
• € 5 miljoen in 2020 voor centrumge-
meenten, zodat gemeenten kunnen voorzien 
in nazorg.
• € 9 miljoen in 2021 voor centrumgemeenten, 
zodat gemeenten jongeren zonder uitzicht op 
werk kunnen ondersteunen naar een baan of 
naar een leerbaan (in het initieel of post-initi-
eel onderwijs) voor omscholing als de jongere 
een opleiding heeft afgerond met weinig kans 
op werk.

• € 4 miljoen in 2020 en € 4 miljoen in 
2021 voor intensivering van de reguliere taken 
van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie 
(RMC). Hierbij wordt ook aandacht gevraagd 
voor de inzet op oud-vsv’ers (jongeren die in 
een eerder schooljaar het onderwijs voortijdig 
hebben verlaten en hun werk dreigen te verlie-
zen of geen werk meer hebben) en samenwer-
king met de partners in de regio. De middelen 
worden verstrekt via de in november gepu-
bliceerde Regeling specifieke uitkering extra 
financiële middelen RMC-functie.
• € 13 miljoen in 2021 voor centrumgemeen-
ten, zodat gemeenten voortijdig schoolver-
laters - van wie RMC heeft vastgesteld dat 
terugkeer naar het initieel onderwijs geen 
optie meer is, kunnen ondersteunen naar een 
baan of naar een leerbaan (in het post-initieel 
onderwijs) voor bijscholing als dat hun directe 
en duurzame inzetbaarheid op de arbeids-
markt ten goede komt.

• € 1 miljoen is gereserveerd voor pro- en 
vso-scholen voor het stimuleren van doorleren 
en het ombuigen van de opleidingsrichting als 
mogelijk, voor het inzetten van stages met oog 
voor de volgende stap en om in het kader van 
nazorg tijdelijke banen van net uitgestroomde 
pro- en vso-ers in samenwerking met gemeen-
ten om te helpen zetten in meer duurzaam 
werk. Het ministerie van OCW beziet nog op 
welke wijze deze middelen worden verstrekt.
• Gemeenten kunnen gebruik maken van het 
budget gekoppeld aan hun wettelijke taak voor 
het ondersteunen van pro- en vso-ers naar 
werk, van ESF-middelen en van de extra € 17 
miljoen die medio 2020 via een decentralisa-
tie-uitkering beschikbaar is gesteld voor deze 
groep.

• € 24,5 miljoen in 2021 voor mbo-scho-
len voor het bieden van extra begeleiding 
gericht op doorleren dan wel de overgang naar 
werk en het verzorgen van nazorg na afstude-
ren. Op dit moment wordt samen met de MBO 
Raad gewerkt aan een subsidieregeling. Publi-
catie is voorzien begin 2021.
• € 18 miljoen in 2021 voor centrumgemeen-
ten, zodat gemeenten al in het laatste school-
jaar kunnen starten met de ondersteuning 
naar werk. Zo kunnen gemeenten de kans 
benutten om de bol-stage of bbl-leerbaan om 
te zetten in een baan of in te zetten op een 
andere leerbaan (in het initieel of post-initieel 
onderwijs) voor omscholing als de jongere een 
opleiding doet met weinig kans op werk.

Voor het ondersteunen van mbo-
ers met een grote kans op 
werkloosheid die komend 

schooljaar uitstromen

Voor het ondersteunen van school-
verlaters uit het mbo met een grote 

kans op werkloosheid van 
afgelopen schooljaar

Voor het ondersteunen van 
voortijdig schoolverlaters

Voor het ondersteunen van jonge-
ren uit het pro en vso

Het voorkomen van verzuim en schooluitval is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
het Regionaal Meld- en coördinatiepunt (RMC), onderwijs en gemeenten. Het RMC heeft 
jongeren zonder startkwalificatie in beeld weet of ze werk/inkomen hebben. Ook is het 
RMC op de hoogte als een jongere problemen heeft doordat deze zich vaak uiten in ver-
zuim en voortijdig schoolverlaten. Hierdoor is het RMC een schakel tussen onderwijs en 
gemeentelijke domeinen zoals jeugd(zorg) en arbeidsmarkt. Het RMC is georganiseerd in 
40 RMC-regio’s die verschillen in organisatie en aanpak.

Het RMC kan juist de verbindende partner zijn in de regio in de aanpak jeugdwerkloosheid. 
De regie en de gelden liggen voornamelijk bij de gemeenten en het onderwijs – door RMC 
te betrekken als partner in de regio kan een sluitende aanpak worden gerealiseerd. 

Factsheet aanpak jeugdwerkloosheid


