Uw slechtste investering ooit in EUROS

Uw grootste maatschappelijke impact, EVER

NIEUW FONDS
We zoeken 1000
bedrijven die 1000 EUR
per jaar willen storten
We gaan voor een engagement van 6 jaar.
Onze investeerders zullen deel uitmaken van
een actieve community en op de eerste rij
zitten bij de pitch-momenten en de resultaten
in de praktijk. Het wordt uw beste investering,
op maatschappelijk vlak, EVER!

EDUCATIONAL VALUE
EVA staat voor Educational Value. Dit nieuwe fonds
stimuleert innovatie in ons onderwijs. We investeren
alle euros in kwaliteitsverhoging van ons onderwijs!

Door ondernemers
Onze politiek is dikwijls met
handen en voeten gebonden. We
geloven dat prive initiatieven, die
snel kunnen schakelen, heel
concreet kunnen bijdragen aan de
verbetering van ons onderwijs.

Partner van overheid
Onze lange termijn onderwijsvisie
is gericht op inclusie en kwaliteit.
Waar de overheid stopt, gaan wij
verder!

Veel boemboem

Ons doel: in een positieve sfeer
streven naar innovatie. We willen
zoveel mogelijk concrete
verbeteringen DOEN, UITVOEREN,
in PRAKTIJK brengen!

www.EVAfonds.be

We spotten continu naar praktisch werkbare
innovaties om uit te werken en uit te proberen, en
dit vanuit de onderwijspraktijk! We zetten positieve
initiatieven in de spotlight en werken er enkele in de
diepte uit, zodat er praktische hulp komt. In de praktijk.
Bereikbare verbeteringen. Zonder winstmarges. Zodat al
wie in ons leerplichtige onderwijsveld actief is, er beter
van wordt!
Samen meer #LeerKRACHT

katrien@evafonds.be
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EERSTE GEFUNDE INNOVATIEPROJECT
Uit de onderwijspraktijk: GOEVIE!
We bouwden de afgelopen 2 jaar aan een slimme online databank voor meer #leerKRACHT: ze biedt:

een overzicht van alle mogelijke
hulpmiddelen die er bestaan om leerlingen
van 3-18 jaar te begeleiden

hulp bij (verplichte) administratie
en een stappenplan. Inclusief de opvolging
doorheen de leerloopbaan van je pupil!

In onderwijstermen
we bouwden een neutrale, slimme,
online en open databank van leermiddelen, die update
is met de WHO normen, gpdr-proof is en waar de
gewenste opvolging uitrolt.
Te mooi om waar te zijn? Signaleer www.goevie.be aan je
vrienden-leerkrachten! Voor gebruikers die uitwisselen, is
en blijft de tool gratis!

on & offline samenwerking, over scholen
en netten heen, mogelijk door de
vertaalslag van ICF-codes en de
overheidstaal

In dit project zullen de

worden gebruikt om:

de uitrol in Vlaanderen te DOEN: visits, calls, website
onze databank slimmer te MAKEN: ICT support
gebruikersondersteuning te REALISEREN:
workshops, video’s, handleidingen, etc
teamwerking UIT TE BREIDEN: aanwervingen oa in
ondersteuning, marketing en een beetje administratie
onze onderwijscommunity beter te BEREIKEN: partnerships,
social media, vrijwilligerswerking uitbreiden

Upgrade mee
ons onderwijs

Onderwijs
vandaag

Onderwijs
morgen

We zijn een vzw
met volledig open
boekhouding!

Ons doel is leerkrachten
en leerlingen in lager
en MO versterken,
bekrachtigen en
ondersteunen via
innoverende
praktijkprojecten.

• Burnouts & Boreouts
• Silo’s en traagheid
• Weinig centen

• Inclusief onderwijs
dat talenten stimuleert
• Entrepreneurial vibes
• Non Profit EVAfonds
actief

Doe mee
Samen meer
#leerKRACHT
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