BIJLAGE AANVRAAGFORMULIER

A.röutin cpedwi onöerwii: op artwidimerirt

Onschnj.ing van de Bctivrtot [Me* 2045 poslies]

Pr#rtijWessen in een teerw-fcoedri*:
De leerlingen 'jt net PPO en VSC Ooer «verte"^rir^ op fn »eerwer»öeanj^«n. n
lee^wertpedrjvep «vertesi oe jongeren n een öedrjfc-net ge setting in
ve-sd^Jikroe sectorer! igroen, detsi, rvyece. zorg en tedhniefcj. Dese
lee-wertfreje^en worden jtgevoerd n erteme bedrfsen of in de eigen schort.

AsrtBl deeJne-ne-s

713

Begroting

€723.637,00

Vergroten mogelijKtieden «rbekJsinp«s5mg
oroctin/.ins vwi ie «fcVtët |Va>

zoi$ posï«|

AsrtBi deeineme-s

•*r*%

’Voo’ de orojecteoórdnat e en -etirrin strate worden interne medeweï.ers
ingezet Deze rredewe^ers r jn verantwoorden* voor het juist, tijd g en
Geef een korte onwanfung van de Prrtectooórdnet e en -edrrirr strate
en vemeW nieraj wet u soncreet gaat doen en wet de noodzaak: is voor
het oeftaen .on ae doelstellingi er i
ijjrotiiS

Onsctrij.ing ver de actr/tet

2045 posties]

voiiedig vast eggen .en oe o'ojertgege'.ers csntann de sjos d eregeirg er
HPA. De Isoniosten ven de rredewert.ers i jn oogenomen in deze
€ 72-363,00

VeniwdTtc in*o<Tster üit >ai\Tteity ?_________________________________ Nee

Korte orrsehrjyrg .^n ce ri:omrter___________________________________
'.■erAaJt; ;•■ rr-er___________________________________________________

Asrta unieke de eremen: - Man

423
286
715

Kent ly* project adMtdten ie adi exptioet richten op actieve indicie

var mereen de öoor ten-nerter ais teefti/d, eftnidtert. sekse, etc,
noeil >er toegang hespen t’jï de aroeias.TKrl.Tr*________________________ Nee

Wehe actviteiten voor v^etke deeine-ners DCtreftdt? Inex 1QCO

tssOeg.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce actvheten binnen dt projectrln geridrt op een -rweili* oermddeioare
Hoe voortcomt u detce actrriterten de u jtvoert minder effeaier »jn voor
r-iersen de door Kenmerken ais ieefrijd. etndteit sekse. etc. moei lijk er
logan;
Mt » »-w
t^,. IPX 30.-itie.-r________

ooeijToeo (PROMO jongeren i. Voor deze jongeren wordt een ndvdjeei
trajedpiam opgesteO. Omdat er soTke is i«n ew nd vdueie aarpak is erjuist
spraie w aandaznt voor het oo*effen var oeemme-ende factoren «voaronde'
leeftijd, etnctet, sekce, etc

Uitvoerintivan adraiteitai
Wordt in het kader van dt yojedc sa*!>erge<ve4rt met andere

6srt u «r aan sctrnteiwn te laten jtvoerer door erteme 'jtraaTJen"

Ja
■oe etteme Jtvoerders worden ingesdiaked corhorm de

Op welke wiae schatert j ceze externe jtioerders in? (mx XW
p03*6”.1'

OverzKlT

'____________________________________

Projeztoosrdinafce en -a^vnistraoe
Sviototaai korten
Tdtaal «raomsten uitwtratteiten
Totale sobsidiabele kosten
ran tinanderrtf
i
Eigen oonpandenne door aarr.Tag*’
Pvjökefce oahnwaering doo- de-óen
Priiote ccrinanziem» docr derden

1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C r£>b4a',OU
CT1.563.00
CT9S.200,'X>

CCLOO

C 75^200.'»

eooo
C3?5.100.CO
CO.^)
C3??.iOQ.OO

EFsUosidie’
Totale hrandenns;

csssuoo»
__________ tmasi”______________________________________
Korte protedsamen vatting -

^raktjkor-öerwiis en Voortgezet Spedeai Onderwijs sarrenwerfcen om teert'rgen
voor te oeeider op een duunome piet op de arde ^-nartt

Oeeiremende schoten
1) Prof. Dr Gurringsawi
2) Tender Cedege

3) Hel om are OKderwijs Bevenwjk
4) Ken nemer Pratt jkschoo!
3) OostTer Hout
6) Praktijkcxyiege de Schakel
7) Het Voteodun
Activiteiten

Met deze uos d enar.v^ag retten we in oo het 'versterter van « aestaanoe
structuur en voorzieningen voor jongenen. De accvrtehen worap worct ingezet
ajn oraktijkiessen in een leerwertöednjf, arandregerchte cursussen er,
stagewertcpiek:«ren

Geef r rwiiwaï 30Q ♦raor^cr. eer korte ssrwrtttin; s^n ju xoject
C-«se tehït «wrat gepctsiceera 33 Ce wefiote vr^weuroMoriöehoet.ni
(ae fce^wroedö). De ^-r^n-.erö'r^ 3evet in ieder jevai de ooetteu'r^
««t rtilt u aereker) er de doeigroep lom wie gaat hetj .on uw project. Zo
nodig redigeert het Agent3d«p 3Z\V uw tekst. De samenvatting kunt u ook
gejnJker v'oor ja eger, euOi ctetsvera icht ngcn

Doeüteiing
Door ertra oegeieiding ai de hiersty/en geroemoe act wterten krjger leert ngen
meteengrotene sfsarvdopdearpeidsmod.teer aetene knnsop wert ofeen
vervogopKiains
Seoogde resuitaten
Met de odiviteiter be.orderen we de aansütrg van PflO en VSO op de
ardeidsme^t of vw-rfolgonderwijs

Oe aroeiastoeie drg' >ege eiaing naer'wed l .an oe «=.0 en v:oscheler.

2016/374329 aanvraag ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds) voor praktijkonderwijs (PRO) en voortgezet
speciaal onderwijs (VSO)
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