Nieuwsbrief Aavas subsidieadvies 3e kwartaal 2021

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Aavas 3e kwartaal 2021
Per kwartaal ontvangt u van ons een nieuwsbrief met praktische
informatie over (nieuwe) subsidieregelingen gericht op het Onderwijs en
de Arbeidsmarkt. Dit is de nieuwsbrief van het derde kwartaal 2021.

Vacature Subsidie Consultant
Aavas groeit! Groei jij met ons mee? Wij zijn per
direct op zoek naar een Subsidie Consultant
Onderwijs & Arbeidsmarkt. Bij ons krijg je de
kans om als professional je eigen klanten te
adviseren bij het verwerven, beheren en
verantwoorden van subsidietrajecten.

Klik hier voor meer informatie en om direct te solliciteren →

Subsidie Europees Sociaal Fonds
ESF en REACT-EU schooljaar 2020-2021 voor
PRO/VSO
De projecten in het schooljaar 2020-2021 zijn
allemaal afgerond. Aavas heeft in maar liefst 20
arbeidsmarktregio's scholen ondersteund bij het
uitvoeren van deze projecten! De afwikkeling
van de projecten is als volgt:
Indienen einddeclaratie oktober 2021
Controle Ministerie SZW uiterlijk januari 2022
Uitbetalen subsidiegelden aan de
centrumgemeente januari 2022
REACT-EU schooljaar 2021-2022 voor PRO/VSO
Om de administratie voor het huidige schooljaar in te richten ontvangen onze
klanten een overzicht met benodigde stukken. Na ontvangst hiervan gaan we
aan het werk om de projectadministraties zo efficiënt als mogelijk uit te werken.
In totaal is voor PRO/VSO onderwijs in dit schooljaar € 25 miljoen beschikbaar
via de REACT-EU regeling (onderdeel van ESF Actieve Inclusie).
Laatste gemeenteproject
De laatste projecten die door gemeenten worden uitgevoerd in het kader van de
REACT-EU regeling als aanvulling op de middelen uit het participatiebudget
lopen tot 30 juni 2022.
Vervolg vanaf 2022
Nederland heeft ervoor gekozen om de nieuwe ESF+ periode op te schorten
totdat de middelen uit het corona herstelfonds REACT-EU zijn uitgeput. ESF+
start in Nederland dus vanaf medio 2022. In totaal is er in Europa maar liefst 100
miljard euro beschikbaar voor dit programma. De inhoud van het programma
voor Nederland wordt nog verder vorm gegeven.
Klik hier voor meer informatie over ESF+ vanaf 2022 →

Subsidie Sterk Techniek Onderwijs
Vanaf januari 2020 krijgen vmbo scholen in 76
regio’s in Nederland geld om te werken aan
aantrekkelijk, innovatief en sterk
techniekonderwijs. Recent is de subsidieregeling
Sterk Techniekonderwijs (STO) op enkele
punten aangepast.
1. De voortgangsrapportage wordt uiterlijk 1
november 2021 ingediend.
2. De periode waarin subsidiegelden kunnen
worden besteed wordt met 7 maanden
verlengd tot 1 augustus 2024.
3. Het eindverslag wordt uiterlijk 1 december
2024 ingediend.
Techniekregio’s moeten een controleerbare projectadministratie bijhouden,
waarin alle kosten én ingebrachte cofinanciering door bedrijven wordt
verantwoord.
Aavas is gespecialiseerd in het inrichten van het financieel projectmanagement
en de verantwoording van subsidieprojecten. Voor de STO subsidie heeft Aavas
een ondersteuningspakket ontwikkeld, waarmee een eenvoudige
projectadministratie kan worden bijgehouden. Techniekregio’s kunnen zelf met
het STO ondersteuningspakket aan de slag. Indien gewenst kunnen wij ook het
financiële projectmanagement voor onze rekening nemen.
Aavas subsidieadvies mag de volgende regio’s bij de financiële verantwoording
van de subsidie STO begeleiden:
Twente
Deventer-Twello
Noord-Oost Overijssel / Zuid-Oost Drenthe
Caribisch Nederland
Amstelveen
Amsterdam
Rijk van Nijmegen
Klik hier voor meer informatie over STO →

Subsidieregeling Praktijkleren
beschikbaar voor schooljaar 20202021

Erkende leerbedrijven kunnen via de Subsidie Praktijkleren een vergoeding
aanvragen voor het aanbieden van een een leerplaats/stageplek. De vergoeding
bedraagt € 2.700 per stageplek. De regeling loopt nog door tot en met 2023. De
subsidie is aan het eind van een schooljaar aan te vragen, na afloop van de
begeleiding. De beschikbare budgetten voor het schooljaar 2021-2022 zijn:
VSO/PRO/VMBO
€ 1,3 miljoen
MBO
€ 251,5 miljoen
HBO
€ 17,7 miljoen
WO
€ 2,2 miljoen
Direct bij de start van de stage kan het stagebedrijf/werkgever de aanmelding bij
123praktijkleren.nl vast doen. Wij houden de stagegever vervolgens op de
hoogte over de naderende deadlines en vragen de subsidie na afloop van de
stage voor u aan. Het aanvraagtijdvak voor het studiejaar 2021-2022 loopt van
15 juni 2022 t/m 15 september 2022.
De stagedocenten van scholen kunnen de werkgevers eenvoudig inlichten via
onze folder, deze kunt u via onderstaande knop downloaden.
Folder praktijkleren →

Lees meer →

Coronavirus en het onderwijs

Vanwege het coronavirus heeft het onderwijs te maken gehad met gedwongen
sluiting van de scholen. De overheid heeft programma’s en middelen
beschikbaar gesteld die ingezet kunnen worden om corona-gerelateerde
problemen aan te kunnen pakken en het hoofd te kunnen bieden. Hieronder
hebben wij een aantal lopende programma’s voor u op een rij gezet.
Heterogene Brugklassen
Vanwege de coronacrisis is kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen.
Het doel van deze subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun
brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende basisschooladviezen
bij elkaar in de klas zitten. Hierbij dient differentiatie plaats te vinden. Voor
scholen of instellingen in het voortgezet onderwijs is per vestiging €100.000
beschikbaar.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.
Nationaal Programma Onderwijs
De komende 2,5 jaar ontvangen scholen in het funderend onderwijs in het kader
van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra middelen om bewezen
interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van corona-gerelateerde
vertragingen. Het gaat daarbij om de brede ontwikkeling van leerlingen, dus om
de cognitieve vertragingen, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het
welbevinden van leerlingen.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.
Capaciteitentesten 2021-2023
Vanwege de schoolsluiting in april 2020 hebben leerlingen van de toenmalige
groep 8 geen eindtoets gemaakt. Leerlingen ontvingen hierdoor gemiddeld
genomen een lager schooladvies en stroomden op een lager niveau in op het
voortgezet onderwijs. Met de Subsidieregeling capaciteitentesten 2021-2023
kunnen scholen in het voortgezet onderwijs toetsen afnemen in het eerste en
tweede leerjaar van het VO om het best passende onderwijsniveau van
leerlingen te meten.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.
Ventilatie schoolgebouwen
De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor
gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het PO en
VO te verbeteren. Van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari kunnen aanvragen
worden gedaan. Hierbij gaat het vooral om de financiering van noodzakelijke en
energiezuinige maatregelen (bouw- en installatiekosten) om het binnenklimaat
van een schoolgebouw te verbeteren.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.

Een Leven Lang Ontwikkelen

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen
zich blijven ontwikkelen. Om dit te stimuleren zijn er verschillende
subsidiemogelijkheden:
Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek
Tussen 1 september en 1 december 2021 kunnen werkgevers aanspraak maken
op deze subsidieregeling. Voor werkgevers is eenmalig een vast bedrag van
€3.750 beschikbaar per medewerker om deze om te scholen naar een beroep in
de ICT of techniek (maximaal 6 omscholingstrajecten per werkgever).
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.
NL Leert Door
In 2021 wordt door het kabinet ruim 200 miljoen beschikbaar gesteld voor
omscholing en ontwikkeling voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen
gerechtigde leeftijd. Via de NL Leert Door regeling kan men aanspraak maken op
gratis cursussen, begeleiding of ontwikkeladvies.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden
Subsidieregeling STAP-budget
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van
€1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet
STAP-budget (STimulering ArbeidsmarktPositie). Er is een scholingsregister
beschikbaar met opleidingen waarvoor mensen het STAP-budget kunnen
aanvragen.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden
Twents Fonds voor vakmanschap
Woont u in Twente en wilt u uw zelf door een scholing tot en met maximaal MBO
niveau 4 verder ontwikkelen? Dan kunt u gebruikmaken van de persoonlijke
scholingscheques van Twents Fonds voor Vakmanschap. U kunt uw cheque
gebruiken om u verder te ontwikkelen binnen uw eigen vakgebied, maar ook om
uzelf klaar te stomen voor een ander beroep. Hiertoe vraagt u een
loopbaangesprek aan bij een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente
of het Loopbaanstation. Zij beoordelen of u aan alle voorwaarden voldoet en in
aanmerking komt voor een scholingscheque.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.

Actuele Subsidieregelingen
Stimuleringsregeling Gezonde Relaties &
Seksualiteit
Deze regeling is gericht op het stimuleren en
ondersteunen van scholen die aandacht willen
besteden aan gezonde relaties en seksualiteit.
Dit draagt bij aan een positieve en gezonde
seksuele ontwikkeling. Scholen uit het po, vo en
mbo kunnen van 4 oktober tot en met 15
november 2021 hun belangstelling kenbaar maken via mijngezondeschool.nl.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.
Jong Leren Eten - Lekker naar buiten
Dit programma wil scholen en kinderopvanglocaties stimuleren om kinderen en
jongeren in aanraking te laten komen met informatie en activiteiten over voeding.
Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kan een bijdrage aangevraagd worden voor
drie activiteiten: moestuinieren, koken en/of een excursie of gastles op het
gebied van voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en
duurzame keuzes te maken. Scholen uit het po, vo en mbo én
kinderopvanglocaties kunnen hun belangstelling kenbaar maken op de website
eengezondestart.nl.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.
Onderwijsassistenten naar opleiding tot leraar
Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). De
subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te
bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. De
subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar (maximaal 4
studiejaren). De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 15 maart tot en
met 15 oktober 2021 voor kalenderjaar 2021 en van 16 oktober 2021 tot en met
15 oktober 2022 voor kalenderjaar 2022.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.
Subsidie zij-instroom docenten
Onderwijsinstellingen kunnen subsidie ontvangen om mensen aan te nemen en
in staat te stellen om via een zij-instroomtraject binnen twee jaar hun
onderwijsbevoegdheid te halen. De subsidie bedraagt € 20.000 euro per zijinstromer. Tot en met 15 oktober 2021 kan subsidie aangevraagd worden voor
zij-instromers die in 2020 of 2021 beginnen met hun scholing.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.

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.

