Richtlijnen voor subsidieaanvraag Aanpak VSV
Wij vragen u om een plan van aanpak en een begroting in te dienen.
Geef in uw plan van aanpak aan waaruit blijkt hoe voortijdig schoolverlaten wordt voorkomen en/of
aangepakt, werkwijze etc.
Neem in het plan van aanpak alle activiteiten op waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
In uw plan van aanpak schenkt u in ieder geval op herkenbare wijze aandacht aan de volgende onderdelen:
1. Samenwerking met onderwijs
Als de aanvrager geen school is: geef aan op welke aantoonbare wijze wordt samengewerkt met een school.

2. Doelgroep: voor wie?
Beschrijf de doelgroep die bereikt wordt met de (afzonderlijke) activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd en de
aansluiting hiervan op het plan van aanpak voortijdig schoolverlaten.

3. Hoeveel leerlingen worden bereikt?
Geef aan hoeveel leerlingen/jongeren met de afzonderlijke activiteiten van dit project worden bereikt.

4. Zorgstructuur van de school: waar voorziet de zorgstructuur van de school (nog) niet in?
Beschrijf de zorgstructuur van de school en de aansluiting hierop van de (afzonderlijke) activiteiten waarvoor subsidie wordt
aangevraagd. Waarom kan de school hier zelf niet in voorzien?

5. Samenwerking partners, ouders, aansluiting leefwereld jongeren
Beschrijf op welke wijze samenwerking met partners en ouders vorm krijgt bij de (afzonderlijke) activiteiten en hoe
wordt aangesloten op de leefwereld van de jongeren.

6. Doelen, resultaten, monitoring
Beschrijf de gewenste doelen en resultaten van de (afzonderlijke) activiteiten en de wijze waarop doelen en resultaten
worden gemonitord: wat is het resultaat en hoe wordt dat gemeten?

Richtlijnen voor uw begroting
1. Sluitende begroting
U dient een sluitende begroting in voor de subsidie die wordt aangevraagd. U geeft een heldere onderbouwing van de
kosten, met onderscheid tussen personele en materiële kosten.
Van alle activiteiten worden de kosten duidelijk vermeld. Het is inzichtelijk welke uurprijs/prijs per fte wordt gehanteerd
bij loonkosten.

2. Andere subsidies melden bij de aanvraag
Als u subsidie of een andere financiële bijdrage van het college krijgt of heeft aangevraagd, meldt u dat in de subsidieaanvraag.
Als u subsidie of een andere financiële bijdrage van een ander bestuursorgaan ontvangt of heeft aangevraagd voor
dezelfde activiteiten of projecten, meldt u dat in de subsidieaanvraag.

3. Onderwijskosten of inzet jeugdhulp
De regeling is bedoeld om activiteiten te subsidiëren die bijdragen aan het voorkomen of aanpakken van voortijdig
schoolverlaten. De regeling is niet bedoeld om onderwijskosten of kosten voor geïndiceerde jeugdhulp te subsidiëren.
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