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Bekijk de webversie
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Periodiek 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 tweede kwartaal van 2022.
Voor de beste leesbaarheid klik rechtsbovenin op bekijk de webversie.

Vacatures
Werken bij Aavas? Dat kan! Steeds meer
organisaties willen namelijk dat wij hen
ondersteunen bij het verwerven en verantwoorden
van subsidies. Dus we hebben collega's nodig! Wij
zoeken een subsidieadviseur (HBO) en een
subsidiemedewerker (MBO).
Klik op de onderstaande button voor meer
informatie of om direct te solliciteren!
Klik hier voor meer informatie of om direct te solliciteren →

ESF voor pro/vso

Lopende projecten
Schooljaar 2020-2021
De controles van de ESF projecten pro/vso in het schooljaar 2020-2021 zijn bijna
afgerond. Tot op heden zijn alle gecontroleerde projecten voor 100% beschikt, een
aantal rapporten zelfs geheel zonder bevindingen. Na afronding van de controle
worden de subsidiegelden uitbetaald aan de scholen, dit gaat dus op korte termijn
gebeuren.
Schooljaar 2021-2022
De Nederlandse lidstaat een aanvulling van € 60 miljoen ontvangen voor de
uitvoering van REACT-EU projecten. Het Ministerie SZW is momenteel bezig om
invulling te geven aan dit extra budget. De kans is groot dat het subsidiepercentage
van de lopende projecten verhoogd wordt van 75% naar 100% subsidie (een
tussenvariant van bijvoorbeeld 90% is ook mogelijk). Begin mei zal hierover meer
bekend gemaakt worden, wij houden jullie natuurlijk op de hoogte!

ESF+ 2022-2027
Vanaf het schooljaar 2022-2023 start het nieuwe ESF+ programma (looptijd 2022
t/m 2027). De komende 5 schooljaren komt er ongeveer € 60 miljoen beschikbaar
voor pro en vso onderwijs, dit betekent een landelijk budget van zo’n € 12,5 miljoen
per schooljaar.
Momenteel wordt door het Ministerie SZW i.s.m. het Ministerie OCW nog gewerkt
aan de uitwerking van het programma en een goede verdeling van het beschikbare
budget over de 35 arbeidsmarktregio’s.
Medio mei 2022 wordt het aanvraagtijdvak voor pro/vso opengesteld. Vanaf dat
moment kan subsidie worden aangevraagd voor het schooljaar 2022-2023. Verder
is bekend geworden dat de subsidieaanvraag en subsidieadministratie gelijk zal
blijven aan de huidige werkwijze.

Actuele subsidieregelingen
Subsidie voorkomen
onnodig zittenblijven

Subsidie heterogene
brugklassen

Elk jaar blijven gemiddeld tussen de 5 en
6 procent van leerlingen in het voortgezet
onderwijs zitten. Deze regeling heeft als
doel om het onnodig zittenblijven te
voorkomen en dit structureel in de
cultuur, het beleid en de praktijk van
scholen te verankeren. Er kan maximaal
€ 15.000 subsidie aangevraagd worden
voor het ontwikkelen, verbeteren of
intensiveren van activiteiten die bijdragen
aan het doel van de regeling. Daarnaast
kan maximaal € 10.000 subsidie worden
aangevraagd voor zomerscholen of
andere programma's buiten de reguliere
lestijden. De subsidie kan tot 1 mei 2022
worden aangevraagd.
Lees hier meer over de inhoud en
mogelijkheden.

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. Zo kunnen leerlingen hun
eventuele achterstand inhalen en wordt
te vroege selectie voorkomen. Per
schoolvestiging is €100.000 subsidie
beschikbaar. Deelnemende scholen
dienen uiterlijk in schooljaar 2023-2024
aantoonbaar een groter of beter aanbod
van heterogene brugklassen te hebben.
De subsidie kan tot 18 april 2022 worden
aangevraagd.
Lees hier meer over de inhoud en
mogelijkheden.

Subsidie
bewegingsonderwijs

Cultuureducatie voor
vmbo, vso, pro school

Vanaf het schooljaar 2022-2023 zijn
basisscholen wettelijk verplicht om
minimaal twee lesuren per week
bewegingsonderwijs te geven, door een
bevoegde vakleerkracht. De
subsidieregeling "Impuls en Innovatie
Bewegingsonderwijs" is bedoeld om
scholen te helpen die vereiste uren
bewegingsonderwijs te realiseren en het
bewegen in brede zin steviger op school
te verankeren. Scholen kunnen deze
subsidie gebruiken om de verplichte twee
lesuren te halen, om extra lessen te
geven of om beweging door de
schooldag heen te stimuleren. Scholen
die voor het eerst gebruik maken van
deze subsidie ontvangen € 25.000.
Lees hier meer over de inhoud en
mogelijkheden.

De subsidieregeling cultuureducatie heeft
als doel om -in samenwerking met een
culturele instelling- de cultuureducatie te
versterken en te verankeren in het
lesprogramma van scholen voor vmbo,
vso en pro onderwijs. Er kan doorlopend
door een culturele instelling subsidie
aangevraagd worden voor
cultuureducatieve projecten binnen 3
verschillende fases (1. kennismaken, 2.
ontwikkelen en 3. verduurzamen). Alle
fases hebben een eigen inhoud, criteria,
budget en aanvraagperiode.
Een aanvraag dient vergezeld te gaan
van een projectplan, begroting en een
samenwerkingsovereenkomst tussen
culturele instelling en sw
onderwijsinstelling.
Lees hier meer over de inhoud en
mogelijkheden.

Subsidie doorstroomprogramma's

Doorstroom PO-VO
Onderwijskansen van kinderen van lager en hoger opgeleide ouders lopen verder
uit elkaar. Leerlingen van laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoets-score
gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook
blijken leerlingen van laagopgeleide ouders minder goed te presteren in het VO.
Het Actieplan Gelijke Kansen stelt geld beschikbaar voor doorstroomprogramma’s
die de overgang van het PO naar het VO verbeteren. Doelgroep van de
doorstroomprogramma’s zijn (toekomstige) voortgezet onderwijs leerlingen die op
een hoger niveau kunnen instromen of presteren in het voortgezet onderwijs dan ze
tot nu toe laten zien, maar door omgevingsfactoren buiten de school of door de
thuissituatie niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of
hulpbronnen tot hun beschikking hebben die nodig zijn om dit niveau te realiseren.
Aanvragen kunnen ingediend worden t/m 30 april 2022. Het subsidiebedrag
bedraagt maximaal €124.000.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.

Doorstroom VMBO-MBO/HAVO
De regeling heeft als doel om de overstap van het vmbo naar het mbo of naar de
havo te versoepelen. Het programma is bedoeld voor leerlingen in het laatste
leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs (mbo/havo).
Men wil leerlingen die vanuit sociaaleconomische achtergrond een achterstand
opgelopen hebben extra ondersteunen om de overstap voor hen makkelijker te
maken.
Subsidie kan aangevraagd worden tot en met 30 april 2022. Per aanvraag is
maximaal € 49.000 subsidie beschikbaar per vmbo vestiging.
Lees hier meer over de inhoud en mogelijkheden.

Subsidie Praktijkleren
Het doel van de Subsidie Praktijkleren is om
bedrijven te stimuleren om een praktijkleerplek of
stageplaats aan te bieden aan de scholieren.
Bedrijven die een stageplaats bieden aan
leerlingen kunnen hiervoor een vergoeding
aanvragen van maximaal € 2.700 per stageplek
per schooljaar. De subsidie kan worden
aangevraagd voor stageplaatsen van leerlingen
van de onderwijssoorten MBO BBL, Praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal
Onderwijs, VMBO BBL, VMBO Entree.
Lees hier alle voorwaarden van de subsidie en deel de folder uit aan uw
stagebedrijven.

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.

