Informatie en
aanvraag subsidie
onderwijsbegeleiding

Subsidie onderwijsbegeleiding

Waarom deze subsidie?
Met dit formulier kunt u voor het schooljaar 2016-2017,
2017-2018 of 2018-2019 subsidie aanvragen voor
onderwijsbegeleiding. Het doel van deze subsidie is om
leerlingen in Enschede in de leeftijd van 10-18 jaar de kans
te bieden onderwijsbegeleiding te krijgen. Het gaat om
leerlingen van wie ouders/verzorgers een inkomen hebben
van minder dan 1.550,- netto per maand.
Onder onderwijsbegeleiding wordt verstaan: “het bieden
van huiswerkbegeleiding of bijles ter ondersteuning van
de schoolloopbaan van de leerling”. Onderwijsbegeleiding
helpt leerlingen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen ter
voorbereiding op de arbeidsmarkt.

De gemeente beoordeelt de aanvraag.
Als uw aanvraag positief wordt beoordeeld
ontvangt u een brief (de beschikking) waarin
staat dat uw aanvraag is gehonoreerd. Met
de bijgevoegde voucher kunt u dan aan een
onderwijsbegeleidingsdienst vragen uw kind
onderwijsbegeleiding te geven.
De onderwijsbegeleidingsdienst kan vervolgens de
begeleidingskosten tot een bedrag van € 600,- per
schooljaar/per leerling factureren bij de gemeente.
Hieraan is een evaluatie en urenverantwoording van
de leerling en onderwijsinstelling toegevoegd over de
geleverde diensten.
Wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, of indien
het budget is uitgeput, ontvangt u daarvan schriftelijk
bericht.
Voor vragen kunt u mailen naar:
ewsbsecretariaat@enschede.nl

Hoe werkt het?
De interne begeleider (IB-er) of professional van
de school of ouder geeft aan dat de leerling in
aanmerking komt voor onderwijsbegeleiding. De
schoolresultaten sluiten niet aan op de verwachtingen
die de school van de leerling heeft op basis van de
observaties van de school. Ook als ouder/verzorger
van de leerling kunt u dit zelf aangeven.
De leerling, u en de school beslissen gezamenlijk of
een aanvraag voor subsidie onderwijsbegeleiding
wordt ingediend. Die aanvraag doet u zelf met dit
formulier.
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Aanvraagformulier:
U kunt het ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen
aanleveren door een duidelijke scan of foto te maken
en deze te mailen naar postbus20@enschede.nl o.v.v.
EWO óf u kunt het ingevulde formulier en de bijlagen
sturen naar:
Gemeente Enschede
t.a.v. EWO/S&B
Antwoordnummer 119
7500 VB ENSCHEDE

Advies school onderwijsbegeleiding
Contactpersoon school:
Begeleiding op het gebied van:
Aantal uren per week/per maand:

Ondertekening school
Plaats

Datum

Handtekening

Gegevens aanvrager

Gegevens partner

Voorletter(s):

Voorletter(s):

Achternaam:

Achternaam:

BSN-nummer:
Gehuwd/samenwonend: ja / nee
Gegevens leerling

Inkomen ouder(s)/verzorger(s)

Voorletter(s):

U komt alleen in aanmerking voor de ‘voucher
onderwijsbegeleiding’ als het gezamenlijke inkomen van
u en/of uw partner in de afgelopen drie maanden minder
dan € 1.550,- per maand bedroeg.

Achternaam:
Adres:
Postcode/Plaats:

U dient de inkomensverklaring of, indien van toepassing,
de loonstroken van de laatste
drie maanden met deze aanvraag mee te sturen.

Geboortedatum:

Gegevens van onderwijsbegeleidingsdienst
U hoeft geen inkomensverklaring of loonstroken mee
te sturen als u een bijstandsuitkering ontvangt en
toestemming verleent de gemeentelijke uitkering- en
kwijtschelding administratie ter controle te raadplegen.

Naam:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer:
Nummer KvK:
(minimaal 1 jaar ingeschreven bij datum indiening aanvraag):

Ik geef hiervoor toestemming:
Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ondertekening aanvrager
Plaats

Datum

Handtekening
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Colofon
Teksten
gemeente Enschede

Ontwerp en realisatie
Digidee, concept creatie emotie

Druk
Grafimedia Combinatie Enschede
Aan deze folder kunnen geen rechten worden
ontleend.

