Het Kennisabonnement
Een plek waar je als stagefunctionaris terecht kunt met al je vragen? Waar je de meest recente documenten kunt
downloaden? Gebruik kunt maken van handige tools? Waar je onderdeel bent van het Netwerk Arbeidstoeleiding?
En een plek waar je vakgenoten ontmoet op het platform en tijdens netwerk- en kennisbijeenkomsten? Als lid van
het Kennisabonnement ben je hier maar één klik van verwijderd. Zodat je het wiel niet zelf hoeft uit te vinden, en je
het zeker niet alleen hoeft te doen.

Het abonnement in zes bullets:
§

Stel al je vragen over arbeidstoeleiding binnen onderwijs en het sociale domein

§

Heb toegang tot de meest relevante documenten, voor jou geselecteerd op het Kennisplatform

§

Maak gebruik van de Loonkostenindicator en andere tools en voordelen

§

Ontvang informatie over actuele ontwikkelingen in je mailbox

§

Word onderdeel van het landelijke Netwerk Arbeidstoeleiding

§

Ontmoet 2x per jaar vakgenoten tijdens Kennis- en Netwerkbijeenkomsten

Op de Kennisbank: Relevante documenten, samenvatting van kamerbrieven,
handige infographics | Onlangs gedeeld op het platform: Op 21 november jl.
kwam staatssecretaris Van Ark met haar Kamerbrief rondom het brede
offensief. De kamerbrief telt 28 pagina’s. Voor leden hebben wij deze notitie
samengevat tot 4 pagina’s. Met op de laatste pagina een opsomming van de
concrete maatregelen. Nuttig, en je bent snel op de hoogte!

Vraag en antwoord: Stel 24/7 al je vragen online op het platform en krijg
binnen drie werkdagen antwoord | Hoe zit het precies met stage en LKV? Wat
is het verschil tussen dagbesteding vanuit WMO of WLZ? Krijg je LIV voor 3 jaar
of structureel? Zijn er voorbeelden van stageboekjes die zowel voor de leerling
als voor de werkgever bruikbaar zijn? Stel je vraag op het Kennisplatform en
krijg binnen drie werkdagen reactie. Dat bespaart je een hoop zoekwerk.

Kennis- en Netwerkbijeenkomsten: Ontmoet twee keer per jaar vakgenoten
en ga na drie uur weer helemaal up-to-date en geïnspireerd naar huis
- Updates over wet- en regelgeving
- Inspirerende lezingen, presentaties en praktijkvoorbeelden
- Praktische handvatten
- Uitwisseling met vakgenoten

De Loonkostenindicator: Zonder gedoe snel financieel inzicht voor jou en
werkgevers | Zit je regelmatig met werkgevers om tafel? Ben je wel eens aan
het puzzelen met de juiste regelingen, cijfers en subsidies om werkgevers goed
te kunnen informeren over loonkosten wanneer zij een jongere met
arbeidsbeperking in dienst willen nemen? Via het Kennisplatform heb je
toegang tot de Loonkostenindicator. Deze geeft je binnen een paar clicks
inzicht.

Ook voor jou als lid: Jaarlijks Het Werkboekje en korting op de Basisopleiding
Arbeidstoeleiding | Als lid ontvang je jaarlijks de nieuwste uitgave van Het
Werkboekje. Dit is een handig boekje in pocketformaat met alle wet- en
regelgeving van het onderwijs en sociale domein in heldere taal toegelicht.
Daarnaast ontvang je 10% korting op de Basisopleiding Arbeidstoeleiding van
Edunova Training.

Looptijd en kosten
§

Een abonnementsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december

§

Kosten voor het abonnement bedragen €379,- voor één persoon per jaar

§

Wil je graag samen met je collega of collega’s gebruik maken van Het Kennisabonnement? Dan betaal je
€279,- extra per collega per jaar (prijsopbouw uitsluitend geldig per Brinnummer)

§

Genoemde prijzen zijn vrijgesteld van btw

§

Vraag naar onze bestuurskorting!

Meer informatie of vragen?
Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.
Hartelijke groet,
Team Kennisabonnement
#nietinjeeendje | kennis@edunova.nl

Het Kennisabonnement is een initiatief van Edunova: Kennispartner van
het onderwijs en sociale domein, expert op het gebied van arbeidstoeleiding.

