels
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Aanvraag VSV Match op Meedoen 2.0. 
Productief Leren_____________________________________
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Productief leren - Luuk Pleijzier
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Zaak- en documentnummer: Ja / D.1060533

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

Voorstel 1: Produktief Leren

2. Gemeenten kunnen/ willen niet investeren in PL

Aanvraag VSV Match op Meedoen 2.0. ter toelichting

Pagina 2 van 3

Aangezien het MBO heeft besloten het PL niet te continueren o.b.v. incidentele middelen zijn er twee 
mogelijkheden:

Om een besluit te kunnen nemen over het borgen van PL heeft het BO VSV het mbo gevraagd om 
het Regiovoorstel Produktief Leren op een aantal punten te onderbouwen:

Op basis van een regionale analyse en de eisen vanuit de nieuwe regeling voor het VSV programma 
2020-2024 is er in gezamenlijkheid een nieuw VSV-programma geformuleerd. Wat nieuw is in deze 
regeling is dat er regionale streefcijfers geformuleerd moeten worden die een bijdrage leveren aan

De gemeenten hebben in de achterliggende jaren samen 50.000 bijgedragen voor zorg buiten 
schooltijd. De totale financiële bijdrage die vanaf 2021 van gemeenten wordt gevraagd bedraagt 
160.000 euro.

Wat doet PL? Voor wie is het bedoeld? Wat is de toegevoegde waarde? 
Hoe verhoudt het zich met andere voorzieningen?
Hoe verhoudt de financiële bijdrage van gemeenten zich t.o.v. de financiële 
inbreng van het onderwijs?
Geef een overzicht van concrete resultaten.

1. Gemeenten willen PL voortzetten.
In de bijgevoegde documenten wordt PL nader toegelicht en een voorstel gedaan voor de 
mogelijke financiering van PL in de toekomst. Dit ter bespreking in het directieoverleg en ter 
besluitvorming in het PFHO.

indien de gemeenten niet akkoord gaan met de financiering PL betekent dit dat er vanaf 
september 2020 geen nieuwe leerlingen meer worden ingeschreven bij PL, de huidige leerlingen 
zullen ingeschreven blijven staan tot het moment waarop zijn hun diploma behalen.

gefinancierd uit de VSV-middelen en is daarmee onderdeel van de agenda van het bestuurlijk 
overleg VSV.
Het college van de gemeente Hilversum heeft besloten om de coöperatie op te heffen, het mbo gaat 
hiermee akkoord mits PL regionaal structureel geborgd wordt. Het mbo gaat niet akkoord met het 
verder continueren van PL vanuit de VSV-middelen. Het bestuurlijk overleg VSV heeft daarop 
besloten PL niet meer mee te nemen in de nieuwe VSV aanvraag 2020-2024.

Op 28 mei zijn beide voorstellen (VSV en PL) in de financiële werkgroep besproken. Het advies van 
de financiële werkgroep is om Produktief Leren alsnog vanuit de VSV-middelen te financieren. De 
financiële werkgroep gaat hiermee voorbij aan het standpunt van het mbo dat heeft besloten dat ze 
Produktief Leren alleen willen voortzetten als de gemeenten een structurele financiële bijdrage 
leveren. Hoewel het exacte financiële plaatje van de beschikbare VSV middelen op dit moment nog 
niet bekend is kan onze VSV regio rekenen op ca 462.000 euro per jaar voor de duur van vier jaar 
(2020-2024) waarvan een deel direct naar het mbo in Hilversum gaat. De VSV bijdrage voor PL 
bedraagt tot op heden 110.000 euro.

Het VSV-plan: Match op Meedoen 2.0. is in het bestuurlijk Overleg VSV van 7 mei vastgesteld door 
voorzitter Karin van Hunnik Portefeuillehouder Jeugd en Onderwijs, Jörgen Koelemeij, bestuurder 
mbo, en Stefan ten Brink, bestuurder vo.
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de landelijke opgave voor het terugdringen van VSV.

Op basis van een regio-analyse zijn de huidige projecten doorontwikkeld naar de projecten:

------ J
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Jongerenteam
Training: 'welke toekomst kies jij'
Alert op signalen: M@zl en inzet Signaalkaarten 
Pluscoaches MBO
Nieuwe initiatieven (Samenwerking tussen regio, vo, mbo waar op dit moment de 
mogelijkheden verkend worden voor het opstarten van maatwerktrajecten voor vo 
leerlingen)

Focus verschuift naar de bredere VSV-populatie
Gezien de landelijk toename in het aantal voortijdig schoolverlaters benadrukt de minister zowel in 
haar kamerbrief als in de regeling om kritisch te kijken naar huidige maatregelen. De regio heeft de 
opdracht gekregen om nieuwe maatregelen te formuleren die de stijging moeten doorbreken en 
reeds uitgevallen jongeren ondersteunen/stimuleren naar school of werk. Op basis van een regio- 
analyse is geconcludeerd dat er binnen onze regio (meer) aandacht besteed moet worden aan de 
uitvallers in het vo en niv.3/4 van het mbo. De focus verschuift hiermee van de kwetsbare jongeren 
(niv.1/niv.2) naar de bredere VSV-populatie.

• kwetsbare jongeren begeleiden in hun aansluiting op de arbeidsmarkt, wettelijke taak van 
gemeenten om programma betrekking te laten hebben op deze doelgroep, samenwerking te 
zoeken met afd. participatie van de gemeenten. (Zie d. toelichting op artikel 2.2. van de 
regeling)

Plusvoorziening:
Het regionaal programma moet ten minste een plusvoorziening hebben: een gecombineerd 
programma van onderwijs leidend naar het behalen van een startkwalificatie, zorg, hulpverlening en 
waar nodig arbeidstoeleiding en die wordt aangeboden aan jongeren tot 23 jaar, die zodanig ernstige 
problemen ondervinden op het gebied van financiën, gezondheid, huisvesting, sociale omgeving of 
maatschappelijk functioneren dat zij de onderwijsinstelling zonder diploma dreigen te verlaten

Opdrachten voor de RMC-regio die in de regeling zijn geformuleerd:
• streefcijfer nieuwe VSV-ers formuleren en behalen.

• behalen/verhogen streefcijfer VSV een jaar later: werk (minimaal 12 uur) of onderwijs. RMC 
regio heeft de taak om de jongere in beeld te houden en ondersteuning te bieden richting de 
arbeidsmarkt

OCW heeft bevestigd dat de regio met de inzet van de mbo-maatregel pluscoaches voldoet 
aan deze vereiste.

Bijlage(n)

Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4. 
Bijlage 5.
Bijlage 6.

I Omschrijving  
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Kernboodschap
Met Productief Leren (PL, Onderdeel van het ROC van Amsterdam) heeft de regio Gooi en 
Vechtstreek een structurele plusvoorziening onderwijsvoorziening voor jongeren die om één of 
meerdere redenen zonder het behalen van een diploma zijn uitgevallen in het voortgezet onderwijs 
(VO) of in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en dus voortijdig schoolverlater (VSV) zijn. Het 
doel van PL is hen toch een startkwalificatie (MBO niveau 2) te laten behalen en daarmee hun 
zelfredzaamheid en kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Productief leren wordt voornamelijk gefinancierd uit reguliere onderwijsbekostiging, terwijl de 
doelgroep vergelijkbaar met het VSO cluster 4 functioneert. De bovengenoemde middelen zijn dan 
ook bedoeld voor extra personele inzet tijdens de lessen en voor extra zorg, zowel tijdens schooltijd 
als daarbuiten. (De 24/7 ondersteuning door de mentoren).

Tot nu toe werd deze extra ondersteuning gefinancierd met VSV middelen. Aangezien deze middelen 
zogenaamde impuls gelden zijn en bedoeld om projecten te financieren, heeft het de voorkeur om 
deze middelen vanaf 2021 niet meer te gebruiken om een structurele voorziening (mede) te 
financieren. Bovendien hebben we de VSV middelen hard nodig om een aantal nieuwe maatregelen 
te nemen om de stijging van het aantal voortijdig schoolverlaters om te buigen in een daling.

Aanleiding
Productief Leren is de plusvoorziening in de regio waar jongeren met gestapelde problematiek en 
intensieve persoonlijke begeleiding een startkwalificatie kunnen halen. Onderwijs (VO en MBO) en 
gemeenten werken binnen de regio samen in de coöperatie Productief Leren. De voorziening wordt 
grotendeels (80%) met reguliere onderwijsgelden bekostigd. Extra ondersteuning tijdens en buiten 
schooltijd is een van de succesfactoren van Productief Leren; de docent die de jongeren onder 
schooltijd begeleidt, gaat daar na schooltijd mee door. De onderwijsbekostiging voorziet niet in deze 
uitgebreide ondersteuning.

Voorstel
De regionale bijdrage voor Productief leren vanaf 1 januari 2021 niet meer uit de VSV middelen te 
financieren. In plaats daarvan komt er een vanaf 2021 een structurele gemeentelijke bijdrage (op 
basis van inwoneraantal) met daarin ook opgenomen de bijdrage voor de 'zorg buiten schooltijd'. 
Het VSV deel is € 110.000,- per jaar.
De zorg buiten school ongeveer € 50.000,- per jaar.
Deze structurele bijdrage is gebaseerd op een gemiddeld leerlingaantal van 100 studenten en geldt 
voor de periode 1-1-2021 tot 31-12 2024. Gelijk aan de nieuwe vsv periode waarvoor de regio voor 
30 juni 2020 een plan moet indienen bij het rijk.
De verdeling van het totaalbedrag van € 160.000 per jaar gebeurt op basis van een overzicht van het 
aantal leerlingen per gemeente over de laatste vijfjaar, om zo te komen tot een zo realistisch 
mogelijke afspiegeling van het werkelijk aantal leerlingen per gemeente.

Productief Leren.
Nee

Onderwerp
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De ondersteuning buiten schooltijd wordt nu al gegeven maar is tot 2017 van onderwijsgeld 
betaald. Het is de wens van zowel gemeentes als het ROCvA om hier structureel en meerjarig 
afspraken over te maken.
Iedere jongere verdient een goede toekomst, ongeacht welk probleem of welke beperking 
daaraan (tijdelijk) in de weg staat. PL biedt jongeren een nieuwe start met het doel een 
diploma te halen en het leven weer op de rit te krijgen, waarbij veel aandacht is voor het 
persoonlijke verhaal van de leerling.
PL wordt grotendeels met onderwijsgelden bekostigd. PL bestaat uit de volgende 
onderdelen:
- Onderwijs Normaal
- Onderwijs Extra
- Zorg op school
- Zorg buiten school
Aan elke component zijn kosten verbonden. De onderwijsbekostiging voorziet niet in een 
uitgebreide ondersteuning van de leerlingen, met vaak ernstige gestapelde problematiek, na 
schooltijd. Deze inzet is hard nodig, de leerlingenpopulatie van PL vraagt om doorlopende 
aandacht en ondersteuning (24/7) bij allerlei uitdagingen, op en buiten school. 
Een docent/mentor die fungeert als vertrouwenspersoon omdat de leerling hem of haar 
kent, die de ouders/verzorgers en de thuissituatie kent/mede ondersteunt en die er zowel op 
school als daarbuiten doorlopend voor hen is, is daarbij onmisbaar. De docent/mentor 
signaleert, ondersteunt, adviseert en coördineert. Meestal zijn er meerdere hulpverleners bij 
een leerling betrokken en dit vraagt om onderlinge afstemming. De docent/mentor heeft 
hierin een belangrijke rol.
Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de (financiering) van geïndiceerde zorg, is het 
het passend dat zij de kosten die verbonden zijn aan de extra ondersteuning voor deze 
specifieke doelgroep op zich nemen.

De plusvoorziening Productief leren heeft de afgelopen jaren zijn nut en noodzaak voldoende 
aangetoond en het wordt daarom tijd om deze voorziening te beschouwen als een permanenten en 
structurele voorziening waar we als regio gemeenten een gedeelde verantwoordelijkheid in nemen.

Door de extra ondersteuning uit gemeentelijke middelen te financieren, erkennen de gemeenten in 
de regio de structurele noodzaak voor de regio Gooi en Vechtstreek.

Financiën
De coöperatie Productief Leren wordt grotendeels bekostigd uit onderwijsgeld. Daarnaast leveren 
gemeenten een bijdrage van middelen vanuit de rijksmiddelen voortijdig schoolverlaten. Dit 
bedraagt € 110.000. Vanaf 2021 moeten de gemeenten deze kosten dus uit hun eigen onderwijs- of 
jeugdzorgbudget financieren.

Doel
Ondersteuning tijdens en buiten schooltijd draagt bij aan het succes van Productief Leren: 
Deze extra zorg is vooral bedoeld als preventieve voorziening en draagt bij aan de doelstelling:

• meer jongeren met een startkwalificatie,
• jongeren stromen vervolgens door naar een hoger mbo onderwijsniveau of werk,
• verbetering van de relatie van minderjarige jongeren met hun ouders,
• meer jongeren die zelfstandig kunnen functioneren,
• minder risico op crimineel gedrag, psychische stoornissen of werkloosheid,
• jongeren die PL ongediplomeerd verlaten stromen regelmatig opnieuw weer in.
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Het verzuimbeleid en hoe daarmee om te gaan.
Inzicht in het slagingspercentage en wat PL doet om dat te verhogen.
De kwaliteit en betrouwbaarheid van de bedrijven waar deze jongeren stage lopen.

De begeleiding buiten schooltijd bedraagt per leerling per schooljaar € 500,-. Aangezien deze 
voorziening ruimte heeft voor 100 leerlingen is voor deze begeleiding jaarlijks € 50.000,- extra nodig. 
De totale kosten voor deze voorziening komen per jaar op € 800.00,- (jaarrekening 2018). Uitgaande 
van ongeveer 100 leerlingen per jaar die hier vanuit de regio gebruik van maken komt dat neer op € 
8.000,- per leerling per jaar. Het gemeentelijke deel komt daarmee op € 1.600,- per leerling per jaar. 
Deze bijdrage is bedoeld voor de personele lasten van de extra ondersteuning (pedagogisch 
conciërge en onderwijs assistenten). Zie bijgevoegd stuk voor verdere uitwerking financiële 
consequenties.

Uitvoering
De toeleiding naar PL vanuit het vo vindt plaats via de plaatsingsadviescommissie die bestaat 
uit Qinas, PL, het RBL (leerplicht ambtenaar) en een jeugdarts. Wanneer een mbo student 
het advies krijgt om door te stromen naar PL, vindt de voordracht plaats via het Student 
Succes Centrum van het MBO College Hilversum in een Zorg Advies Team (ZAT) overleg. 
We maken afspraken met het RBL wat hun rol wordt in de toeleiding. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat de rol van het RBL van grotere invloed wordt. Zij zijn immers geen 
belanghebbende en kunnen vanuit een onafhankelijke positie een afweging maken of een 
leerling wel of niet toegelaten kan worden.
De financiering geschiedt per schooljaar.
Een en ander wordt vastgelegd in een meerjarig bestuurlijk besluit waarin de manier is 
opgenomen waarop PL verantwoording aflegt. Geen urenverantwoording, maar wel een 
beschrijving van de activiteiten die onder de extra begeleiding vallen.
Het MBO levert jaarlijks cijfers aan waaruit blijkt hoeveel van de ingeschreven leerlingen een 
diploma hebben behaald op de niveau's 1 of 2.
Er komt een bestuurlijk overleg (of als onderdeel van het BO VSV) waarin het VO, het MBO, 
het RBL, Qinas en de gemeenten samen afspraken maken over de doorstroom van VO naar 
MBO, waarbij de focus ligt op de kwetsbare jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. 
Dit in een breder perspectief dan productief leren alleen.
Productief Leren informeert eenmaal per jaar het BO VSV over instroom en resultaten, 
zoveel mogelijk gekoppeld aan de extra inspanningen/begeleiding buiten schooltijd. 
De gemeenten en de regio organiseren een overleg met de PL-docenten/mentoren die 
leerlingen buiten schooltijd begeleiden om ze te vragen wat ze nodig hebben aan 
informatie/netwerk om hen bij te staan in de ondersteuning buiten schooltijd. Vragen als 
'wat kunnen jongerenwerk. Jeugd en Gezin, het RBL/RMC betekenen?' en 'wanneer kan een 
ouder/kind contact opnemen met de gemeentelijke toegang?' komen daarbij aan de orde. 
De gemeenten en het MBO maken duidelijke afspraken over: 

o
o
o
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Productief Leren heeft een eigen filosofie, een eigen pedagogie en een, op deze zeer diverse groep, 
studenten ontwikkelde onderwijsconcept. Centraal hierin staan zaken als: iedereen is welkom, geen 
strafcultuur, geen oordelen, persoonlijke aandacht, uitgaan van de goede kanten, jongeren leren het 
zelf te doen, onvoorwaardelijke support, de docent als rolmodel, fouten maken mag, maatwerk, 
community, aanleren van een beroepshouding.

Karin van Hunnik heeft gevraagd om het regioplan PL inzichtelijker maken door het aan te vullen met 
informatie over:

Wat doet PL? Voor wie is het bedoeld? Wat is de toegevoegde waarde?
Hoe verhoudt het zich met andere voorzieningen?
Hoe verhoudt het bedrag dat van de gemeentes wordt verlangd zich met de inbreng van het 
onderwijs?
Geef een overzicht van concrete resultaten.

De doelgroep
Productief Leren is bedoeld voor jongeren van 15-24 jaar die om één of meerdere redenen 
ongediplomeerd het reguliere onderwijs zijn uitgestroomd, hierdoor veelal thuiszitten en daarom 
gerekend moeten worden tot de voortijdige schoolverlaters (VSV-ers). De studenten die staan 
ingeschreven bij Productief Leren zijn als doelgroep moeilijk eenduidig te omschrijven. Deze jongeren 
hebben een meer of minder ernstig gestapelde problematiek, zijn overbelast en hebben geen enkele 
motivatie meer om naar school te gaan. De redenen hiervoor zijn divers: gedragsproblemen op 
school, problemen thuis, ontwikkelingsstoornissen, verkeerde vrienden/crimineel circuit, één of 
meerdere verkeerde opleidingskeuzes en/of niet toegelaten worden tot de gewenste opleiding. 
Deze jongeren hebben echter gemeen dat het reguliere VO en MBO onderwijs onvoldoende is 
ingericht om hen te begeleiden en toe te leiden naar een diploma.

Profiel niveau 1 student PL
Onvoldoende ontwikkelde studievaardigheden
Vinden het moeilijk om zelfstandig aan opdrachten te werken
Zijn in de regel jongeren die meerdere keren zijn gedoubleerd in combinatie met gedrags- en 
ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD etc).
Hebben vaak weinig zelfvertrouwen en zijn faalangstig m.b.t. toetsing en examinering. 
Vaak is sprake van opvoedingsonmacht bij ouder(s). Jongere komt niet of nauwelijks van z'n 
kamer af. Worden regelmatig afspraken gemaakt door jeugdzorg of Veilig Thuis met PL. Bij 
PL komt de jongere weer onder de mensen en is sprake van een dagritme. Doel is animo 
school verbeteren en toekomstperspectief stimuleren.

Productief Leren is een hybride onderwijsvoorziening met veel nadruk op georganiseerde 
persoonlijke begeleiding & onderwijs en moet zich derhalve houden aan de wettelijke eisen van 
OCW. Doel is het behalen van een startkwalificatie en vervolgens doorstroom naar een hoger MBO 
onderwijsniveau of werk. Alle bij Productief Leren ingeschreven studenten volgen onderwijs aan de 
hand van een individuele leerroute.
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Profiel niveau 2 student PL
Vaak doorgestroomd vanuit de Entreeopleiding binnen PL of afstroom Vmbo/Havo. 
Deze studenten zijn wat ouder.
Vaak brutaler gedrag, sneller gefrustreerd, meer boosheid/woede.
Ernstige gestapelde problematiek (verslaving drugs/gamen, financiële problemen, incest, 
problemen in relatie tot identiteit, criminaliteit etc. in combinatie met gedrags- en 
ontwikkelingsstoornissen. Vaak autisme, ADHD.
Jongeren schamen zich over het niet kunnen overleven in een reguliere onderwijssetting, 
maar ook omdat ze weten/voelen dat hun ouder(s) zich voor hen schamen. 
Tijdens deze Coronacrisis periode gaat de individuele begeleiding via beeldbellen of op 
school gewoon door omdat deze jongeren persoonlijke begeleiding, regelmaat en structuur 
nodig hebben.

Tijdens deze Coronacrisis periode gaat de individuele begeleiding via beeldbellen of op 
school gewoon door omdat deze jongeren persoonlijke begeleiding, regelmaat en structuur 
nodig hebben.

Aanpak Productief Leren :

Intake; de jongeren kunnen alleen worden toegelaten tot PL wanneer ze in de Plaatsing 
Advies Commissie Plus (ZAT+) zijn aangemeld door of het ZAT onder verantwoordelijkheid 
van de directeur van Qinas of het ZAT van het MBO College Hilversum. Hierna zijn er geen 
afwijscriteria als de leerling gemotiveerd is. Het intakeverslag en de daarin vastgelegde 
afspraken zijn leidend voor het hele traject.
Elke student heeft een individuele leerroute, die gemiddeld zo'n anderhalf tot twee jaar 
duurt.
De klassen bestaan uit zo'n 25 leerlingen. Naast het volgen van reguliere lessen in de klas,
AVO, Burgerschap en Handelsvakken (belangrijk voor de student om zich onderdeel te voelen 
van een groep en te leren samen te werken met andere studenten), werken de studenten 
voornamelijk binnen individuele leerroutes aan hun werkopdrachten. Daarnaast wordt er 
veel ruimte ingepland voor persoonlijke begeleiding. Er kan dus beter worden gesproken 
over een leeromgeving dan een klas. Verder zijn deze 25 studenten gekoppeld aan één 
docent die regievoerder is van alle afspraken met de individuele student. De docent wordt 
voor O,5OFte ondersteund door een klassenassistent.
De verhouding school en beroepspraktijkvorming is ongeveer fifty-fifty.
Docent als regievoerder: de docent is mentor van elke leerling uit zijn klas; als spin in het 
web in het hele netwerk voert hij/zij regie over gemaakte afspraken met betrekking tot 
zorg/begeleiding, reclassering, onderwijs, etc. Wanneer nodig haalt de docent alle partijen bij 
elkaar. De docent is 24/7 bereikbaar voor de jongere en geeft het wettelijk voorgeschreven 
onderwijs in de klas. Met een docent als regievoerder voor de PL student creëer je één loket 
voor de student, en vaak ook voor ouder(s), voor vragen over school of wanneer de student 
niet goed in z'n vel zit. Ouder(s) stellen meestal vragen over hoe zij met hun kind moeten 
omgaan(opvoedingsvragen). Dit is meestal naar aanleiding van een incident. Het komt zeer 
regelmatig voor dat de docent als regievoerder een positief effect heeft op het herstellen van 
ouder-kind relatie omdat er een dialoog ouder-kind wordt opgestart. De ervaring heeft
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Binnen Productief Leren volgen, uitgaande van 100 studenten, gemiddeld 40% van de studenten een 
Entree opleiding Assistent Verkoop en 60% de niveau 2 opleiding Verkoper Detailhandel. Van de 
studenten die het niveau 1 diploma Assistent Verkoop halen stroomt een groot deel binnen 
Productief Leren door naar Verkoper Detailhandel. Deze groep heeft baat bij het voortzetten van de 
pedagogische aanpak binnen deze Plusvoorziening.

Vanuit de reguliere Entreeopleiding van het MBO College Hilversum stromen ieder jaar een aantal 
studenten door naar Productief Leren omdat deze studenten, net als de andere instromers bij 
Productief Leren, niet tot hun recht komen in een klassieke schoolomgeving. De niet systemische 
aanpak binnen Productief Leren, waarbij er wel duidelijke gedrags- en schoolregels zijn maar 
gecombineerd met georganiseerde persoonlijke aandacht, heeft zich sinds 2009 bewezen voor deze 
doelgroep. Andere verschillen met de reguliere Entreeopleiding zijn dat voor PL studenten meer 
stage uren zijn ingepland en zij een individuele leerroute volgen. Feedback, tijdens de stage, van 
werkgevers op werknemersvaardigheden hebben een groter en positiever effect op deze jongeren 
dan tijdens het leren in een schoolse omgeving. Dit geldt ook voor leren door middel van opdrachten 
in een levensechte omgeving.

Hoe verhoudt PL zich met andere voorzieningen?
Qinas omschrijft de doelgroep die vanuit het VO doorstroomt naar Productief Leren als een zeer 
moeilijke doelgroep die niet eenduidig is te benoemen. Oorzaken van de ongediplomeerde uitstroom 
van deze categorie uit het VO zijn gerelateerd aan handelingsverlegenheid van de VO docent bij het 
omgaan met leerlingen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en/of niet passen in systemisch 
aanpak van de VO school, maar ook als gevolg van diverse maatschappelijke problemen. Denk hierbij 
aan verkeerde vrienden/crimineel circuit, opvoedingsonmacht van ouders, verslavingsproblematiek, 
problemen in het gezin et cetera. Zowel bij het VO als MBO zijn er eerder al diverse activiteiten voor 
deze jongeren georganiseerd vanuit Passend Onderwijs, Pluscoach of Student Succes Centrum. 
Zonder het gewenste resultaat.

Alle instromers bij Productief Leren worden direct in een klas ingedeeld en volgen theoretische 
lessen en voeren praktijkopdrachten uit tijdens hun stage. Gelijktijdig krijgt de student intensieve 
persoonlijke begeleiding, naast een individuele leerroute. Een student kan het hele jaar instromen in 
de regionale Plusvoorziening Productief Leren. Het volgen van de niveau 1 Entreeopleiding als 
maatwerk, inclusief de intensieve persoonlijke begeleiding, duurt gemiddeld anderhalf jaar. Omdat 
de Handelsvakken, AVO en Burgerschap van de Entreeopleiding naadloos aansluit bij de opleiding 
Verkoper Detailhandel, kan deze niveau 2 opleiding met een halfjaar worden verkort. Hiermee kan

geleerd dat wanneer een ouder-kind relatie verbetert, dit ook een positief effect heeft op de 
motivatie van een jongere om (weer) naar school te gaan en schoolprestaties beter worden. 
Opleidingen: in basis zijn er twee opleidingen bij PL: Entree en Niveau 2 Verkoper. Deze 
opleidingen passen goed bij de wens van de jongere om het leven op de rails te krijgen. Door 
stages kunnen jongeren zich in allerlei richtingen specialiseren. Hiernaast verzorgt PL 
incidenteel, als maatwerk, ook staatsexamenbegeleiding.
Stage: de jongere zoekt zoveel mogelijk zelf een stageplek. PL bemiddelt.
Begeleiding naar werk en/of vervolgopleiding na het behalen van een diploma.
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Overzicht resultaten Productief Leren
Volgt uiterlijk op 17 juni 2020

Nu is Productief Leren nog een Plusvoorziening op een eigen locatie. Tijdens het schooljaar 2020 -
2021 zal Productief Leren verhuizen naar een eigen leeromgeving binnen het MBO College 
Hilversum. Dit betekent een eigen ingang en voorzieningen die zoveel mogelijk in de eigen 
leeromgeving zullen plaatsvinden. De plannen hiervoor zijn in ontwikkeling. Een Plusvoorziening 
dichtbij het MBO College Hilversum heeft als groot voordeel dat veel ondersteunende 
onderwijsdiensten in de buurt zijn en hier dus eerder gebruik van zal worden gemaakt. Denk hierbij 
aan de tweede lijn zorg van het Student Succes Centrum, de Onderwijsdienst, diensten voor toetsing 
en examinering. Maar bijvoorbeeld ook sportfaciliteiten.

Van de gemiddeld 100 PL studenten stromen er 8 zonder diploma of begeleidingsafspraken uit bij 
deze regionale Plusvoorziening. Om deze jongeren toch voldoende in beeld te houden en hen ook 
nazorg te kunnen bieden zien de opstellers van dit regioplan hier een manco die opgelost kan 
worden wanneer de expertise van het Regionaal Bureau Leerplicht hiervoor zal worden ingezet. 
Naast het organiseren van beleid op nazorg, kan in een ontwikkelplan worden opgenomen dat 
leerplichtambtenaren worden betrokken bij de plaatsing van studenten bij Productief Leren. Hiermee 
heeft het RBL een actuele lijst van deelnemers bij PL en wordt een formele relatie tussen PL en de 
regiogemeentes geformaliseerd.

deze, kwetsbare, jongere zonder verlies van onderwijstijd in principe een startkwalificatie op MBO 

niveau halen.
Productief Leren en het VMBO werken al jaren nauw samen. Eén van de resultaten hiervan is dat 
leerlingen van VMBO kader en TL met een overgangsbewijs van de derde naar de vierde klas direct 
kunnen instromen in de niveau 2 opleiding van Productief Leren. Uiteraard wanneer ze voldoen aan 
de doelgroep eisen.
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Wie betaalt wat voor Productief Leren
In bijlage 7, is de begroting van Productief Leren 2020 opgenomen.

Inkomsten in euro's Uitgaven in euro’s Verschil

Rijkbijdrage, reguliere MBO gelden; 524.871 Gedetacheerd personeel uit het MBO 471.179

Verrekening VO op basis van geld volgt leerling 60.000 Gedetacheerd personeel uit het VO 80765

Deelnemersbijdrage; 9.000 Extern personeel (pedagogische concierge) 38.730

Bijdrage Quinas 50.000 Overige personele lasten 43.346

Zorg na school 44.000 Afschrijvingen 1.520

110.000 Huisvestingslasten 108.417

Kantoorbenodigheden, kopier-en telefoonkosten en auteurssrechten 5.500

6.707ln\entaris. apparatuur en leermiddelen

Opleidingskosten en onderwijsontwikkeling 52.977

Accountants-advies- en administratiekosten 32374

Overige lasten {\ergader-incasso-organisalie en representatiekosten) 0

797.871 841.515 -43.644
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juni 2020
Luuk Pleijsier
Co van Houten

Meer inkomen t.b.v. inzet pedagogische concierge en 
O.SFie klassenassistent per groep «n 25 studenten

Samenvatting van de begroting Productief Leren 2020
Overzicht Inkomsten en uitgaven begroting 2020

^Totaal
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Financiële bijdrage voor PL per gemeente per jaar

Leerling aantallen PL 2017-2019

Totaal binnen de regio 90

Totaal BR 132

Totaal BR 110

Dan wordt het voor:

Hilversum
Gooise Meren
Huizen 
Wijdemeren

74!
22
19
12

5

58
16
19
12

5

49
17
17
4
3

Het is niet de bedoeling om het totaal bedrag van € 160.000,- over de gemeenten te verdelen op 
basis van inwoneraantal.

■ Dat is namelijk nogal nadelig voor de kleine gemeenten.
■ En gemeenten verlenen alleen subsidie voor hun eigen inwoners
■ Het voorstel wordt dus om de kosten te verdelen op basis van het aantal leerlingen per 

gemeenten over de afgelopen jaren (2017 -2019).

2018:
Hilversum 
Gooise Meren
Huizen
Wijdemeren
BEL

2019:
Hilversum 
Gooise Meren
Huizen 
Wijdemeren
BEL

Als we alleen de cijfers van 17 en 19 gebruiken komen we op een gemiddeld aantal leerlingen van
100 per jaar. Dan kom je op een bedrag van € 1.600,- per leerling. Als we 2018 er ook bij nemen 
komen we uit op gemiddeld 110 leerlingen per jaar. Dan komt de bijdrage per leerling per jaar uit op 
€ 1.455,-
Afspraak met het MBO is dat we uitgaan van gemiddeld 100 leerlingen per jaar van binnen de regio.

Bij 100 leerlingen
53.5
16.5
18
8

2017:
Hilversum 
Gooise Meren
Huizen 
Wijdemeren 
BEL

bij 110 leerlingen
60.3
18.3
18,3
8


