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Bekijk de webversie

Aavas subsidieadvies probeert haar klanten op alle mogelijke manieren van dienst te zijn en
goede informatie en service te leveren.
Met een regelmaat van 4 keer per jaar houden wij u graag op de hoogte van ontwikkelingen en
actuele nieuwsitems in subsidieland.
Ziet u een interessante dienst of een interessante subsidieregeling, neem dan contact op met
één van onze adviseurs.

Subsidie voor stagebedrijven

123praktijkleren.nl
Wilt u subsidie ontvangen voor uw stagiair? Met de subsidieregeling Praktijkleren krijgt een
erkend leerbedrijf een vergoeding voor de begeleidingskosten van een stagiair tot een
maximum van € 2.700,- per stageplek. Met deze tegemoetkoming tracht het RVO erkend
leerbedrijven te stimuleren om stageplekken aan te beiden.
Stagiaires van het MBO-BBL, PRO/VSO scholen, en VMBO-Entree behoren tot de doelgroep.
Deze subsidie biedt een extra stimulans voor (potentile) stagebedrijven die twijfelen over het
aanbieden van een stageplek.
De subsidie is eenvoudig in 3 stappen aan te vragen via het online aanvraagformulier van
Aavas www.123praktijkleren.nl
1. Vul de gevraagde gegevens in.
2. Upload de stagedocumenten.
3. Vraag de subsidie aan.

Financiële ondersteuning door Fondsen
Subsidieregelingen bieden mooie kansen vanuit de overheid
voor aanvullende financiering bij projecten en initiatieven.
Naast subsidieregelingen zijn er ook andere vormen van
financiële ondersteuning beschikbaar, zoals fondsen. Een
fonds wordt vaak beschikbaar gesteld door een stichting met
een ideële doelstelling. Wanneer blijkt dat bepaalde projecten
of initiatieven van organisaties aansluiten bij de doelstellingen
van deze stichting dan kunnen zij een aanvraag doen.
Kansen voor onderwijs, jeugd en zorg
Nederland kent meer dan 1000 fondsen en dat biedt erg veel mogelijkheden. Deze fondsen zijn
actief op lokaal, regionaal, nationaal of internationaal niveau. Voor veel organisaties die
projecten uitvoeren met een ideëel doel betekent dit een mooie kans op extra financiering. Die
kunnen zij gebruiken bij de opstart en uitvoering van hun activiteiten. Een belangrijk deel van de
fondsen richt zich daarbij op de thema’s onderwijs, jeugd en zorg.
Iets voor uw organisatie?
Aavas kan voor u inzichtelijk maken welke fondsen uw organisatie en project verder kunnen
helpen. Bij veel mensen is het bekend dat dit soort middelen bestaan maar zij weten niet of dit
kansen voor hen biedt. Door een zoekopdracht uit te voeren (bijvoorbeeld in combinatie met
een subsidieabonnement) kunnen wij voor u kijken waar kansen liggen op het gebied van
subsidies en fondsen. Met onze ervaring en expertise kunnen wij uw organisatie volledig
ontzorgen en van deskundig advies voorzien.

Nieuwe producten van Aavas
Eenmalige Zoekopdracht

Subsidieabonnement

Met de Eenmalige Zoekopdracht geeft
Aavas u een overzichtelijke rapportage
over de subsidiemogelijkheden voor een
bepaald project of activiteit.
Wilt u snel inzicht in wat mogelijk is voor
uw organisatie of project, kies dan voor
de Eenmalige Zoekopdracht.

Wilt u altijd op de hoogte zijn van de
actuele subsidiemogelijkheden binnen
uw branche? Dan is het
Subsidieabonnement van Aavas iets
voor u!
Twee maal per jaar komt de adviseur
van Aavas bij u langs waarbij de
activiteiten van uw organisatie worden
besproken. Naar aanleiding hiervan
ontvangt u een rapport met alle
subsidiemogelijkheden voor uw
organisatie.

Heeft u interesse in één van onze diensten, neem dan contact op met
één van onze subsidieadviseurs via telefoonnummer 074 - 266 80 90.

Effecten van Lente- en Zomerscholen
Op woensdag 24 januari vond de informatiebijeenkomst
Lente- en zomerscholen in het VO, van de VO-raad plaats. De
vakgroep TIER van de Universiteit Maastricht gaf hier een
presentatie over hun onderzoek naar de effecten van lente- en
zomerscholen.
Hieronder een aantal interessante uitkomsten op een rij:
Waarom deze lente- en zomerscholen organiseren?
Bijna de helft van leerlingen in het voortgezet onderwijs blijft een keer zitten. Dit
verlaagt hun motivatie en kost de overheid veel geld.
Het aantal lentescholen neemt elk jaar toe.
Lente- en zomerscholen worden nog te weinig ingezet voor de brugklas. Veel lente- en
zomerscholen richten zich op het 2e jaar of hoger terwijl in de brugklas het percentage
zittenblijvers net zo hoog is.
Leerlingen die deelnemen volgen veruit het vaakst wiskunde.
De groepsgrootte bij lente- en zomerscholen varieert tussen de 5 en 8 leerlingen.
Bewezen positief effect van zomerscholen op vermindering van zittenblijvers en op
verhoging van de cijfers van deelnemers.
Bij lentescholen is dit niet het geval. Een oorzaak zou kunnen zijn dat vlak voor of
tijdens de zomer de druk er meer op zit, leerlingen moeten wel. Het is hun laatste kans
en daardoor werken ze harder.
De effecten van deze lente- en zomerscholen zijn het grootst bij vmbo en havo leerlingen.
Leerlingen op zomerscholen die meer dan 10 dagen duren hebben minder kans op
zittenblijven en meer kans op betere cijfers dan zomerscholen met een kortere duur.
Belangrijke aanbeveling is om leerlingen 1 á 2 vakken te laten volgen. Bij 3 of meer vakken
loopt het positieve effect snel terug.

Geen budget meer ESF PRO/VSO

Eind november 2017 heeft het Agentschap SZW een brief verstuurd over de voortgang van het
ESF programma 2014-2020.
De belangrijkste punten uit deze brief zijn:
Er kunnen voor de ESF periode 2014-2020 geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend,
omdat het subsidiebudget op is.
De lopende projecten kunnen worden verlengd met maximaal 12 maanden.
Achteraf wordt bekeken of projecten met een over-realisatie nog een aanvullend
subsidiebedrag ontvangen.
De controletermijn en betaling van subsidiegelden is (licht) gewijzigd.
Overig
Aavas is specialist in subsidies voor het onderwijsveld. Wellicht wilt u de komende periode
gebruikmaken van overige subsidieregelingen die voor uw school / onderwijsorganisatie
interessant kunnen zijn. Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
Voor de Voortgangsbrief - Klik hier

Nieuwe collega Aavas
Jacco Smeenk
Sinds oktober 2017 is ons team versterkt
met een nieuwe collega.
Jacco Smeenk, afkomstig uit Eibergen en
afgestudeerd in Bestuurskunde en
Psychologie, is iemand die onze organisatie
op allerlei gebieden met zijn kennis en
vaardigheden versterkt.
Een welkome aanvulling en iemand die net
als ons maximaal resultaat wil behalen, om
de subsidiemogelijkheden voor uw
organisatie optimaal te benutten.

LOWAN ondersteuning onderwijs nieuwkomers
Heeft u ook nieuwkomers of asielzoekers op uw
school? Dan weet u dat het onzeker is hoe lang
deze leerlingen op uw school blijven. Veel
nieuwkomers verhuizen namelijk wanneer ze naar
Nederland komen in korte tijd naar een andere regio.
Tegelijkertijd komen er dus ook weer nieuwe
leerlingen uit andere regio's naar uw school.
Hoe verloopt de financiering? Is er lesmateriaal
beschikbaar?
Wilt u door Aavas op de hoogte gehouden worden over de subsidiemogelijkheden op het gebied
van nieuwkomers en asielzoekers? Neem dan contact op met één van onze subsidieadviseurs
via telefoonnummer 074 - 266 80 90.

Subsidie Werkdrukvermindering in het Primair Onderwijs
Scholen uit het Primair Onderwijs waar leraren kampen met
een (te) hoge werkdruk kunnen eenmalig een subsidie van
€ 8.000,- krijgen om de werkdruk te verlagen. Met dit bedrag
kan de school laten onderzoeken waar de werkdruk vandaan
komt, of -als dat al bekend is- de oorzaak ervan aanpakken.
Aanvraag
Bij het ministerie van OC&W kan vanaf 3 januari 2018 een aanvraag worden ingediend voor
deze regeling. Voor de eerste 50 schoolbesturen die een aanvraag indienen, is er sowieso een
bedrag uit de subsidiepot beschikbaar.

Bezoekadres
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo (OV)

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

Postadres
Postbus 290
7559 AG Hengelo (OV)
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@aavas.nl toe aan uw adresboek.

