Europees Sociaal Fonds voor arbeidsparticipatie van (ex-)leerlingen Vso en
Pro
Wat biedt het ESF?
 Gemeenten en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (Vso en Pro)
kunnen het Europees Sociaal Fonds inzetten om
o (ex) leerlingen van Vso en Pro van 15 jaar of ouder,
o die niet langer dan 24 maanden geleden de school hebben verlaten,
o naar werk of vervolgopleiding te begeleiden

Wie kan aanvragen?
 De centrumgemeente dient aanvragen in voor (Ex-) leerlingen Vso en Pro voor minimaal 30% van
het budget van de regio

Welke activiteiten?
 De menukaart geeft voorbeelden van subsidiabele activiteiten, eindproducten en wijzen van
onderbouwing (zie www.agentschapszw.nl ):
o Stage bij een bedrijf of instelling
o Branchecursus
o Jobcoaching
o Leerwerkbedrijf
o Avondschool


De volgende activiteiten zijn niet subsidiabel in 2014-2020:
o Algemeen vormend onderwijs, zoals reguliere vakken als Nederlands en Aardrijkskunde
o Activiteiten gericht op zelfredzaamheid zonder directie relatie met arbeidsmarkt
o Leerwerktrajecten die geen stuk van productieproces of dienstverleningsconcept
stimuleren en niet zijn gericht op een realistisch beroep en/of uitstroomrichting

Wat is er anders in vergelijking met ESF 2007-2013?
 Alle activiteiten moeten zijn gericht op uitstroom naar betaald werk
 Centrumgemeenten dienen een aanvraag in voor de doelgroep Vso en Pro
 Pro-vso scholen kunnen in overleg treden met Centrumgemeenten over welke activiteiten in
aanmerking kunnen komen voor ESF projecten
 De projectduur met ESF is maximaal 24 maanden

Kijk voor voorbeelden van projecten die door ESF gesubsidieerd worden op www.agentschapszw.nl

Europa financiert met het Europees Sociaal Fonds (ESF) projecten die mensen aan het werk helpen
en houden.
Nederland ontvangt van 2014 tot en met 2020 een bedrag van 507 miljoen euro van de Europese
Unie. Nederland zet dit bedrag in voor het helpen van mensen bij het vinden van een baan. Het ESF
ondersteunt ook projecten die langdurige werkgelegenheid creëren.
Het ESF wordt in Nederland gecoördineerd door Agentschap SZW. Dit is een onderdeel van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Agentschap onderhoudt voor de organisatie
en uitvoering van het ESF direct contact met de centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio’s. De
centrumgemeenten hebben de regie en overleggen onder andere met gemeenten en Vso- en Proscholen over de inzet van het ESF voor activiteiten in de arbeidsmarktregio.

