Datum 26 juni 2018
Criteria voor projecten Passend Onderwijs SWV PO IJmond
Inleiding
In het activiteitenplan 2018 – 2019 van het SWV PO IJmond staat als ontwikkelpunt (18) genoemd: Vergroten
van dekkend aanbod (o.a. ter voorkoming van thuiszitten). In het kader hiervan worden
schoolbesturen/scholen uitgenodigd om projecten in te dienen die tot doel hebben om het dekkende aanbod
te vergroten. In het activiteitenplan is op dit moment een budget gereserveerd van € 145.000,- Indien nodig
kan dit bedrag in aanloop naar de Kaderbrief 2019 1 opgehoogd worden.
Waar kan aan gedacht worden?
In genoemd activiteitenplan staan enkele voorbeelden vermeld van (nader te ontwikkelen) plannen, zoals:
- OZB-groep Heliomare (10 – 14 jarigen i.s.m. SWV VO MK);
- Auti-groep (IKC IJmond) of elders;
- HB onderwijs voor specifieke doelgroep gedragsmoeilijke kinderen (Via Nova/Atlant);
- Uitbouw voorziening neveninstromers tot expertisecentrum (Fakkel/Tabijn);
- Voorziening voor gesignaleerde kleuters, op het gebied van achterstand in taal (Cocon - Vlinder/Tabijn);
- Praktijkklas Basisonderwijs (Kerkuil/Blosse).
Criteria waaraan een project dient te voldoen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gericht op ‘extra ondersteuning’ (dus in principe niet op basisondersteuning, tenzij het aantoonbaar
gericht is op versterking van de basisondersteuning);
Levert bijdrage aan het dekkend (thuisnabij) aanbod binnen de regio van het SWV PO IJmond; (zowel
iets nieuws als iets dat al bestaat maar nog niet thuisnabij beschikbaar is in de regio);
Is boven- of breed bestuurlijk beschikbaar (dus ook voor leerlingen van scholen in de buurt ook van
andere schoolbesturen);
Is gebaseerd op een planmatige opzet (met daarin o.a. beschreven: doelgroep, doelen, werkwijzen,
resultaten, kosten en evaluatie);
Genoemde evaluatie vindt minimaal 1x per jaar plaats op initiatief van de verantwoordelijke
projectleider (schoolbestuur/school) met de subsidiegever (SWV PO IJmond);
Vindt plaats op basis van cofinanciering, d.w.z. naast subsidie vanuit het SWV PO IJmond draagt het
organiserende schoolbestuur ook zelf bij aan de financiering hiervan;
Het te vragen subsidiebedrag dient adequaat financieel onderbouwd te zijn (business case) en dient in
alle opzichten redelijk te zijn;
Het toe te kennen subsidiebedrag wordt, na goedkeuring van de aanvraag, jaarlijks toegekend.
Bij een meerjarig project wordt, na evaluatie van de resultaten, bezien of en zo ja in welke mate de
subsidie opnieuw wordt verstrekt;
Duurzaamheid: in de opzet is nagedacht over wat nodig is om het project in de toekomst zonder
subsidie te laten draaien (business case? Verdienmodel?);

Indienen, goedkeuren en vaststellen van projecten
Voor schooljaar 2018-2019 kunnen projecten ingediend worden bij voorkeur voor 1 november 2018. Zo
spoedig mogelijk daarna zal de projectaanvraag, op grond van de afgesproken criteria, beoordeeld worden
door het bestuur van het SWV PO IJmond. In het AB van 6 december 2018 zullen de goedgekeurde projecten
formeel worden vastgesteld.
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Deze wordt vastgesteld in de AB vergadering van 6 december 2018.

