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Schriftelijke vragen over kwetsbare leerlingen die niet meer 
naar werk worden begeleid 

Geachte heer Engelkens, 

Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over jongeren in het praktijkonderwijs die worden begeleid naar 
werk zoals u die aan ons heeft gesteld in uw brief van 19 juli 2018. 

1. Kent u het bericht 'EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig 
ieeg'?https://www.trouw.ni/home/eu-subsidiepotJe-voor-kwetsbare-ieeriingen-vroegtiJdigieeg--a7673388/ 

Antwoord: Ja. Het artikel gaat in op de subsidie uit het Europees Sociaal Fonds 'Actieve Inclusie' waaruit onder 
andere scholen voor het praktijkonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs subsidie kunnen ontvangen voor 
extra ondersteuning aan leerlingen voor het behalen van een startkwalificatie of begeleiding naar werk. 

2. Kunt u aangeven of en zo Ja hoeveel Jongeren in onze provincie niet meer naar werk begeleid worden 
door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds-geiden (ESF)? 

Antwoord: ESF subsidie loopt via de gemeente Groningen, zij leggen verantwoording af aan het Agentschap 
SZW. In de arbeidsmarktregio Groningen zijn 19 PrO-VSO scholen die subsidie ontvangen uit het Europees 
Sociaal Fonds 'Actieve Inclusie'. Dit is relatief veel in vergelijking met andere arbeidsmarktregio's. Dit heeft te 
maken met het feit dat de arbeidsmarktregio Groningen een grote arbeidsmarktregio is (Groningen en Noord-
Drenthe). Daarnaast is het ook nog eens zo dat elke school een eigen plan maakt (met daarin verschillende 
activiteiten) voor de subsidieaanvraag die vervolgens wordt ingediend voor cofinanciering bij het ESF. Er is dus 
geen sprake van één gezamenlijk project zoals in een aantal andere arbeidsmarktregio's wel het geval is. Dit 
maakt het moeilijk om precies aan te geven waar de middelen aan worden besteed en of jongeren door het 
wegvallen van deze subsidie niet meer naar werk begeleid zullen worden. Wel kunnen we aangeven hoeveel 
jongeren er in totaal 'betrokken' waren bij activiteiten die gefinancierd worden uit ESF. In de ESF tranche 
2014-2016 waren er in totaal 1610 leerlingen betrokken bij diverse activiteiten die scholen opgevoerd hebben bij 
ESF. Voor de tranche 2016-2017 waren dat er 2039. Voor de tranche 2017-2018 is dit nog niet bekend. 

3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van Jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het 
wegvallen van deze middelen? 
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Antwoord: Met de ESF subsidie wordt vaak een 'plus' gezet op reguliere activiteiten en kan er vaak wat extra 
worden gedaan. Het is (nog) niet bekend of en zo ja hoeveel fte er verloren zal gaan door het wegvallen van 
deze middelen. De gevolgen van het wegvallen van de subsidie op het aantal fte's op de scholen zal per school 
verschillen en is afhankelijk van wat zij opvoerden voor cofinanciering door ESF. 

4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe mogen worden van gekissebis 
over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Ja, dat zijn wij met u eens . Binnen de arbeidsmarktregio wordt daarom onder andere samen gewerkt 
met onderwijspartners als het gaat om de aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt. Dit gebeurt bijvoorbeeld binnen 
het meerjarig project 'Sluitende aanpak werkzoekende jongeren'. Dit is het vervolg op het projec t Aanpak 
Jeugdwerkloosheid 2015-2017. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de samenwerking met de PrO-VSO 
scholen als het gaat om de begeleiding van jongeren op deze scholen naar werk. Dit heeft geresulteerd in de 
succesvolle aanpak van Route Arbeid, voor een groot deel gefinancierd door de Provincie Groningen. Deze 
aanpak is vast opgenomen door alle gemeenten in de regio. Daardoor blijft de begeleiding gegarandeerd. 
Tevens ligt er ook een wettelijke taak. 

5. Kunt u een inschatting maken van de gevoigen voor de provincie Groningen door het wegvaiien van 
deze begeleiding? 

Antwoord: Zoals ook uit de bovenstaande beantwoording blijkt, is het moeilijk om te zeggen wat de precieze 
gevolgen zullen zijn. Op het moment dat er middelen wegvallen voor activiteiten waarmee jongeren op de 
scholen voorbereid worden op de arbeidsmarkt, hebben de scholen minder te besteden. Het is echter de vraag 
hoe zij dit ondervangen en dat zal per school verschillen. Dit hangt geheel af van welke activiteiten zij 
opvoerden voor ESF en hoe zij dit intern georganiseerd hebben. De verwachting is in ieder geval niet dat de 
scholen nu stoppen met het voorbereiden van jongeren op de arbeidsmarkt. Het kan wel zijn dat, naar wij hopen 
tijdelijk, de nadruk meer ligt op behouden wat er is dan op het ontwikkelen van nieuwe activiteiten. Dit blijkt ook 
uit navraag die is gedaan. 

6. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze Jongeren naar werk begeleid 
worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan? 

Antwoord: Ja, dat zijn wij met u eens. De wettelijke taak ligt bij de gemeenten, echter met cofinanciering (buiten 
ESF) investeren wij om die reden ook in diverse projecten (eerder route arbeid, kansrijke leerweg, etc.) 

7. is de provincie Groningen bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor 
werkbegeleiding? 

Antwoord: ESF is een Europese subsidieregeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Als 
provincie staan we in nauw contact met de arbeidsmarktregio. Gezamenlijk zetten wij ons in voor het behoud 
van deze fondsen voor onze regio. De nieuwe programmaperiode start in 2021. Los van ESF dragen wij als 
provincie (zoals hierboven al aangegeven) bij aan diverse projecten voor werkbegeleiding bijvoorbeeld: de 
kansrijke leerweg en de keuzecarrousel techniek. 

8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van 
kwetsbare Jongeren naar werk? Zo Ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: Vanuit de gehele arbeidsmarktregio Groningen zijn er diverse signalen uitgegaan naar het ministerie 
van SZW. Dit is vervolgens ook vanuit Divosa en VNG gedaan, namens alle gemeentelijke diensten in het land. 
Het ministerie kijkt op dit moment naar de mogelijkheden om met gelden die 'over zijn' het gat van de ESF te 
dichten. Mocht het wenselijk zijn dan zijn wij ook bereid aanvullend onze zorgen te uiten. 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

erde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


