Innovatiefonds
NieuwsFlits
Welkom!
Welkom bij deze eerste Innovatiefonds
NieuwsFlits. Via deze NieuwsFlits houden we je
regelmatig op de hoogte van de ontwikkelingen en
nieuws rondom het Innovatiefonds
PROVSO.WORKS.
Deze nieuwsflits is voor iedereen die belangstelling
heeft voor het Innovatiefonds PROVSO.WORKS, op
zoek is naar informatie en op de hoogte gehouden
wil worden.
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

De projectaanvragen worden beoordeeld door de
innovatiecommissie waarbij de presentatie van het
project aan de innovatiecommissie deel kan
uitmaken van de beoordeling. De
innovatiecommissie adviseert het bestuur waarna
het bestuur besluit over welke projecten in
aanmerking komen voor financiering door het
Innovatiefonds.
De projectaanvraag is via de website van het
Innovatiefonds digitaal en online ingericht zodanig
dat alle informatie wordt bewaard en ten alle tijde
is terug te vinden.
De volgende uitgangspunten gelden bij de
aanvraag van de projecten:
•

Inhoud
In deze eerste NieuwsFlits de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•

Het Innovatiefonds
Project aanvraag
InnovatieLAB
Hoe verder …

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS
Het 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.
Project aanvraag
De scholen van de besturen die het convenant
‘Samen (Werken) Loont’ hebben ondertekend
kunnen in zogenoemde ‘calls’ twee keer per jaar
een projectaanvraag indienen. Deze ‘calls’ lopen
van september tm december en van februari tm
mei.

•
•

Elke aanvraag wordt gedaan door minimaal
twee scholen van twee verschillende
schoolbesturen
Bij projecten is altijd minimaal één werkgever
betrokken.
Per ‘call’ kan een schoollocatie één keer
indienen.

Meer informatie over de projectaanvraag, de
beoordelingscategorieën en de ‘spelregels’ zijn te
vinden op de website die binnenkort LIVE gaat. In
de bijlage bij deze nieuwsbrief is een korte
samenvatting opgenomen.
InnovatieLAB – 10 September
Op 10 september vond het InnovatieLAB plaats op
een bijzondere en innovatieve manier namelijk
online via TEAMS. Met 30 deelnemers van
verschillende scholen uit Rotterdam Rijnmond een
eerste succes en aftrap van het Innovatiefonds.
Roland Blonk – hoogleraar Inclusieve Innovatie van
Arbeid – is door Peter Paul Wiegmans – directeur
Balanz Facilitair & lid innovatiecommissie –
geïnterviewd over wat innovatie is. Het is zeker
niet alleen het Willie Wortel moment maar gaat
vooral over de combinatie tussen de activiteit –
WAT - je gaat doen. Is dit een nieuwe of bestaande
activiteit. En WAAR je dat gaat doen. In een
bestaande of nieuwe omgeving.
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We hebben dit zichtbaar gemaakt in een matrix.
Deze matrix kom je bij het aanvragen van een
project weer tegen.

Heb je op dit moment een idee voor een project en
wil je dit bespreken. Neem dan contact op met
Annette van Waning – fondsdirecteur van het
Innovatiefonds - annette@provso.works Samen
bespreken jullie het idee en de wijze waarop je de
projectaanvraag kan vormgeven en indienen.
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.
Tenslotte …

Vraag is natuurlijk HOE ga je beginnen, HOE kom je
aan een innovatief idee. Tips van Roland Blonk zijn:
•

•
•
•

Kijk om je heen, wat doen andere bedrijven en
kan dit ook in het onderwijs? Wat is daarvoor
nodig?
Waar kan er beter in de huidige situatie, wat
kan ik bedenken om dat te realiseren?
Doe iets wat anders is, oftewel ‘out of the
box’.
Bedenk wat beter en anders kan in
bijvoorbeeld de werkwijze in het PrO en vso
en/of bij werkgevers. En wat daarvoor nodig
is.

Elke ‘call’ begint met een InnovatieLAB en dit
betekent dat ook voorbeelden en ervaringen met
elkaar gedeeld gaan worden. Alle begin is moeilijk
en zonder wrijving geen glans. Dus wil jij glansrijke
en kansrijke projecten? Begin met denken en ga
vooral DOEN!

Het Innovatiefonds PROVSO.WORKS kan alleen een
succes worden door met elkaar aan de slag te
gaan. Samen te werken aan goede innovatieve
projecten, nieuwe ideeën te ontwikkelen en vooral
samen te werken.
Het is uniek dat de PrO en vso scholen in
Rotterdam Rijnmond samen zover zijn gekomen als
we nu zijn … laten we dat unieke karakter met
elkaar behouden en voortzetten in een groeiend
en bloeiend Innovatiefonds met prachtige
projecten voor, door en met de jongeren uit het
PrO en vso, de scholen en werkgevers.
Heb je onderwerpen voor de volgende nieuwsbrief
of vragen dan kun je mailen naar:
annette@provso.works Je kan ook contact
opnemen met de onderstaande stuurgroep leden
van het Innovatiefonds binnen jouw school.
•
•
•
•

Hoe verder …
Het Innovatiefonds is formeel – bijna – uit de
startblokken. De website is binnenkort LIVE zodat
aanvragen online ingediend kunnen worden. We
informeren je tijdig als het zover is.

•
•
•

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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