Nieuwsbrief Aavas subsidieadvies 1e kwartaal 2021

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Aavas 1e kwartaal 2021
Per kwartaal ontvant u van ons een nieuwsbrief met praktische
informatie over (nieuwe) subsidieregelingen gericht op het Onderwijs en
de Arbeidsmarkt. Dit is de eerste nieuwsbrief van 2021. Voor meer
informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met één
van onze adviseurs.

REACT-EU: Europees herstelfonds
voor pro/vso scholen en gemeenten
Door de uitbraak van het Corona virus heeft de
Europese Commissie het herstelfonds, REACTEU opgericht. Vanuit dit herstelfonds ontvangt
Nederland een totaal subsidiebedrag van € 175
miljoen voor de 35
arbeidsmarktregio's. Nederland heeft ervoor
gekozen om de middelen uit het herstelfonds op
een vergelijkbare wijze als de ESF projecten uit
de periode 2014-2020 in te zetten. De hoofdpunten uit de regeling zijn:
Beschikbaar subsidiebudget pro/vso voor schooljaar 2020-2021 is € 16,5
miljoen. De aanvraag voor subsidie moet in april 2021 worden ingediend.
Beschikbaar subsidiebudget pro/vso voor schooljaar 2021-2022 is € 25
miljoen. De aanvraag voor subsidie moet in mei 2021 worden ingediend.
Beschikbaar subsidiebudget voor gemeenten/overige doelgroepen voor de
periode 2020-2023 bedraagt € 133,5 miljoen. De aanvraag voor subsidie moet
in april/mei 2021 worden ingediend.
De subsidie bedraagt 75% van de totale projectkosten.
Verantwoording pro/vso projectkosten op basis van het aantal leerlingen met
een vaste vergoeding per leerling ad € 1.720, mits juist verantwoord in de
administratie.
Het nieuwe ESF+ programma start vanaf 2023 als de gelden uit het REACTEU fonds zijn besteed.
Klik hier voor meer informatie →

Doorstroomprogramma
PO-VO

Doorstroomprogramma
VMBO-MBO/HAVO

Om de overgang van het PO naar
het VO te verbeteren kan subsidie
worden aangevraagd. Doelgroep
zijn leerlingen die op een hoger
niveau in het VO kunnen instromen
dan ze tot nu toe laten zien.
In het kalenderjaar 2021 is € 15
miljoen beschikbaar.
Per leerling kan € 1.000 subsidie
worden aangevraagd tot een
maximum van € 124.000
(124 deelnemers).

Voor sommige leerlingen is het
moeilijk om door te stromen van het
vmbo naar het mbo of havo. Om
deze leerlingen extra te kunnen
ondersteunen is subsidie
beschikbaar.
In het kalenderjaar 2021 is € 5,5
miljoen beschikbaar
Per leerling kan € 700 subsidie
worden aangevraagd tot een
maximum van € 24.500 (35
deelnemers).

De aanvraag voor subsidie kan
worden ingediend t/m 30 april 2021,
wees er dus snel bij!

De aanvraag voor subsidie kan
worden ingediend t/m 30 april 2021,
wees er dus snel bij!

Lees meer →

Lees meer →

Nationaal Onderwijs Programma

Het kabinet heeft het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd in een brief
die op 23 maart jl. naar de schoolbesturen is gestuurd. Het Programma richt zich
op de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren: hun cognitieve en
beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun
mentale welbevinden. Hiervoor maakt het kabinet de komende 2,5 jaar € 8,5
miljard beschikbaar voor het gehele onderwijsveld, waarvan:
€ 5,8 miljard voor het primair en voortgezet onderwijs
€ 645 miljoen voor compensatie voor de grotere instroom van leerlingen en
studenten.
De maatregelen starten op korte termijn en lopen door tot en met 2023. De
maatregelen voor funderend onderwijs zijn onder te verdelen in de volgende
categoriën
1. Acties op de korte termijn.
2. Uitbreiding expertpool GKA-gemeenten.
3. Middelen voor schooleigen programma en een menukaart met interventies.
4. Extra onderwijs en begeleiding, ook buiten de school en de reguliere
schooltijden.
Klik hier voor meer informatie →

Subsidieregeling Praktijkleren

De Corona crisis raakt de economie hard. En daarmee staat de beschikbaarheid
van stages en leerbanen onder druk. Middels de Subsidieregeling Praktijkleren
kunnen bedrijven die leerlingen een stageplek aanbieden een subsidie
ontvangen van € 2.700. Het aanvragen van de subsidie is erg eenvoudig:
1. Vul het aanvraagformulier in en stuur een kopie van de
stageovereenkomst(en) mee via het online aanvraagformulier.
2. U ontvangt van ons bericht met een overzicht van de aanvullende gegevens
die nodig zijn.
3. Wij controleren uw aanvraag en dienen deze in bij de subsidieverstrekker. De
subsidie wordt rechtstreeks aan u overgemaakt (achteraf in december).
Via onderstaande knop kunt u de folder met alle informatie over de subsidie
praktijkleren downloaden, handig voor stagebegeleiders om uit te reiken aan de
stagebedrijven!
Folder praktijkleren →

Lees meer →

Subsidie voorkomen
onnodig zittenblijven

Subsidie omscholen
assistent naar leraar

Jaarlijks blijft gemiddeld zo'n 5 à 6
procent van de leerlingen in het
voortgezet onderwijs zitten. Voor
het inzetten van interventies om dit
te voorkomen is subsidie
beschikbaar. Er kan subsidie
worden aangevraagd voor
zomerscholen en andere
programma's, mits er daarnaast ook
gewerkt wordt aan structurele
maatregelen om onnodig
zittenblijven te voorkomen.
In 2021 is € 8,75 miljoen
beschikbaar.
Per schoolvestiging (BRIN 6) uit
het VO kan maximaal € 25.000
subsidie aangevraagd worden.
De aanvraag voor subsidie moet
uiterlijk 30 april 2021 zijn
ingediend.

Het lerarentekort is een urgent
probleem in het primair onderwijs
(po). Ramingen laten zien dat, bij
gelijkblijvende omstandigheden, het
tekort in 2023 kan oplopen tot 4.200
fte en in 2028 meer dan 10.000
fte! Deze subsidieregeling heeft als
doel om het lerarentekort te
verminderen door te bevorderen dat
meer onderwijsassistenten de
opleiding tot leraar gaan doen.
Voor de aanvragen in 2021 en
2022 is in totaal € 8 miljoen
beschikbaar (€ 4 miljoen per
jaar).
De subsidie bedraagt € 5.000 per
onderwijsassistent per jaar.
Er kan voor maximaal 4
studiejaren subsidie worden
aangevraagd. De subsidie wordt
jaarlijks in gelijke delen
overgemaakt.

Lees meer →

Klik hier voor de regeling →

Subsidieregeling SLIM
In het MKB ontbreekt het regelmatig aan tijd,
geld, kennis of capaciteit om zich te richten op
toekomstbestendigheid van de onderneming en
het op peil houden van de kennis en
vaardigheden van de werkenden in de
onderneming. Het doel van de SLIM regeling is
dan ook om werkgevers in het MKB te
stimuleren om meer in te zetten op een leven
lang ontwikkelen in hun organisatie.
De subsidie kan ingezet worden voor:
Het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte van werknemers
Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen
Het invoeren van methodes die werknemers in het bedrijf stimuleert kennis,
vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen.
Het aanbieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een
beroepsopleiding derde leerweg (geen BOL of BBL).
Samen met onze partners Rightstyle en Leonie Rutten heeft Aavas in de
aanvraagronde van maart 2021 diverse aanvragen samengesteld en ingediend
voor het MKB.
Bent u ook geïnteresseerd om het ontwikkelen van uw personeel te stimuleren
maar heeft u op dit moment niet de financiële middelen om hier volop op in te
zetten? Maak dan gebruik van deze regeling! Samen met onze partners kunnen
wij u hier optimaal bij ondersteunen. De eerstvolgende aanvraagronde is in
september 2021.
Klik hier voor meer informatie →

Aavas subsidieadvies
Adres
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo

Neem contact op
074 - 266 80 90
info@aavas.nl

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@aavas.nl toe aan uw
adresboek.

