
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp Registratienummer 
Motie v.850297 Project Leef met Stijl 1260426 

Datum 

15 december 2011 

Doel van deze mededeling: Auteur 

Terugkoppeling en eindrapportage motie V.850297 Project Leef met Stijl G.J. Drijfhout 
AfdelingI Bureau 

Toezegging/motie/amendement: ES 

V.850297 In 2010 een bedrag van € 30.000 beschikbaar stellen voor het creëren  
van de voorwaarden dat preventief jeugdbeleid in de vorm van sociale vaardig- openbaarheid 
heidstrainingen voor jongeren van 4-18 jaar wordt opgenomen in het zorgaanbod; Passief openbaar 
te bevorderen dat de uitvoering van deze taak (het preventief jeugdbeleid) door  
de betrokken instellingen en de gemeenten zelf v^ordt opgenomen; te Portefeuillehouder 
bevorderen dat meerdere aanbieders in de gelegenheid worden gesteld om door witteman, M.J.D. 
middel van een openbare en transparante inkoopprocedure een kans te hebben  
een aanbod in te dienen, waarbij de afgesproken vraagsturing en invoering van ujst ingekomen stukken 
Inkoopsturing wordt gerespecteerd; het project Leef-met-stijl met in achtneming bes/uitvorm/nssronde 
van de gemaakte afspraken af te ronden. 1 februari 2012 
Planning/stand van zaken: Eind van het jaar een korte rapportage.  

Inleiding: 

In mei en december 2010 is middels mededelingen aan de commissie Samenleving 
tussentijds verslag gedaan over de uitvoering van de motie in schooljaar 
2010/2011. In december 2011 heeft de vaststelling van de definitieve subsidie 
aan de aanbieders plaatsgevonden. Met deze mededeling en korte eindrapporta
ge koppelen wij de uitvoering aan u terug. 

Mededeling: 

Twee aanbieders hebben een aanbod aan scholen gedaan. Hiervan is helaas 
minder gebruik gemaakt dan verwacht. In de ter inzage liggende eindrapportage 
wordt hierop nader ingegaan. De definitieve subsidie is vastgesteld op € 19.300. 
Het restantbedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat 2011. Met deze 
mededeling beschouwen wij de motie als afgedaan. 

Het vervolg 

Niet van toepassing. 

Ter inzage in de leeskamer 
HB 1260490 Korte eindrapportage motie V.850297 Project Leef met Stijl 

Verdere informatie 
HB 996265 Mededeling wachtlijsten en gebruikers jeugdzorg 1^ kwartaal 2010. In 
deze mededeling is tevens de stand van zaken rond de uitvoering van de motie 
Leef met Stijl geschetst 
HB 1081037 Mededeling uitvoering motie Leef met Stijl 



Korte eindrapportage motie V.850297 Project Leef met Stijl (HB I260490) 

Voorbereiding 
In 2010 is op basis van de motie een bedrag van € 30.000,- (op basis van 50% cofinanciering) 
beschikbaar gesteld voor een aanbod sociale vaardigheidstrainingen voor jongeren van 4-18 jaar 
door meerdere zorgaanbieders. 
Provinciale Staten willen met deze motie bevorderen dat de uitvoering van het preventief 
jeugdbeleid door de betrokken instellingen en de gemeenten zelf wordt opgenomen. 

Na een korte inventarisatie van de behoefte is gekeken welk aanbod op het terrein van sociale 
vaardigheidstrainingen voor jongeren voldeed aan de vooraf gestelde uitgangspunten. Besloten is tot 
het volgende aanbod: 

1. Training kanjercoördinator in het onderwijs en/of kanjertraining voor de teams 
tussenschoolse opvang voor ten minste 39 scholen die al werken met de Kanjertraining. 
Voor de Kanjertraining geldt dat de opname in de databank voor effectieve 
jeugdinterventies NJI in voorbereiding is. De Kanjertraining is ontwikkeld door het Instituut 
voor Kanjertrainingen in Almere en stimuleert een positieve sfeer in de groep en waardoor 
sociale onrust wordt voorkomen. De functie coördinator moet voor de borging van Kanjer in 
de school zorgen. De begeleiders voor de tussenschoolse opvang worden getraind om het 
rendement van Kanjer in de school te verhogen. 

2. Training Leef met Stijl in het speciaal (voortgezet) onderwijs voor minimaal 80 
leerkrachten. Leef met stijl is opgenomen in de databank voor effectieve jeugdinterventies 
NJI. Sinds schooljaar 2009/2010 is het aanbod uitgebreid met een training gericht op het 
speciaal onderwijs. De s(v)o scholen konden niet deelnemen in de projectperiode omdat het 
aanbod destijds ontbrak. 

De provincie ziet toe op de uitvoering door middel van een tussentijdse rapportage in december 
2010 en stelt de subsidie vast op basis van de eindrapportage eind 2011 (gerealiseerde deelname en 
maximaal 50% van de kosten). 

Training kanjercoördinator in het onderwijs en/of kanjertraining voor de teams 
tussenschoolse opvang 

In 2010 is door 11 scholen in Flevoland ingeschreven op de training kanjercoördinator. 4 scholen 
hebben ingeschreven op de training van het team tussenschoolse opvang. De deelname is vanuit de 
gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Noordoostpolder. 

In december 2010 is geconstateerd dat er nog veel ruimte bestond voor inschrijvingen. Het aanbod 
is daarom in januari 2011 nogmaals onder de aandacht van de scholen gebracht. Dit heeft jammer 
genoeg niet geleid tot extra inschrijving voor het schooljaar 2010/2011. Overigens is vanuit 
Flevoland wel ingeschreven op het trainingen in het schooljaar 2011 /2012. 

De onderinschrijving is gebleken uit het tweede rapportagemoment (eindrapportage). Het Instituut 
voor Kanjertrainingen heeft tussentijds geen contact opgenomen met het verzoek om de middelen 
op een andere wijze dan wel op een later tijdstip in te zetten. 

Het gerealiseerde bereik is 38%. De werkelijke kosten van de gerealiseerde trainingen zijn lager dan 
geraamd. 

Training Leef met Stijl in het speciaal (voortgezet) onderwijs 

In december 2010 heeft Eduvier onderwijsgroep bij de aanbieder Edu Actief een aanvraag ingediend 
voor 4 scholen (68 leerkrachten), een coördinatorentraining voor 4 scholen en een verdiepingsdag 
voor ambulant begeleiders. De betreffende scholen zijn gevestigd in de gemeenten Almere, Lelystad 
en de Noordoostpolder. Deze aanvraag week enigszins af van het aanbod van Edu Actief, maar de 
aanbieder heeft het aanbod aan kunnen passen aan de vraag. 



Het beschikbare budget voor de training Leef met Stijl voor het speciaal (voortgezet) onderwijs -
bedoeld voor minimaal 80 leerkrachten/begeleiders - liet in december 2010 geen ruimte meer voor 
aanvullende aanvragen. 
Bij het tweede rapportagemoment is door Edu Actief een overzicht geboden van de gerealiseerde 
trainingen en het aantal deelnemers. Daaruit blijkt dat drie scholen uit Lelystad en Emmeloord (58 
leerkrachten) de trainingen hebben gevolgd en 4 deelnemers van 4 scholen de 
coördinatorentraining. Daarnaast is nog een studiedag gepland voor 24 deelnemers. De verplichting 
hiervoor is aangegaan, maar de uitvoering kon niet in het schooljaar 2010/2011 plaatsvinden. 

In de subsidieverlening aan Edu Actief is uitgegaan van een bereik van ten minste 80 
leerkrachten/begeleiders. Gerealiseerd is een bereik van 86 deelnemers. De werkelijke kosten 
liggen iets lager dan geraamd. 

Conclusie 

In de voorbereidingen is gekozen voor trainingen die aansloten bij door scholen geuite behoefte. 
Gebleken is dat dit niet automatisch leidt tot volledige doelrealisatie. Er is een aantal mogelijke 
verklaringen te geven voor de achterblijvende inschrijvingen op het aanbod van het Instituut voor 
Kanjertrainingen: 

a. de behoefte was minder dan voorzien; 
b. het aanbod kon in het schooljaar niet ingepast worden in het scholingsplan van een aantal 

scholen; 
c. veel scholen hebben te maken met bezuinigingen en dit heeft ook consequenties voor het 

scholingsplan. 

Het aanbod van Edu Actief heeft meer dan het geplande aantal deelnemers bereikt. De reden voor 
dit succes is dat één grote organisatie het aanbod heeft afgenomen en dat door de aanbieder het 
aanbod is aangepast aan de behoefte. 

Vanwege de beperkte omvang van de subsidie is niet gekozen voor een intensief verantwoordings
regime. Bij de tussentijdse toetsing leek de uitvoering voldoende in de pas te lopen. Bij het 
eindrapportagemoment is gebleken dat de subsidie niet volledig is benut en de doelen gedeeltelijk 
zijn behaald. Omdat de subsidie gebaseerd is op de werkelijke kosten, heeft dit voor de provincie 
geen financieel nadeel. 

In hoeverre heeft de motie van Provinciale Staten geleid tot opname van het aanbod door de 
betrokken instellingen en gemeenten? Vanuit het Instituut voor Kanjertrainingen is aangegeven dat 
vanuit Flevoland ook voor schooljaar 2011-2012 is ingeschreven op het aanbod. Of het provinciale 
aanbod hierbij een rol heeft gespeeld, is niet te achterhalen. 
Eduvier heeft als organisatie gekozen voor het werken met de methode Leefstijl. Het provinciale 
aanbod heeft daarbij als stimulans gediend. 



P R O V I N C I E FLEVOLAND 

^ y S S T A T E N G R I F F I E 

MOTIES 

Registratienummer: 
1057306 

Betreft: vergadering van Commissie Samenleving 
Datum: woensdag 5 januari 2011 
Tijd: 19.00 uur 
Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 

Algemene beschouwingen begroting 2010/ 18 juni 2009 
Nr. Onderwerp I (korte)int)oud Portefeuillehouder Planning/ 

Stand van zaken 
V.850297 Project Leef met Stijl 

In 2010 een bedrag van 30.000 euro  
beschikbaar stellen voor het creëren van de  
voorwaarden dat preventief jeugdbeleid in de  
vorm van sociale vaardigheidstrainingen voor  
jongeren van 4-18 jaar wordt opgenomen in het  
zorgaanbod; te bevorderen dat de uitvoering  
van deze taak (het preventief jeugdbeleid) door  
de betrokken instellingen en de  
gemeenten zelf wordt opgenomen; te  
bevorderen dat meerdere aanbieders in de  
gelegenheid worden gesteld om door middel  
van een openbare en transparante  
inkoopprocedure een kans te hebben een  
aanbod in te dienen, waarbij de afgesproken  
vraagsturing en invoering van Inkoopsturing  
wordt gerespecteerd; het project Leef-met-stijl  
met in achtneming van de gemaakte  
afspraken af te ronden . 

Witteman Eind van het jaar een 
korte rapportage 
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