Overzicht van producten en diensten

Bij het Jeugdeducatiefonds kunnen aanvragen ingediend worden voor interventies binnen
verschillende ontwikkelingsgebieden. Elk ontwikkelingsgebied kent een aantal producten en diensten.
Bij sommige producten geven we een suggestie voor een partner waarmee wij goede ervaringen
hebben, maar scholen kiezen zelf bij wie er wordt ingekocht.

PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN HET JEUGDEDUCATIEFONDS
ONTWIKKELINGSGEBIED
cognitieve ontwikkeling

sociaal-emotionele ontwikkeling

culturele ontwikkeling

maatschappelijke ontwikkeling

verbetering van de thuissituatie

gezondheid en beweging

DOEL
achterstanden inhalen
schooladvies in lijn met potentieel brengen

zelfvertrouwen vergroten
zelfstandigheid vergroten
sociale vaardigheden vergroten
inzetten op verbondenheid met de samenleving
burgerschap ontwikkelen
betrokkenheid op wijkniveau vergroten
voorbereiden op het voortgezet onderwijs
zicht krijgen op opleidingen en beroepen
perspectieven vergroten
thuis op de computer kunnen werken
mobiel zijn en activiteiten kunnen ondernemen
gelegenheid hebben om thuis te kunnen werken

goed eten
goed bewegen

PRODUCTEN EN DIENSTEN
1.01. abonnement educatieve software
1.02. aanschaf educatieve materialen
1.03. leesboeken of leesprojecten
1.04. financiering van extra taallessen
1.05. testen of onderzoeken
1.06. huiswerkbegeleiding
1.07. bijles
1.08. vroeg- en voorschoolse educatie
1.09. aanbod tijdens extra uren
2.01. schoolkamp of schoolreis
2.02. kindercoaching of therapie
2.03. training sociale vaardigheden
3.01. educatieve excursie
3.02. cultureel groepsproject
3.03. culturele activiteit
4.01. oriëntatie op het voortgezet onderwijs
4.02. oriëntatie op beroepsmogelijkheden
4.03. maatschappelijk groepsproject
5.01. aanschaf laptop of tablet
5.02. internetabonnement
5.03. aanschaf van een fiets
5.04. aanschaf van bijvoorbeeld bed of bureau
5.05. financiering TSO of BSO
5.06. ondersteuning thuissituatie
6.01. project gezonde voeding op school
6.02. sportactiviteiten

PARTNERS
Squla / Junior Einstein
De Schoolschrijver
TinyEYE
Rekenbuddy's / JouwJuf

Gelukskoffer

School's Cool
IMC Basis / Petje Af
MediaMarkt

Schooljudo

Deze lijst is voortdurend in ontwikkeling en wordt aangepast als er wijzigingen zijn in de producten of
de partners die we aanbevelen.
Met deze set producten en diensten geven we scholen gelegenheid om via individuele aanvragen of
groepsaanvragen te werken aan de ontwikkeling van álle kinderen en kansengelijkheid te bevorderen
door interventies te doen die bewezen effectief zijn:
- de beste leerkracht voor de klas
- het aanbieden van extra uren onderwijs aan kinderen
- betrekken van ouders
- aansluiting van onderwijs met zorgpartners
- het verbreden van de horizon

