
Subsidieaanvraag van: 401 Sk 
 

 

Handelt aanvrager namens een rechtspersoon?  

  Stichting  

Naam rechtspersoon  

  3D  

Is er sprake van een mede-aanvrager?  

  Nee  

Naam van je activiteit  

  Stichting 3D (Delen, Denken, Doen en Leren)  

Beschrijving van je activiteit  

  

Stichting 3D (Delen, Denken, Doen en Leren) zet zich in voor gelijke onderwijskansen voor 
basisschoolleerlingen in het Soesterkwartier door het geven van individuele onderwijsondersteuning. 
 
De doelgroep: 
-kinderen uit gezinnen, waarvan de draagkracht onvoldoende is om extra onderwijsondersteuning buiten 
school te verkrijgen. 
-kinderen van de drie basisscholen in het Soesterkwartier (De Kubus, De Magneet, 't Anker) in 
samenspraak met Buurtwerk, ABC, GGD. 
 
Wie zijn wij: 
-11 leerkrachten uit Amersfoort, die als vrijwilliger bovengenoemde kinderen professioneel willen 
ondersteunen 
 
Hoe: 
De kinderen krijgen in een cyclus van 6 weken een uur per week individuele ondersteuning naar 
aanleiding van de hulpvraag gesteld door de school, ouders en de leerling. 
De ondersteuning is gratis.  

Startdatum activiteit  

  10/23/2017  

Wijk  

  Soesterkwartier Isselt  

Doel(en) uit het wijkplan waar je activiteit aan bijdraagt  

  

Uit Wijkplan: Doelstelling 8: 
"Het creëren van laagdrempelige ontmoetingsplekken, hulp en informatie. 
Doelgroep: ouders/verzorgers en hun kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar."  
 
De basisscholen hebben onvoldoende mogelijkheden om alle leerlingen maximaal te ondersteunen. 
Daardoor kunnen niet alle kinderen zich optimaal ontwikkelen. 
De thuissituatie is veelal niet in staat om deze kinderen wat extra's te bieden.  

Welke resultaten wil je bereiken?  

  

Door de professionele, individuele ondersteuning streven wij ernaar om voor zoveel mogelijk kinderen de 
slogan "gelijke kansen in het onderwijs" waar te maken door: 
-motivatie voor leren en zelfvertrouwen te vergroten, 
-hiaten in de vaardigheden weg te werken, 
-structuur en aanpak, die past bij "leren" te verbeteren 
-ouders mee te nemen in de motivatie voor leren middels een intake- en eindgesprek met de ouders  

Begroting: beschrijf per post wat de kosten voor de activiteit bedragen  

  
Als nieuwe stichting willen we graag zekerheden. Eén van die zekerheden is huisvesting. Wij maken 
momenteel gebruik van De Nieuwe Sleutel. 



We willen voor de komende periode subsidie aanvragen voor werkplekken in de Nieuwe Sleutel en 
mogelijk elders in het Soesterkwartier. Omdat we individueel werken hebben we daarvoor afgestemde 
werkplekken nodig. Op dit moment werken we twee dagdelen per week met 11 leerkrachten, die 
onbetaald onderwijsondersteuning bieden. 
Begroting voor 3 á 4 werkplekken in De Nieuwe Sleutel: 
kosten per dagdeel € 70,- 
kosten per week €140,- 
kosten per kwartaal 13 x €140,- = €1820,-  

A. Totale kosten voor de activiteit  

  1.820,00 €  

B. Eigen bijdrage en/of co-financiering  

  0,00 €  

A - B: Gevraagde subsidie voor de activiteit (automatische berekening)  

  1.820,00 €  

Is er voor deze activiteit ook ergens anders subsidie aangevraagd?  

  Nee  

- Aantal onbetaalde krachten (vrijwilligers) dat de activiteit uitvoert.  

  11  

- Aantal betaalde krachten in FTE dat de activiteit uitvoert.  

  0  

- Gebruik maken van bestaande faciliteiten  

  
-gebruik van ruimtes in De Nieuwe Sleutel vanaf 23 oktober 2017 
-aangemeld bij website Indebuurt033  

- Aansluiten bij bestaande activiteit(en)  

  
-overleg en aansluiten bij het onderwijs zoals gegeven op de basisschool van de leerling 
-contacten met ABC 
-contacten met Wijkteam Soesterkwartier  

F: Toekomst zonder subsidie  

  
Bij het niet doorgaan van subsidie voor de huisvesting zijn we afhankelijk van instellingen die ons 
kosteloos geschikte ruimtes beschikbaar willen stellen. 
Graag willen we een vaste plek in De Nieuwe Sleutel.  

G: Toekomstig potentieel op nog grotere bijdrage aan gestelde doelen  

  

Met een team van enthousiaste leerkrachten (vrijwilligers) en geschikte ruimtes kan het project ook in 
andere wijken opgezet worden, een goede samenwerking met ouders, scholen en buurt is daarbij 
essentieel. 
Onze ervaringen met het opzetten en werken met dit ondersteuningsproject kunnen daarbij overgedragen 
worden naar andere wijken. 
Wij concentreren ons nu uitdrukkelijk op het Soesterkwartier.  

 

 

 


