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Doel van het Innovatiefonds is het realiseren van de uitstroom van jongeren uit het PrO en vso naar een passende, bestendige en 

duurzame werkplek. Dit doet het Innovatiefonds door projecten te stimuleren, te bevorderen en te financieren die innovatief zijn en 

gericht op de arbeidsmarkt. Sleutelwoorden van het Innovatiefonds zijn: onderwijsinnovatie, duurzame arbeidstoeleiding, transitie van 

school naar duurzame arbeid en samenwerking en verbinding tussen het PrO en vso als ook met werkgevers. 

 

WEBSITE LIVE! 

Het is eindelijk zover, de website van het 

Innovatiefonds PROVSO.WORKS is LIVE. 

Op www.provso.works staat vanaf vandaag 

alles wat je over het Innovatiefonds wil 

weten. En heel belangrijk via de site kun je 

online jouw projectaanvraag indienen. 

Jouw project aanvraag 

Het is raadzaam om voordat je begint met de 

online project aanvraag het PDF document 

door te nemen waar alle vragen in zijn 

opgenomen. Dit document is eerder gedeeld 

en staat ook op de website. 

Uiterlijk 30 oktober moet jouw aanvraag 

DEFINITIEF EN COMPLEET in het bezit van het 

Innovatiefonds zijn om in behandeling te 

worden genomen. 

Planning  

Het Innovatiefonds geeft je de gelegenheid 

om twee keer per jaar een projectaanvraag in 

te dienen, we noemen dit een call. Hierbij de 

planning voor de huidige 1e call. 

September - Oktober 2020  

• Indienen project aanvragen door de 

scholen. 

• Terugkoppeling door innovatiecommissie. 

• Uiterlijk 30 oktober moeten de definitieve 

aanvragen binnen zijn. 

November 2020 

• Advies innovatiecommissie aan bestuur. 

• Besluit van bestuur 

December 2020 

• Informeren van de scholen over de wel of 

niet toekenning van de projectaanvraag. 

 

Januari 2021 

• Overleg met scholen over het inregelen 

van de toegekende project aanvraag. 

Partner gezocht 

Heb je een idee en zoek je een partner? Neem 

dan contact op met Flip Erisman van Koers VO 

erisman@koersvo.nl Hij kan je helpen om een 

goede match te vinden.  

Nieuws 

Heb jij nieuws dat je wil delen, ben je op zoek 

naar projectpartners of wil je iets anders delen 

laat het ons weten. Stuur een mail met een 

korte omschrijving van je nieuws naar 

annette@provso.works  

Vragen of Hulp nodig? 

Mogelijk heb je gaande het aanvraagproces 

vragen of heb je hulp nodig. Je kan je vraag 

stellen via het contactformulier op de website 

of een mail sturen aan annette@provso.works  

Je kan ook contact opnemen met de 

onderstaande stuurgroep leden van het 

Innovatiefonds binnen jouw school. 

• LMC – Jamie Visser – jvisser@lmc-vo.nl  

• CVO Accent – Coen van Noordwijk - 

cvannoordwijk@cvoaccent.nl  

• BOOR – Marianne van Paassen - 

marianne.vanpaassen@stichtingboor.nl 

• Horizon – Lisette van den Berg - 

lisette.vandenberg@horizon.eu 

• IJsselcollege - Rob Schriel - 

r.schriel@ijsselcollege.nl 

• Gallilei – Paul Slier - 

p.slier@onderwijsgroepgalilei.nl 

• Yulius – Bianca Sterkenburg - 

b.sterkenburg@yulius.nl 
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