BIJLAGE 1
Criteria voor aanmelding op vsv-projecten
OWB subsidieert vsv-projecten voor jongeren die het tijdelijk niet redden in het reguliere onderwijs.
Zij moeten werken aan bijvoorbeeld structuur, zelfreflectie en motivatie om na hun deelname aan
het vsv-project de draad in het reguliere onderwijs weer op te kunnen pakken.
Leerlingzaken hanteert voor aanmelding van jongeren voor alle vsv-projecten de onderstaande OWBcriteria (naast eventuele criteria van het project zelf).
Als niet aan onderstaande criteria wordt voldaan, kan Leerlingzaken de jongere niet aanmelden. (Er
wordt dan niet voldaan aan de subsidievoorwaarden van OWB.) In sommige gevallen kan een andere
instantie de jongere wel aanmelden, bijvoorbeeld SZW, een ROC of een welzijnsorganisatie. In dat
geval is die instantie ook verantwoordelijk voor de financiering en blijft die instantie de regie houden
over de jongere.
A. Jongeren van 16 jaar tot 27 jaar
Let op:
Jongeren van 16 en 17 jaar zijn nog kwalificatieplichtig en komen daarom alleen in aanmerking
voor een project met een erkende opleidingscomponent.
Indien dit echt geen optie is, kan worden overwogen een vrijstelling te verlenen op grond van
artikel 15 van de Leerplichtwet: vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs.
Bovenstaande regel geldt niet voor jongeren van 16 of 17 jaar, die uit het praktijkonderwijs (met
een getuigschrift) of uit het vso (met het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of het profiel
dagbesteding) komen. Zij zijn niet kwalificatieplichtig en kunnen dus in principe worden
aangemeld voor projecten met én zonder opleidingscomponent. Let in dit geval wel goed op
criterium C! Jongeren komen niet voor een vsv-project in aanmerking, tenzij ze perspectief
hebben op een startkwalificatie.

B. Het gaat om een voortijdig schoolverlater
Dit betekent dat de jongere is uitgeschreven van school en nog geen startkwalificatie heeft.
Let op:
Jongeren met een vmbo/mavo-diploma kunnen niet naar een vsv-project met een
entreeopleiding. Deze jongeren kunnen wel naar een vsv-project zonder opleidingscomponent
of naar een vsv-project met een opleiding op mbo-niveau 2.
Het moet gaan om een daadwerkelijke schooluitschrijving. Een ROC kan een jongere
overplaatsen van een reguliere opleiding naar een vsv-project met een opleiding van het
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betreffende ROC, maar dan financiert het ROC dit zelf. Er is in dit geval geen rol voor de
poortwachter.
Een uitzondering is de situatie waarin een jongere zich bij het ROC heeft aangemeld, maar tijdens
de intake blijkt dat de jongere nog niet in staat is om te starten op een reguliere (entree-)
opleiding. Een vsv-project, dat al dan niet samenwerkt met het betreffende ROC, kan dan een
oplossing zijn. In deze uitzonderingssituatie kan Leerlingzaken zorgen voor de aanmelding bij het
vsv-project en kan OCW dus ook zorgen voor de financiering. Dit omdat het ROC de jongere
anders wellicht zou weigeren, wat de jongere niet zou helpen. Leerlingzaken maakt altijd een
eigen afweging of een vsv-project de beste plek is voor de betreffende jongere.
C. Alleen jongeren van wie verwacht wordt dat ze terug naar school kunnen en willen
en een startkwalificatie kunnen halen
Let op:
Wanneer Leerlingzaken een jongere op een vsv-project plaatst, is dit bedoeld als een
overbrugging naar (vervolg)onderwijs. Als een startkwalificatie, ook na het doorlopen van een
vsv-project, geen optie is voor de jongere, voldoet hij/zij niet aan de criteria.
Wanneer een startkwalificatie niet haalbaar is en een reguliere entreeopleiding evenmin, zal het
einddoel van de jongere eerder werk of dagbesteding zijn. Doorverwijzing naar WSP of
Participatie Jongeren ligt dan meer voor de hand. Het is dan mogelijk dat WSP of Participatie de
jongere alsnog op een vsv-project plaatst, maar dan gebeurt dit vanuit een ander doel, namelijk
voorbereiden op werk of dagbesteding. De regie en de financiering vindt dan plaats vanuit WSP
of Participatie.
Om de inschatting te kunnen maken of een jongere (op termijn) een startkwalificatie kan halen,
kan de casemanager bijvoorbeeld contact opnemen met de school waar de jongere vandaan
komt. Het blijft een inschatting.
D. De jongere is gemotiveerd om actief in het vsv-project deel te nemen
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