
De	subsidieregeling	Praktijkleren	biedt
werkgevers	de	kans	om	een
tegemoetkoming	te	ontvangen	voor	de
begeleiding	van	een	leerling	of	student.
Daarmee	stimuleert	de	regeling	dat
leerlingen	en	studenten	de	kans	krijgen
om	in	de	praktijk	ervaring	op	te	doen.
Vooralsnog	vervalt	deze	regeling	per
januari	2023.	Echter	in	de
Prinsjesdagstukken	van	het	ministerie

van	OCW	worden	budgetten	genoemd	die	wijzen	op	een	verlenging	tot	2027.	Naar
verwachting	zal	op	korte	termijn	dan	ook	een	verlenging	van	de	regeling	bekend
worden	gemaakt.

Aanvraag	Subsidie	Praktijkleren
Bied	je	als	werkgever	praktijkleerplaatsen	aan?	Dan	kan	je	voor	de	begeleiding	van
stagiaires	of	studenten	een	maximale	tegemoetkoming	van	€	2.700	aanvragen.	
Je	kunt	de	subsidie	voor	het	schooljaar	2022-2023	eenvoudig	in	3	stappen
aanvragen	via	123praktijkleren.nl.

Schooljaar	2022-2023
Ook	dit	schooljaar	kunnen	organisaties	weer	een	aanvraag	indienen	voor	de
subsidieregeling	Praktijkleren.	Meld	u	aan	via	123praktijkleren.nl.

Schooljaar	2021-2022
Het	aanvraagloket	voor	het	schooljaar	2021-2022	is	gesloten.	Het	is	dus	niet	meer
mogelijk	om	voor	het	afgelopen	schooljaar	subsidie	aan	te	vragen.

Extra	subsidie	voor	specifieke	sectoren
Tot	en	met	schooljaar	2023-2024	is	een	extra	budget	van	10,6	miljoen	euro	per
schooljaar	toegevoegd,	specifiek	geldend	voor	mbo-bbl	leerplekken	voor	de
sectoren	landbouw,	horeca	en	recreatie.

Schooljaar	2020-2021
De	REACT-EU	en	ESF	projecten	van	het
schooljaar	2020-2021	zijn	allemaal	afgerond.	Voor
dit	schooljaar	waren	de	budgetten:

ESF	€	8,5	miljoen
REACT-EU	16,5	miljoen

Aavas	heeft	in	deze	periode	de	scholen	in	20
arbeidsmarktregio's	mogen	begeleiden	bij	de
uitvoering	van	deze	projecten.	Alle	projecten	die	door	ons	zijn	begeleid	hebben	een
realisatie	van	100%	behaald	(na	controle).

Schooljaar	2021-2022
Voor	de	REACT-EU	projecten	in	het	schooljaar	2021-2022	was	het	totale	budget	€
25	miljoen.	Voor	deze	projecten	moet	uiterlijk	31	oktober	2022	de	einddeclaratie
worden	ingediend.	Daarna	vind	de	controle	plaats	vanuit	het	Ministerie	SZW.	De
uitbetaling	van	de	subsidiegelden	is	naar	verwachting	omstreeks	het	2e	kwartaal
van	2023.

Continuering	STO
Met	een	brief	van	7	juli	jl.	heeft	Dennis	Wiersma,
de	minister	voor	Primair	en	Voortgezet	Onderwijs,
de	penvoerders	van	de	STO-regio’s	ingelicht	over:
1.	 Voortzetting	van	het	programma	vanaf	2024	
2.	 Verlaging	van	het	totaal	percentage

cofinanciering	van	10%	naar	7,5%.
Op	de	landelijke	STO	bijeenkomst	van	19	september	jl.	is	bevestigd	dat	ook	de
komende	jaren	structureel	veel	geld	beschikbaar	komt	om	het	stimuleren	van
techniekonderwijs	in	de	regio	te	borgen.	De	overheid	wil	met	gemiddeld	€	100
miljoen	subsidie	(per	kalenderjaar)	zorgen	voor	kwalitatief	hoogstaand	technisch
onderwijs	op	het	vmbo	in	heel	Nederland.

Dienstverlening	Aavas
Techniekregio’s	moeten	een	controleerbare	projectadministratie	bijhouden,	waarin
alle	kosten	én	ingebrachte	cofinanciering	door	bedrijven	wordt	verantwoord.	De
verantwoording	van	de	subsidie	bestaat	uit	een	financiële	verantwoording	(aan	de
eigen	accountant	én	aan	de	subsidieverstrekker)	en	een	inhoudelijke
verantwoording	(aan	de	subsidieverstrekker).

Aavas	is	gespecialiseerd	in	het	inrichten	van	het	financieel	projectmanagement	en
de	verantwoording	van	subsidieprojecten.	Voor	de	subsidie	Sterk	Techniek
Onderwijs	heeft	Aavas	het	STO	ondersteuningspakket	ontwikkeld,	waarmee	een
eenvoudige	projectadministratie	kan	worden	bijgehouden.

Aavas	begeleidt	8	techniekregio's,	waaronder	de	regio	Twente	en	Caribisch
Nederland,	met	de	administratieve	verantwoording.	Deze	verantwoording	wordt
positief	beoordeeld	door	accountants.	Ook	werden	er	in	de	terugkoppelingen	op	de
midterm	reviews	door	DUS-I	geen	noemenswaardige	toelichtingen	of	aanvullingen
gevraagd.	Mocht	uw	regio	nog	administratieve	lastenverlichting	zoeken,	neem	dan
contact	op	met	één	van	onze	subsidieadviseurs.

Nu	de	krapte	op	de	arbeidsmarkt	in	elke
beroepsgroep	zo	hoog	is	zijn	er	vrijwel
geen	kansarme	beroepen	meer.	Dat	blijkt
uit	de	update	van	de	kansrijke
beroepenlijst	van	UWV.	In	totaal	staan	er
nu	ruim	270	verschillende	kansrijke
beroepen	op	de	lijst.	Voor	deze	beroepen
geldt	dat	er	voldoende	tot	goede	kansen
zijn	om	in	dit	beroep	aan	de	slag	te	gaan.
Er	zijn	goede	baankansen	op	alle
niveaus,	van	beroepen	met	lage
instroomeisen	tot	en	met	de	hogere	instroomeisen.

Kansrijke	beroepen
Ieder	jaar	brengt	UWV	de	kansrijke	beroepen	in	beeld.	In	september	2022	zijn	er,
ten	opzichte	van	de	vorige	versie	in	december	2021,	verschillende	beroepen
bijgekomen.	De	lijst	is	gebaseerd	op	cijfers	over	de	afgelopen	periode	toen	de
economie	sterk	aantrok.	Door	de	inflatie,	hoge	energieprijzen	en	eventuele
toekomstige	lockdowns	bij	een	corona-uitbraak,	kunnen	de	baankansen	van
verschillende	beroepen	weer	afnemen.
Het	overzicht	van	de	kansrijke	beroepen	laat	zien	welke	beroepen	voldoende	tot
goede	baankansen	bieden.	Dat	geeft	richting	aan	mensen	die	op	zoek	zijn	naar
ander	werk	of	willen	nadenken	over	omscholing.	In	totaal	gaat	het	om	ruim	270
kansrijke	beroepen,	verdeeld	over	16	richtingen	of	‘segmenten’.

Kansen	op	verschillende	niveaus
In	het	overzicht	met	Kansrijke	Beroepen	staan	beroepen	op	alle	niveaus.

Zo	zijn	er	beroepen	waar	geen	of	nauwelijks	instroomeisen	worden	gesteld,	zoals:
oppermannen	en	hulparbeiders	bouw
assemblagemedewerkers
bijrijders
verkeersregelaars
verkoopmedewerkers	tankstation

In	de	meeste	beroepen	wordt	er	gevraagd	om	specifieke	kennis	en	vaardigheden.
Op	middelbaar	niveau	zijn	het	beroepen	zoals:

verzorgenden	ig
monteurs	witgoed
woonbegeleiders	gehandicaptenzorg
handhavers	openbare	ruimte	(BOA’s)
metselaars

Ook	op	hoger	niveau	zijn	er	baankansen,	bijvoorbeeld:
leerkrachten	basisonderwijs
securityspecialisten	ICT
hr-adviseurs
biochemisch	en	microbiologisch	analisten
projectleiders	grond-,	weg	en	waterbouw

Nieuwsbrief	Aavas	subsidieadvies	3e	kwartaal	2022 Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	Aavas	3e	kwartaal	2022
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	derde	kwartaal	van	2022.
Voor	de	beste	leesbaarheid	klik	rechtsbovenin	op	bekijk	de	webversie.

Nieuwe	medewerker
Vanaf	juli	2022	is	Max	Jansen	het	team	van	Aavas	komen	versterken	in	de	functie
van	subsidiemedewerker.	Max	heeft	in	Enschede	de	opleiding	Technische
Bedrijfskunde	gevolgd	aan	Saxion	Universities	of	Applied	Science.		Max	verzorgt
voor	onze	opdrachtgevers	de	opzet	en	het	periodiek	bijwerken	van	de	administratie
voor	subsidieprojecten.	Tevens	biedt	hij	ondersteuning	bij	het	opstellen	van
subsidieaanvragen,	tussenrapportages	en	einddeclaraties.	Bij	de	uitvoering	van	zijn
werkzaamheden	werkt	Max	nauw	samen	met	onze	subsidieadviseurs.

Het	in	beeld	brengen	van	de	kosten	zoals	dat	van	de	subsidieverstrekker	verlangd
wordt,	is	een	proces	dat	om	de	juiste	kennis	en	ervaring	vraagt.	Omdat	het
regelmatig	om	flinke	bedragen	gaat,	is	het	vanzelfsprekend	dat	er	de	nodige	eisen
worden	gesteld	aan	de	manier	waarop	de	subsidiabele	kosten	verantwoord	worden.
Om	dat	inzichtelijk	te	krijgen,	is	het	belangrijk	dat	er	een	uitstekende	administratie
opgezet	wordt.	Ons	team	kent	het	klappen	van	de	zweep,	kent	de	spelregels	van
registreren	en	ondersteunt	uw	organisatie	optimaal	bij	het	daadwerkelijk	behalen
van	de	subsidie.
We	zijn	verheugd	dat	we	na	een	korte	periode	al	weten	dat	Max	een	goede
versterking	is	van	ons	team.

Subsidieregeling	ESF+	2021-2027

Het	Programmadocument	voor	de	ESF+	regeling	(2021-2027)	is	goedgekeurd	door
de	Europese	Commissie.	Op	3	mei	jl.	is	de	subsidieregeling	ESF+	gepubliceerd.	De
ESF+	regeling	kent	vier	onderdelen:

1.	PRO/VSO	scholen
Er	wordt	subsidie	beschikbaar	gesteld	voor	de	integrale	begeleiding	van	leerlingen
in	het	Praktijkonderwijs	(PRO)	en	het	Voortgezet	Speciaal	Onderwijs	(VSO)	richting
de	arbeidsmarkt.	In	de	ESF+	periode	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	een
standaardprijs	per	leerling	per	schooljaar.	Het	eerste	aanvraagtijdvak	stond	open
van	16	mei	t/m	1	juli	2022.	Het	totaal	beschikbare	budget	voor	projecten	m.b.t.
schooljaar	2022-2023	bedroeg	€	15	miljoen.
Aavas	heeft	voor	179	scholen	binnen	20	arbeidsmarktregio’s	de	aanvragen
samengesteld.	Samen	met	de	scholen	worden	de	projecten	opgestart	en	ingericht.
De	subsidie	bedraagt	40%	van	de	subsidiabele	kosten.

2.	Regiogemeenten
Ten	behoeve	van	arbeidsmarktgerichte	ondersteuning	van	mensen	met	een
kwetsbare	arbeidsmarktpositie	wordt	aan	de	gemeenten	in	een	arbeidsmarktregio
subsidie	beschikbaar	gesteld.	De	subsidie	kan	worden	ingezet	voor	de	volgende
doelgroepen:

Werkzoekenden	(zowel	met	als	zonder	uitkering)
Kwetsbare	werkenden	(o.a.	flexkrachten)
ZZP'ers	en	Oekraïense	ontheemden
Vluchtelingen	(statushouders)		

Het	aanvraagtijdvak	staat	open	van	3	oktober	tot	en	met	15	december	2022.	Het
totaal	beschikbare	budget	voor	het	eerste	aanvraagtijdvak	bedraagt	€	42	miljoen
voor	projecten	met	een	looptijd	van	maximaal	15	maanden.	De	subsidie	bedraagt
40%	van	de	subsidiabele	kosten.

Medio	2023	kunnen	de	regiogemeenten	een	tweede	aanvraag	indienen,	dit	keer
voor	een	subsidieaanvraag	specifiek	gericht	op	sociale	activering/actieve	inclusie.
De	exacte	invulling	van	de	regeling	en	het	beschikbare	budget	wordt	nog
bekendgemaakt.

3.	Dienst	Justitiële	Inrichtingen
Van	31	oktober	t/m	25	november	2021	wordt	er	een	eenmalig	aanvraagtijdvak
opengesteld	voor	de	Dienst	Justitiële	Inrichtingen	ten	behoeve	van	het	verbeteren
van	de	arbeidsmarktpositie	van	mensen	in	detentie.	Er	wordt	een	bedrag	van	ruim	€
20	miljoen	beschikbaar	gesteld	voor	een	project	met	een	looptijd	van	5	jaar.

4.	Voedselhulp
Van	3	oktober	t/m	18	november	2022	wordt	er	een	eenmalig	aanvraagtijdvak
opengesteld	voor	de	verstrekking	van	voedselhulp,	materiële	basishulp	en
begeleidende	maatregelen	voor	meest	behoeftigen.	Er	wordt	een	bedrag	van	ruim	€
15	miljoen	beschikbaar	gesteld	voor	een	project	met	een	looptijd	van	5	jaar.
Organisaties	zonder	winstoogmerk	worden	uitgenodigd	een	projectplan	in	te	dienen
op	alle	onderdelen	en	tegen	het	volledig	beschikbare	bedrag.	ESF+	Voedselhulp
focust	zich	op	problematiek	van	mensen	van	wie	de	financiële	middelen	niet
toereikend	zijn	om	in	hun	eigen	levensonderhoud	en	die	van	hun	kinderen	te
voorzien.

Lees	meer	over	ESF+

Aavas	ondersteunt	Stichting	Kabuki
Syndroom

Het	Kabuki	syndroom	werd	in	1981	ontdekt	door	de	Japanse	artsen	Dr.	Niikawa	en
Dr.	Kuroki.	Onafhankelijk	van	elkaar	beschreven	zij	de	kenmerken	die	zo	typisch
zijn	voor	het	Kabuki	syndroom,	waaronder	wijde	‘oogspleten’,	eversie	(=
omdraaiing)	van	het	buitenste	ooglid	en	boogvormige	wenkbrauwen.
De	karakteristieke	gelaatstrekken	deden	hen	denken	aan	de	manier	waarop	de
acteurs	in	Japanse	Kabuki	theaters	zich	opmaakten.	Om	die	reden	noemden	ze	het
syndroom	‘Kabuki	Make-up	syndroom’.	Inmiddels	is	het	vooral	bekend	als	het
‘Kabuki	syndroom’.	Kabuki	is	Japans	voor	zingen	(ka),	dansen	(bu)	en	acteren	(ki).

Het	nichtje	van	onze	collega	Tommy	is	geboren	met	het	Kabuki	Syndroom.	Om
deze	reden	zijn	wij	extra	trots	dat	wij	de	Stichting	Kabuki	Syndroom	ondersteunen
bij	haar	activiteiten.	Aavas	sponsort	de	jaarlijkse	Kabuki	Familiedag,	waar
betrokkenen	ervaring	met	elkaar	kunnen	uitwisselen.	

Wil	je	meer	lezen	over	Kabuki?	Kijk	dan	op	de	website	van	de	stichting.

Subsidie	Praktijkleren

Afronding	REACT-EU	projecten

Subsidie	Sterk	Techniek	Onderwijs

Actuele	subsidieregelingen
1.	Subsidie	voor

ventilatie	op	scholen

Er	is	subsidiebeschikbaar	voor	het
verbeteren	van	ventilatie	op	scholen.	De
subsidie	is	een	uitkering	voor	besturen
van	po-	en	vo-scholen,	vo-afdelingen	van
aoc's	en	verticale
scholengemeenschappen	om	het
binnenklimaat	van	bestaande
schoolgebouwen	te	verbeteren.
Van	1	oktober	2022	tot	en	met	31
december	2022	(ronde	2)	kunnen
aanvragen	worden	gedaan.	Hierbij	gaat
het	vooral	om	de	financiering	van	bouw-
en	installatiekosten.	De	subsidie	bestaat
uit	een	basissubsidie	(30%	van	de
kosten)	en	aanvullende	vangnetsubsidie
voor	gebouwen	die	tot	de	meest	urgente
gevallen	behoren	(60%	van	de	kosten).
Lees	hier	meer	over	de	inhoud	en
mogelijkheden.

2.	Cultuureducatie
voor	vmbo,	vso,	pro

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	onderwijsinstelling.	
Aavas	heeft	al	een	aantal
samenwerkingsverbanden	succesvol
ondersteund.	Mocht	u	gebruik	willen
maken	van	onze	dienstverlening,	neem
dan	contact	op	met	onze
subsidieadviseurd.
Lees	hier	meer	over	de	inhoud	en
mogelijkheden.

3.	SLIM	subsidie
Het	doel	van	de	SLIM	regeling	is	om
werkgevers	in	het	MKB	te	stimuleren	om
meer	in	te	zetten	op	een	leven	lang
ontwikkelen	in	hun	organisatie	en	dit
vanzelfsprekend	te	maken.	Het	eerst
volgende	aanvraagtijdvak	is	geopend	in
maart	2023.	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	heeft	Aavas	in
de	aanvraagronde	van	maart	en
september	2022	meerdere	aanvragen
samengesteld	welke	positief	beoordeeld
en	uiteindelijk	beschikt	zijn.	In	maart
2023	zal	er	weer	een	aanvraagronde
openen	voor	deze	regeling.
Lees	hier	meer	over	de	regeling	en	onze
dienstverlening.

4.	STAP	budget
Werkenden	en	werkzoekenden	kunnen
vanaf	1	november	2022	een	budget	van
€	1.000	per	jaar	aanvragen	voor
opleiding	en	ontwikkeling.	Deze
vergoeding	heet	STAP-budget.	STAP
staat	voor	Stimulering	Arbeidsmarkt
Positie.	U	kunt	deze	subsidie	gebruiken
voor	het	volgen	van	een	training,	cursus
of	opleiding.	In	een	scholingsregister
staan	de	opleidingen	waarvoor	het	STAP-
budget	aangevraagd	kan	worden.
Lees	hier	meer	over	de	subsidieregeling.

Externe	instroom
schoolleiders	PO

Een	goede	schoolleider	is	belangrijk	voor
een	goed	schoolklimaat,	voor
ontwikkeling	van	de	school	en	voor
goede	docenten	en	leerlingen	die	kunnen
leren	en	zichzelf	kunnen	ontwikkelen.
Omdat	er	een	tekort	aan	schoolleiders	in
het	PO	is	komt	de	kwaliteit	van	het
onderwijs	in	gevaar.	Een	schoolbestuur
kan	een	tegemoetkoming	aanvragen
voor	de	kosten	van	de	opleiding,
begeleiding	en	studieverlofkosten	van
een	instromer	buiten	het	onderwijs	die
schoolleider	wil	worden	en	daarvoor	een
van	de	schoolleidersopleidingen	volgt	die
in	de	bijlage	van	de	regeling	zijn
opgenomen.
Lees	hier	meer	over	de	mogelijkheden	en
de	regeling.

Subsidie	tweede
lerarenopleiding

Leraren	die	een	tweede	lerarenopleiding
willen	volgen	kunnen	van	1	oktober	tot	en
met	31	december	2022	een	subsidie
tweede	lerarenopleiding	aanvragen.
Bevoegde	leraren	die
instellingscollegegeld	betalen	voor	een
tweede	lerarenopleiding,	kunnen	voor	het
eerste	en	tweede	studiejaar	afzonderlijk
maximaal	€	6.000	subsidie	krijgen.
Lees	hier	meer	over	de	inhoud	en
mogelijkheden.

Kansrijke	beroepen

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.
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