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SUBSIDIESCAN PO/VO 
Op verzoek van Dyade heeft Nehem een subsidiescan uitgevoerd naar subsidieregelingen die 

mogelijk interessant zijn voor het primair en het voortgezet onderwijs. Een zo compleet mogelijk 

overzicht is samengesteld van de huidig beschikbare subsidieregelingen. Er bestaan wellicht ook 

subsidiemogelijkheden die nog niet zijn opengesteld op het moment van schrijven, deze zijn 

vanzelfsprekend niet altijd meegenomen in het huidige overzicht.  

Subsidieregelingen voor het primair en voortgezet onderwijs zijn onder te verdelen in verschillende 

thema’s. Deze thema’s zijn: 

1. Inzet, opleiden en ontwikkelen van (nieuwe) leerkrachten 

2. Onderwijsinnovatie en ontwikkeling 

3. Gezondheid, welzijn en inclusiviteit 

4. Cultuur, duurzaamheid en groen 

5. COVID-19  

Naast dat de subsidieregelingen onder te verdelen zijn in verschillende thema’s, zijn deze ook onder 

te verdelen in verschillende gebieden. Onderstaand wordt een lijst van gebieden weergegeven. 

1. Regionaal 

2. Nationaal1 

3. Europees 

In onderstaande tabel wordt verder in een beknopt overzicht aangegeven per gebied en per thema 

of er een subsidieregeling beschikbaar is.  In de tabellen wordt een samenvatting weergegeven van 

de verschillende subsidies gecategoriseerd per thema.  

Thema Gebied Regeling beschikbaar 
Ja/Nee 

Inzet, opleiden en ontwikkelen 
van (nieuwe) leerkrachten 

Regionaal Nee 

Inzet, opleiden en ontwikkelen 
van (nieuwe) leerkrachten 

Nationaal Ja 

Inzet, opleiden en ontwikkelen 
van (nieuwe) leerkrachten 

Europees Nee 

Onderwijsinnovatie en 
ontwikkeling 

Regionaal Ja 

Onderwijsinnovatie en 
ontwikkeling 

Nationaal Ja 

Onderwijsinnovatie en 
ontwikkeling 

Europees Ja 

Gezondheid, welzijn en 
inclusiviteit 

Regionaal Ja 

Gezondheid, welzijn en 
inclusiviteit 

Nationaal Ja 

Gezondheid, welzijn en 
inclusiviteit 

Europees Ja 

 
1 Bij de verdeling nationaal/regionaal is de subsidieverstrekker als uitgangspunt genomen.  
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Cultuur, duurzaamheid en groen 
 

Regionaal Ja 

Cultuur, duurzaamheid en groen 
 

Nationaal Ja 

Cultuur, duurzaamheid en groen 
 

Europees Nee 

COVID-19  
 

Regionaal Nee 

COVID-19  
 

Nationaal Ja 

COVID-19  
 

Europees Nee 

 

Inzet, opleiden en ontwikkelen van (nieuwe) leerkrachten 

Naam Verstrekker Deadline Gebied Website 

Onderwijsassiste
nten naar 
opleiding tot 
leraar 

Ministerie van 
Onderwijs, 
Cultuur en 
Wetenschap 

15 oktober 2022 Nationaal https://www.dus
-
i.nl/subsidies/on
derwijsassistente
n-naar-opleiding-
tot-leraar 

Subsidie zij-
instroom 

DUO Een 
subsidieaanvraag 
kan worden 
ingediend vanaf 
het moment 
waarop de 
scholing is 
aangevangen tot 
en met 15 
oktober van het 
daaropvolgende 
kalenderjaar 

Nationaal https://duo.nl/za
kelijk/primair-
onderwijs/bekost
iging-en-
subsidies/subsidi
e-zij-instroom.jsp 

Subsidie 
werkend leren 

Het 
vervangingsfonds 

Om voor subsidie 
van het 
Participatiefonds 
in aanmerking te 
komen, dient het 
pre- advies te zijn 
uitgevoerd 
binnen de 
periode dat de 
werknemer 
minimaal 10 
maanden ziek is 
en maximaal 13 
maanden. 

Nationaal https://www.vfpf
.nl/subsidie-
lerend-werken 

Subsidie 
sluitende aanpak 
pre-advies 

Het 
vervangingsfonds 

Om voor subsidie 
van het 
Participatiefonds 

Nationaal SSA Pre-advies-
V2.pdf 

https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
file:///C:/Users/Kim.Kessels/Downloads/SSA%20Pre-advies-V2.pdf
file:///C:/Users/Kim.Kessels/Downloads/SSA%20Pre-advies-V2.pdf
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 in aanmerking te 
komen, dient het 
pre- advies te zijn 
uitgevoerd 
binnen de 
periode dat de 
werknemer 
minimaal 10 
maanden ziek is 
en maximaal 13 
maanden. 

Tegemoetkomin
g leraren 

DUO 31 augustus 2022 Nationaal Tegemoetkoming 
leraren - DUO 

Subsidie korte 
scholingstrajecte
n vo 

DUO 15 oktober 2022 Nationaal Subsidie korte 
scholingstrajecte
n vo - DUO 

 

Onderwijsinnovatie en ontwikkeling 

Naam Verstrekker Deadline Gebied Website 

Internationaliseri
ng funderend 
onderwijs 

Minister voor 
Basis- en 
Voortgezet 
Onderwijs en 
Media 

1 november 
voorafgaand aan 
het jaar waarin 
de activiteiten 
plaatsvinden 

Nationaal Internationaliseri
ng funderend 
onderwijs | 
Subsidie | Dienst 
Uitvoering 
Subsidies 

Erasmus+  
mobiliteit 
primair en 
voortgezet 
onderwijs 

Stichting Nuffic Ronde 1: 23 
februari 12.00 
CET 
 
Ronde 2: 4 
oktober 2022 
12.00 CET 

Europees Internationale 
ervaring brengt 
je verder | 
Erasmus+ 
(erasmusplus.nl) 

Erasmus+ 
cooperation 
partnerships 

Stichting Nuffic 23 maart 2022 
12.00 CET 

Europees Wat zijn 
Erasmus+ 
Cooperation 
Partnerships? | 
Erasmus+ 
(erasmusplus.nl) 
 

Erasmus+ small 
scale 
partnerships 

Stichting Nuffic Ronde 1: 23 
maart 2022 12.00 
CET 
 
Ronde 2: 4 
oktober 20222 
12.00 CET 

Europees Wat zijn 
Erasmus+ Small-
scale 
Partnerships? | 
Erasmus+ 
(erasmusplus.nl) 

Beleidsregel 
betreffende 
cursussen 
internationaal 

Ministerie van 
Onderwijs, 
Cultuur en 

31 oktober 2022 Nationaal wetten.nl - 
Regeling - 
Beleidsregel 
IGVO 2021 - 

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/mobiliteit
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/mobiliteit
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/mobiliteit
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/mobiliteit
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/mobiliteit
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
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georiënteerd 
voortgezet 
onderwijs 

Wetenschap 
(OCW) 

BWBR0045242 
(overheid.nl) 

Subsidie 
Wetenschap en 
Techniek Primair 
onderwijs 

Provincie 
Overijssel 

Het hele jaar 
door tot het 
budget op is 

Regionaal https://www.ove
rijssel.nl/loket/su
bsidie/regionale-
economie/weten
schap-techniek-
primair-
onderwijs/ 

Verkeerseducati
e Gelderland 

Provincie 
Gelderland 

Als een school in 
aanmerking wil 
komen kan 
contact 
opgenomen 
worden met de 
aanbieder 

Regionaal https://www.rov
oostnederland.nl
/educatie/educat
iegelderland 

Uitvoeringsregeli
ng subsidie 
verkeerseducatie 
Noord- Holland 
2022 

Provincie Noord-
Holland 

Regionaal 17 februari 2022 https://www.noo
rd-
holland.nl/Loket/
Producten_en_Di
ensten/Producte
n_op_alfabet/V/
Verkeerseducatie
_scholieren_Noo
rd_Holland_2022
_subsidie 

 

Gezondheid, welzijn en inclusiviteit 

Naam Verstrekker Deadline Gebied Website 

Subsidieregeling 
doorstroomprog
ramma’s po-vo 
voor gelijke 
kansen 

Het Ministerie 
van Onderwijs, 
Cultuur en 
Wetenschappen 
(OCW) 

30 april 2022 Nationaal https://www.dus
-
i.nl/subsidies/do
orstroomprogra
mmas-po-vo 

Bijzondere 
bekostiging 
2022-2023 

de Minister voor 
Basis- en 
Voortgezet 
Onderwijs en 
Media 

Openstelling 
verschilt per 
categorie 
 

Nationaal Bijzondere 
bekostiging - 
Primair onderwijs 
- DUO 

Regionale 
samenwerking 
kansengelijkheid 
in het onderwijs 

de Minister voor 
Basis- en 
Voortgezet 
Onderwijs en 
Media 

14 oktober 2022 
om 12 uur 

Nationaal https://www.dus
-
i.nl/subsidies/geli
jke-kansen-in-
het-onderwijs 
 

EU-programma 
schoolfruit, -
groenten en – 
zuivel 

Commissie van 
de Europese Unie 

10 juli 2022 Europees https://www.eus
choolfruit.nl/nl/s
choolfruit.htm 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
https://www.rovoostnederland.nl/educatie/educatiegelderland
https://www.rovoostnederland.nl/educatie/educatiegelderland
https://www.rovoostnederland.nl/educatie/educatiegelderland
https://www.rovoostnederland.nl/educatie/educatiegelderland
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/bijzondere-bekostiging/
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/bijzondere-bekostiging/
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/bijzondere-bekostiging/
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/bijzondere-bekostiging/
https://www.dus-i.nl/subsidies/gelijke-kansen-in-het-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/gelijke-kansen-in-het-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/gelijke-kansen-in-het-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/gelijke-kansen-in-het-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/gelijke-kansen-in-het-onderwijs
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Buurtfonds- 
Schoolpleinen 
van de toekomst 

Cultuurfonds 
Noord Brabant 

Deze subsidie is 
gesloten. 
Wellicht krijgt de 
regeling een 
vervolg, hier 
komt 31 januari 
meer 
duidelijkheid 
over 

Regionaal https://www.bra
bant.nl/applicatie
s/producten/buu
rtfonds__schoolp
leinen_van_de_t
oekomst_subsidi
e_13393 

Lesuren Fries in 
het onderwijs 

Provincie 
Friesland 

Vanaf 1 april 
2022- 14 oktober 
2022 

Regionaal https://www.frys
lan.frl/lesuren-
fries-in-het-
onderwijs 

Frysk foar no en 
letter 2021-2024 

Provincie 
Friesland 

De datum van 
openstelling 
wordt in 2022 
spoedig 
bekendgemaakt 

Regionaal https://www.frys
lan.frl/fryskfoarn
oenletter 

Subsidieregeling 
Gezonde Leefstijl 
en 
Beweegvriendelij
ke Omgeving 
provincie 
Groningen 2021-
2023 

Provincie 
Groningen 

Vanaf 1 april 
2021 tot 31 
december 2023 

Regionaal Gezonde Leefstijl 
en 
Beweegvriendelij
ke Omgeving - 
Provincie 
Groningen 

 

Cultuur, duurzaamheid en groen 

Naam Verstrekker Deadline Gebied Website 

Subsidieregeling 
doorstroomprog
ramma’s po-vo 
voor gelijke 
kansen 

Het Ministerie 
van Onderwijs, 
Cultuur en 
Wetenschappen 
(OCW) 

30 april 2022 Nationaal https://www.dus
-
i.nl/subsidies/do
orstroomprogra
mmas-po-vo 

Scholen 
energiebesparing 

het Nationaal 
Warmtefonds 

Doorlopend Nationaal https://www.ene
rgiebespaarlenin
g.nl/scholen-
kenmerken/ 

Regeling 
cultuureducatie 
vmbo vso pro 
 

het Fonds Voor 
Cultuurparticipati
e 

Ligt per fase 
verschillend 

Nationaal Fase 3 | 
Resultaten 
verduurzamen - 
Fonds voor 
Cultuurparticipati
e. 

Buurtfonds- 
Schoolpleinen 
van de toekomst 

Cultuurfonds 
Noord Brabant 

Deze subsidie is 
gesloten. 
Wellicht krijgt de 
regeling een 
vervolg, hier 
komt 31 januari 

Regionaal https://www.bra
bant.nl/applicatie
s/producten/buu
rtfonds__schoolp
leinen_van_de_t

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.fryslan.frl/lesuren-fries-in-het-onderwijs
https://www.fryslan.frl/lesuren-fries-in-het-onderwijs
https://www.fryslan.frl/lesuren-fries-in-het-onderwijs
https://www.fryslan.frl/lesuren-fries-in-het-onderwijs
https://www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter
https://www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter
https://www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter
file:///C:/Users/Kim.Kessels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DMHSG0IW/Gezonde%20Leefstijl%20en%20Beweegvriendelijke%20Omgeving%20-%20Provincie%20Groningen
file:///C:/Users/Kim.Kessels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DMHSG0IW/Gezonde%20Leefstijl%20en%20Beweegvriendelijke%20Omgeving%20-%20Provincie%20Groningen
file:///C:/Users/Kim.Kessels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DMHSG0IW/Gezonde%20Leefstijl%20en%20Beweegvriendelijke%20Omgeving%20-%20Provincie%20Groningen
file:///C:/Users/Kim.Kessels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DMHSG0IW/Gezonde%20Leefstijl%20en%20Beweegvriendelijke%20Omgeving%20-%20Provincie%20Groningen
file:///C:/Users/Kim.Kessels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DMHSG0IW/Gezonde%20Leefstijl%20en%20Beweegvriendelijke%20Omgeving%20-%20Provincie%20Groningen
file:///C:/Users/Kim.Kessels/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DMHSG0IW/Gezonde%20Leefstijl%20en%20Beweegvriendelijke%20Omgeving%20-%20Provincie%20Groningen
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.energiebespaarlening.nl/scholen-kenmerken/
https://www.energiebespaarlening.nl/scholen-kenmerken/
https://www.energiebespaarlening.nl/scholen-kenmerken/
https://www.energiebespaarlening.nl/scholen-kenmerken/
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/43/fase-3-resultaten-verduurzamen
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/43/fase-3-resultaten-verduurzamen
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/43/fase-3-resultaten-verduurzamen
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/43/fase-3-resultaten-verduurzamen
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/43/fase-3-resultaten-verduurzamen
https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/43/fase-3-resultaten-verduurzamen
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
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https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
https://www.dus-i.nl/subsidies/capaciteitentesten
https://www.dus-i.nl/subsidies/capaciteitentesten
https://www.dus-i.nl/subsidies/capaciteitentesten
https://www.dus-i.nl/subsidies/capaciteitentesten
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
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1. Inzet, opleiden en ontwikkelen van (nieuwe) leerkrachten 

1.1. ONDERWIJSASSISTENTEN NAAR OPLEIDING TOT LERAAR  
Doel regeling 

Het doel van deze regeling is het verminderen van het lerarentekort door te bevorderen dat meer  

onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. De subsidie bestaat uit een tegemoetkoming 

in de studiekosten en kosten van studieverlof voor het volgen van de opleiding tot leraar door een 

onderwijsassistent gedurende een periode van ten hoogste vier jaren. Doelgroep van de regeling. 

Onderwijsassistenten die in 2019, 2020, 2021 of 2022 gestart zijn met de opleiding en het bevoegd 

gezag waar de onderwijsassistent werkzaam is.  

Subsidiecriteria  

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd: 

• Het bevoegd gezag informeert jaarlijks DUS-I of de onderwijsassistent de opleiding nog volgt 

en in welk studiejaar de onderwijsassistent zit.  

• Het bevoegd gezag informeert DUS-I wanneer de onderwijsassistent het diploma heeft 

behaald. 

• Het bevoegd gezag werkt mee aan evaluatie of monitoring van deze subsidie.  

• Indien de onderwijsassistent tussentijds stopt met de opleiding tot leraar meldt het bevoegd 

dit aan DUS-I. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld en het teveel ontvangen bedrag 

zal worden teruggevorderd.  

Omvang subsidie 

In de jaren 2021 en 2022 komt een bedrag van 8 miljoen beschikbaar. De subsidie bedraagt € 5.000 

per onderwijsassistent per jaar gedurende maximaal vier jaren. Het beschikbare bedrag wordt 

verdeeld in de volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.  

Openstelling 

De aanvraagperiode voor deze regeling loopt van 16 oktober 2022 tot en met 15 oktober 2022 voor 

kalenderjaar 2022. U kunt een aanvraag doen als u in 2022, 2021, 2020 of 2019 gestart bent met de 

opleiding. 

Wie kan aanvragen? 

Het bevoegd gezag van de onderwijsassistent vraagt de subsidie aan. Het bevoegd gezag en de 

onderwijsassistent sluiten een overeenkomst, waarin ten minste is opgenomen: 

• Dat het studieverlof ten minste 20% van het aantal uren dat de onderwijsassistent 

werkzaam is bedraagt. Bij een werkweek van 30 uur is dat dus minimaal 6 uur studieverlof 

per week. 

• Door wie de overige kosten naast de studiekosten worden gedragen. 

• Wie welke kosten draagt indien de onderwijsassistent langer dan vier jaar over de opleiding 

tot leraar doet. 

• Dat de onderwijsassistent niet op andere wijze een studievergoeding krijgt vanuit het Rijk. 

• Welke afspraken zijn gemaakt voor het geval dat geen subsidie wordt toegekend. 

Subsidieverstrekker  

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Meer informatie over deze regeling is te vinden  

op de website: https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar 

https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
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1.2 SUBSIDIE ZIJ-INSTROOM 
Doel regeling 

Het doel van deze regeling is het leveren van een bijdrage in de kosten om zij-instromers binnen 2 

jaar een bevoegdheid te laten halen, waaronder wordt verstaan het volgen van scholing. Daarnaast 

kunnen kosten voor de volgende activiteiten worden aangemerkt als kosten van een zij-instromer: 

• Het laten uitvoeren van een geschiktheidsonderzoek van een zij-instromer; 

• Het afgeven van een geschiktheidsverklaring aan een zij-instromer; 

• Het geven van verlof aan een zij-instromer; 

• Het begeleiden van een zij-instromer; of 

• Het laten uitvoeren van het bekwaamheidsonderzoek van een zij-instromer. 

Nieuw is dat u nu voor de sector mbo ook subsidie kunt aanvragen voor het behalen van een 1e of 

2e graads bevoegdheid via de route zij-instroom in het beroep. 

Doelgroep van de regeling 

Werkgevers en werknemers binnen po- vo-, (v)so- of mbo-instellingen.  

Subsidiecriteria 

• U bent het bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo-instelling in Nederland. 

• U neemt de zij-instromer tijdens het zij-instroomtraject in dienst of u leent de zij-instromer 

in. 

• Voor het po, vo en (v)so moet de zij-instromer als 'zij-instromer' staan ingeschreven bij de 

opleiding. Dit geldt ook voor het mbo, als de zij-instromer een eerstegraads of 

tweedegraadsbevoegdheid gaat halen via de route zij-instroom in het beroep. 

• De zij-instromer staat op het moment van de subsidieaanvraag niet ingeschreven als student 

aan een lerarenopleiding, en in de 2 jaar daarvoor ook niet. Stond de zij-instromer in die 

periode wel als student ingeschreven, maar heeft hij zijn diploma behaald? Dan geldt deze 

voorwaarde niet. 

Omvang subsidie  

Voor het kalenderjaar 2021 WAS voor het verstrekken voor zij-instromers in het basisonderwijs, het 

speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs € 17.640.000,– beschikbaar. De subsidie 

bedraagt ten hoogste € 20.000 per zij-instromer. Hoeveel subsidie beschikbaar is voor kalenderjaar 

2022 is nog niet door DUS-I gepubliceerd.  

Openstelling  

Een subsidieaanvraag kan worden ingediend vanaf het moment waarop de scholing is aangevangen 

tot en met 15 oktober van het daaropvolgende kalenderjaar. Deze subsidieregeling is met een jaar 

verlengd tot 1 januari 2023. 

Wie kan aanvragen? 

Bevoegd gezag van een bekostigde po-, vo-, (v)so- of mbo- instelling in Nederland. 

Subsidieverstrekker 

Deze subsidie wordt verstrekt door DUO. Meer informatie over deze regeling is te vinden op: 

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
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1.3 SUBSIDIE WERKEND LEREN 
Doel regeling 

Het doel van de Regeling subsidie lerend werken (SLW) is schoolleiders in het primair onderwijs te 

ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling op het gebied van verzuimaanpak binnen de 

school. De regeling subsidieert daartoe zogeheten 'coaching on the job'-trajecten voor de 

schoolleiders. 

Doelgroep regeling  

Schoolleiders in het primair onderwijs  

Subsidiecriteria  

• Subsidie kan worden verstrekt voor de activiteiten van een coach die ten doel hebben de 

professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden van de schoolleider op het 

gebied van verzuimaanpak te verbeteren door middel van coaching on the job.  

• De coach moet een extern begeleider zijn (en mag dus niet in dienst zijn bij de werkgever die 

de subsidie aanvraagt). Het uurtarief van de coach mag maximaal € 200 (exclusief btw) 

bedragen. 

• Het traject coaching on the job start na 1 september 2016; 

• Het traject coaching on the job is binnen twee maanden na verlening van de subsidie 

gestart; 

• Het traject coaching on the job is binnen acht maanden na verlening van de subsidie 

afgerond,  

• met als absolute einddatum 31 augustus 2022. 

Omvang subsidie  

• De subsidie bedraagt maximaal 80% van de kosten van de coaching, met een maximum van 

€ 2500 inclusief btw, voor iedere schoolleider. Van de kosten van de activiteiten komt 20% 

als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever(s). 

• De volgende kosten komen niet voor subsidiëring in aanmerking: kosten ten behoeve van  

werknemers, anders dan de schoolleider; kosten van het uitroosteren van de schoolleider en 

het aanstellen of benoemen van vervangend personeel; kosten van aanstelling of 

benoeming van een interimmanager; kosten die schoolbesturen/bureaus in rekening 

brengen voor het indienen van de aanvraag ten behoeve van de schoolleider; reis- en 

verblijfskosten van coach en schoolleider; les- en materiaalkosten, indien deze meer dan 

15% van de totale begroting zijn 

• Het totale budget van 2016 t/m 2022 is 1,75 miljoen euro 

Openstelling  

Doorlopend. De looptijd van de regeling is 1 september 2016 tot 31 december 2022.  

Wie kan aanvragen? 

Subsidie kan worden aangevraagd door de werkgever waar de te coachen schoolleider in vaste 

dienst is. 

Subsidieverstrekker 

De subsidie kan worden aangevraagd bij het vervangingsfonds. Meer informatie over deze regeling is 

te vinden op de website: https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken 

 

https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
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1.4 SUBSIDIE SLUITENDE AANPAK PRE-ADVIES 
Doel regeling 

Doel van de Subsidie Sluitende Aanpak is te voorkomen dat iemand in een WGA-vervolguitkering 

terechtkomt. De subsidie Sluitende Aanpak is ontwikkeld voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Afhankelijk van de doelgroep biedt de Subsidie Sluitende Aanpak de volgende re- integratie 

bevorderende middelen: het pre- advies, aanvullende intensieve trajectbegeleiding en 

loonkostensubsidie. Bij een pre- advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde re 

integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg 

gedaan 

Doelgroep regeling  

Het pre- advies is bedoeld voor iedereen in het primair onderwijs die ten minste 10 maanden en 

maximaal 13 maanden ziek is, die volgens de bedrijfsarts over restverdiencapaciteit beschikt en van 

wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is. 

Subsidiecriteria  

• Het pre- advies kan zowel door de arbeidsdeskundige van de eigen arbodienst worden  

opgesteld als door een arbeidsdeskundige die niet is gelieerd aan de eigen arbodienst. De  

werkgever dient de geselecteerde arbeidsdeskundige (toegang tot) alle relevante informatie  

voor het opstellen van het pre- advies te verstrekken. De arbeidsdeskundige dient alle zeven  

vragen te beantwoorden van het formulier ‘Resultaat preadvies’. 

• Het opgestelde pre- advies dient door de arbeidsdeskundige met werkgever en werknemer 

besproken te worden. Dit kan leiden tot ongewijzigde voortzetting dan wel bijstelling van 

het re-integratieplan. 

Omvang subsidie  

De kosten van het pre- advies, waarbij inbegrepen de kosten van het driegesprek tussen 

arbeidsdeskundige, werkgever en werknemer, worden geraamd op maximaal € 1.000,- exclusief 

BTW. In eerste instantie komen deze kosten voor rekening van de werkgever. Hij kan daarvoor 

vervolgens bij het Participatiefonds een subsidie aanvragen tot een maximum van € 1.000,- exclusief 

BTW. 

Openstelling  

Om voor subsidie van het Participatiefonds in aanmerking te komen, dient het pre- advies te zijn 

uitgevoerd binnen de periode dat de werknemer minimaal 10 maanden ziek is en maximaal 13 

maanden. Pre- adviezen die buiten die periode zijn uitgevoerd, komen niet voor subsidie in 

aanmerking 

Wie kan aanvragen  

De werkgever  

Subsidieverstrekker  

De subsidie kan worden aangevraagd bij het vervangingsfonds. Meer informatie over deze regeling is 

te vinden op de website: SSA Pre-advies-V2.pdf 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Kim.Kessels/Downloads/SSA%20Pre-advies-V2.pdf
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1.5 TEGEMOETKOMING LERAREN 
Doel regeling 

Als u student, zij-instromer of contractant bent en u de lerarenopleiding volgt aan het hbo of de 

universiteit of als u uw bevoegdheid wilt behalen via een PDG-traject, kunt u middels de regeling een 

tegemoetkoming ontvangen.  

Doelgroep regeling  

Studenten, zij-instromers of contractanten die de lerarenopleiding volgen aan het hbo of de 

universiteit. Of personen die hun bevoegdheid willen behalen middels een PDG-traject.  

Subsidiecriteria  

• U volgt een pabo-opleiding of een lerarenopleiding voor een 1e- of 2e-graadsbevoegdheid in 

het voortgezet of beroepsonderwijs. 

• U staat als student, zij-instromer of contractant ingeschreven. 

• De school is een door het ministerie van OCW bekostigde, erkende of aangewezen instelling. 

• U kunt geen reguliere studiefinanciering meer krijgen, ook niet in de vorm van een lening of 

studentenreisproduct. 

• U vraagt de tegemoetkoming aan vóór het einde van het studiejaar (31 augustus). 

• De tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. We 

kijken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Voor het studiejaar 2021-2022 kijken we naar 

het inkomen van 2019. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan € 37.081,- om de maximale 

tegemoetkoming te krijgen. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager. 

• U mag voor dezelfde studie geen tegemoetkoming onderwijsmasters (hebben) ontvangen. 

De tegemoetkoming mag u wél combineren met het levenlanglerenkrediet. 

• U bent Nederlander, u komt uit een EU/EER-landLink opent externe pagina of Zwitserland, of 

u hebt een verblijfsvergunning type II, III, IV of V. Hebt u een verblijfsvergunning type I? Kijk 

dan bij de voorwaarden hieronder. 

Omvang subsidie  

De tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele partner. Er wordt 

gekeken naar het inkomen van 2 jaar geleden. Voor het studiejaar 2022-2023 wordt gekeken naar 

het inkomen van 2020. Dit inkomen mag niet hoger zijn dan € 37.081,- om de maximale 

tegemoetkoming te krijgen. Bij een hoger inkomen wordt de tegemoetkoming steeds lager. 

Openstelling  

De regeling wordt jaarlijks opengesteld. De aanvraag moet echter gedaan zijn voor het einde van het 

studiejaar op uiterlijk 31 augustus. U krijgt maximaal 24 maanden een tegemoetkoming leraren. U 

moet de tegemoetkoming binnen 48 maanden opmaken. 

Wie kan aanvragen  

Personen welke ingeschreven staan als student, zij-instromer of contractant. Of personen welke hun 

bevoegdheid willen behalen via een PDG-traject.  

Subsidieverstrekker  

Deze subsidie wordt verstrekt door DUO. Meer informatie is te vinden op de website: 

Tegemoetkoming leraren - DUO 

 

 

https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/tegemoetkoming-leraren.jsp
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1.6 SUBSIDIE KORTE SCHOLINGSTRAJECTEN VO 
Doel regeling 

Werkt u als leraar in het voortgezet onderwijs (vo) of wilt u in die sector gaan werken? Als u daar 

niet de juiste bevoegdheid voor hebt, dan kunt tot en met 15 oktober 2022 een subsidie aanvragen 

om deze met een kort scholingstraject te halen. 

Doelgroep regeling  

Leraren die reeds in het voortgezet onderwijs werken of personen die in het voortgezet onderwijs 

willen werken, maar niet de juiste bevoegdheid hebben.  

Subsidiecriteria  

• U werkt als leraar in het vo of wilt in die sector gaan werken. 

• U gaat 1 van de volgende scholingstrajecten doen: 

- een traject waarmee u bekwaam wordt om les te geven in de onderbouw van de basis- 

en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. U kunt zo’n traject alleen doen als u 

de pabo hebt afgerond. 

- een traject uit kolom I en II van bijlage 1 en 2 van de Beleidsregel ontheffing 

benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo 

- een traject uit kolom V van de Regeling conversietabel getuigschriften en vakken vo 

- een educatieve module 

• U hoeft een traject niet af te ronden voordat u subsidie aanvraagt voor een volgend traject. 

Dit geldt niet alleen voor de modules voor het vmbo-profielvak PIE (Produceren, Installeren 

en Energie), maar ook voor een combinatie van andere trajecten. 

Omvang subsidie  

U krijgt 80% van het bedrag dat u voor het traject betaalt, met een maximum van € 6.000,-. Voor de 

modules van het vmbo-profielvak PIE betalen we 100%, met een maximum van € 6.000,-. 

Openstelling  

De subsidieregeling voor korte scholingstrajecten is verlengd, u kunt tot en met 15 oktober 2022 de 

subsidie aanvragen. U moet de aanvraag indienen binnen 8 weken na de datum vermeld op de 

factuur van het betreffende scholingstraject. 

Wie kan aanvragen  

Leraren die reeds in het voortgezet onderwijs werken of personen die in het voortgezet onderwijs 

willen werken, maar niet de juiste bevoegdheid hebben.  

Subsidieverstrekker  

Deze subsidie wordt verstrekt door DUO. Meer informatie is te vinden op de website: Subsidie korte 

scholingstrajecten vo - DUO 

 

 

 

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0038570/2019-02-21
https://wetten.overheid.nl/BWBR0038570/2019-02-21
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031802/2021-07-22
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp
https://duo.nl/particulier/tegemoetkomingen-en-subsidies-lerarenopleiding/subsidie-korte-scholingstrajecten-vo.jsp
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2. Onderwijsinnovatie en ontwikkeling 

2.1 INTERNATIONALISERING FUNDEREND ONDERWIJS 
Doel regeling 

De regeling Internationalisering funderend onderwijs heeft als doel om scholen te motiveren om 

internationalisering duurzaam te integreren in het schoolbeleid, met een doordachte visie en 

aanpak. Onder internationalisering wordt het ontwikkelen van internationale oriëntatie, kennis, 

communicatie, reflectie en samenwerking met als doel het verwerven van internationale 

competenties van de leerling en de docent. 

Doelgroep regeling  

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en agrarische opleidingscentra.  

Subsidiecriteria  

• De aanvrager toont aan een plan te hebben om internationalisering te verankeren in 

schoolbeleid of heeft internationalisering al verankerd in het schoolbeleid.  

• De aanvrager geeft aan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het reguliere 

onderwijsprogramma.  

• De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn niet al gesubsidieerd vanuit 

het subsidieprogramma Erasmus+.  

• Er is door de aanvrager niet al in de drie aaneengesloten voorafgaande jaren subsidie 

ontvangen op grond van deze regeling of de Subsidieregeling Internationalisering po en 

vo.  

• De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd hebben geen betrekking op 

Tweetalig primair onderwijs.  

• De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd vallen niet onder de reguliere 

bekostiging. 

Omvang subsidie  

Voor kalenderjaar 2021, 2022 en 2023 is telkens € 1 miljoen beschikbaar. 

 

Per instelling primair onderwijs € 5.000 

Per instelling voortgezet onderwijs € 10.000 

Per agrarisch opleidingscentrum € 10.000 

Per bevoegd gezag met maximaal tien 
instellingen 

€ 20.000 

Per bevoegd gezag met meer dan tien 
instellingen 

€ 30.000 

 

Openstelling  

U kunt uw aanvraag indienen vanaf 1 november voorafgaand aan het jaar waarin de activiteiten 

plaatsvinden. De subsidie wordt verstrek op volgorde van binnenkomst tot het budget is bereikt. 

Wie kan aanvragen  

Het bevoegd gezag van deze scholen moet op de hoogte zijn van uw aanvraag. U geeft in uw 

aanvraag aan dat u deze namens het bevoegd gezag mag indienen. 

 

Subsidieverstrekker  
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Deze subsidie wordt verstrekt door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Meer 

informatie is te vinden op de website: Internationalisering funderend onderwijs | Subsidie | Dienst 

Uitvoering Subsidies aan Instellingen (dus-i.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
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2.2 ERASMUS+ MOBILITEIT PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 
Doel regeling 

De mobiliteitsprojecten van Erasmus+ bieden onderwijsprofessionals en leerlingen in het primair en 

voortgezet onderwijs (inclusief het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs) de kans om nieuwe 

kennis en vaardigheden in het buitenland op te doen. 

Doelgroep regeling  

Onderwijsprofessionals en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 

Subsidiecriteria  

• Inclusiviteit, diversiteit, duurzaamheid en digitale educatie moeten aan bod komen in de 

activiteiten 

• Scholen vragen alleen voor hun eigen school aan (niet meer voor een partnerschap) 

Omvang subsidie  

De omvang van de subsidie is afhankelijk van het aantal deelnemers. 

Openstelling  

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 23 februari 12.00 CET in ronde 1. Voor ronde 2 ligt de 

deadline op 4 oktober 2022 12.00 CET.  

Wie kan aanvragen  

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs of lokale en regionale autoriteiten, coördinerende 

instanties en andere organisaties die zich bezig houden met primair of voortgezet onderwijs. 

 

Subsidieverstrekker  

Deze subsidie wordt verstrekt door Stichting Nuffic. Meer informatie is te vinden op de website: 

Internationale ervaring brengt je verder | Erasmus+ (erasmusplus.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/mobiliteit
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2.3 ERASMUS+ COOPERATION PARTNERSHIPS 
Doel regeling  

Cooperation partnerships zijn samenwerkingsprojecten tussen minimaal drie organisaties in Europa. 

In zo’n partnerschap kun je samen met andere Europese (onderwijs)organisaties je huidige 

activiteiten en organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelen, tot innovatieve oplossingen 

komen en/of goede voorbeelden uitwisselen. Een Erasmus+ cooperation kan bijvoorbeeld leiden tot: 

onderwijsinnovatie en verbetering, meer samenhang tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven, 

meer interactie tussen praktijk, onderzoek en beleid, impact op persoonlijk, maatschappelijk en 

organisatieniveau en een betere synergie tussen verschillende onderwijssectoren.  

Doelgroep regeling  

Organisaties binnen het primair en voortgezet onderwijs die samen (willen) werken met Europese 

organisaties.  

Subsidiecriteria  

• Er moeten minimaal drie organisaties uit drie verschillende Programmalanden bij het  

partnerschap betrokken zijn. 

• Het project duurt minimaal 12 en maximaal 36 maanden  

Omvang subsidie  

De minimale omvang van het project is 100.000 euro. De maximale subsidie is 400.000 euro.  

Openstelling  

De deadline ligt in 2022 op 23 maart 2022 12.00 CET.  

Wie kan aanvragen? 

Elke organisatie actief op het gebied van het primair en voortgezet onderwijs kan deelnemen aan 

Cooperation Partnerships.  

Subsidieverstrekker  

Stichting Nuffic. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website: Wat zijn Erasmus+ 

Cooperation Partnerships? | Erasmus+ (erasmusplus.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/cooperation-partnerships
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2.4 ERASMUS+ SMALL SCALE PARTNERTSHIPS 
Doel regeling  

Deze kleinschalige partnerschappen zijn speciaal bedoeld om de deelname aan het programma 

Erasmus+ flexibeler te maken voor nieuwe deelnemers aan het programma en organisaties met een 

kleinere organisatiecapaciteit. Door middel van Small-scale Partnerships kunnen Nederlandse 

organisaties 'op kleine schaal' samenwerken met instellingen en organisaties in Europa. In zo’n 

samenwerking kun je samen met andere Europese (onderwijs)organisaties je huidige activiteiten en 

organisatiecapaciteit versterken en doorontwikkelen, tot innovatieve oplossingen komen en/of 

goede voorbeelden uitwisselen. 

Doelgroep regeling  

Elke organisatie actief op het gebied van primair of voortgezet onderwijs.  

Subsidiecriteria  

• Er moeten minimaal twee organisaties uit twee verschillende programmalanden bij het  

partnership betrokken zijn. 

• De partnerschappen duren zes maanden tot twee jaar  

Omvang subsidie  

30.000 of 60.000 euro, afhankelijk van de activiteiten die het partnerschip wil uitvoeren 

Openstelling  

De deadline voor ronde 1 in 2022 ligt op 23 maart 12.00 CET. Voor ronde 2 in 2022 ligt de deadline 

op 4 oktober 12.00 CET.  

Wie kan aanvragen? 

Elke organisatie actief op het gebied van primair of voortgezet onderwijs 

Subsidieverstrekker  

De subsidie wordt verstrekt door Stichting Nuffic. Meer informatie over de regeling is te vinden op 

de website: Wat zijn Erasmus+ Small-scale Partnerships? | Erasmus+ (erasmusplus.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.erasmusplus.nl/subsidie/primair-en-voortgezet-onderwijs/mogelijkheden/partnerschappen/small-scale-partnerships
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2.5 BELEIDSREGEL BETREFFENDE CURSUSSEN INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD 

VOORTGEZET ONDERWIJS 
Doel regeling  

Het doel van de Beleidsregel betreffende cursussen internationaal georiënteerd voortgezet 

onderwijs, ook wel Beleidsregel IGVO 2021 (IGVO2021) is het bekostigen van cursussen op het 

gebied van internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs. 

Doelgroep regeling  

Elke organisatie actief op het gebied van primair of voortgezet onderwijs.  

Subsidiecriteria 

• Tot een cursus IB MYP of een cursus IB CP en IB DP kan als leerling worden toegelaten 

degene die kan aantonen dat hij: 

a.een andere dan de Nederlandse nationaliteit bezit en van wie ten minste een van de ouders, 

voogden of verzorgers voor een tijdelijke periode in Nederland of een grensgebied van Nederland 

werkzaam is; 

b.de Nederlandse nationaliteit bezit en twee jaar of langer in het buitenland onderwijs heeft 

genoten vanwege het feit dat ten minste een van de ouders, voogden of verzorgers voor een 

bepaalde tijd in het buitenland werkzaam was; of 

c.de Nederlandse nationaliteit bezit en van wie ten minste een van de ouders, voogden of verzorgers 

blijkens een schriftelijke verklaring van de werkgever binnen twee jaar na het tijdstip van toelating 

voor ten minste twee jaar in het buitenland werkzaam zal zijn, en die in die periode bij deze ouder, 

voogd of verzorger zal wonen. 

• Voor een cursus IB MYP geldt bovendien dat als leerling slechts kan worden toegelaten 

degene die: 

a.op het moment van de aanvang van het eerste schooljaar ten minste de leeftijd van 11 jaar heeft 

bereikt; en 

b.voldoende onderwijs heeft genoten om het onderwijs aan de cursus IB MYP met vrucht te kunnen 

volgen. 

• Voor een cursus IB CP geldt verder dat als leerling slechts kan worden toegelaten degene 

die: 

a.een cursus IB MYP met goed gevolg heeft afgerond; of 

b.voldoende onderwijs heeft genoten om het onderwijs aan de cursus IB CP met vrucht te kunnen 

volgen. 

• Voor een cursus IB DP geldt verder dat als leerling slechts kan worden toegelaten degene 

die: 

a.een cursus IB MYP met goed gevolg heeft afgerond; of 

b.voldoende onderwijs heeft genoten om het onderwijs aan de cursus IB DP met vrucht te kunnen 

volgen. 

• Tot de cursus IB DP en IB CP, verbonden aan het United World College te Maastricht, kan in 

afwijking van het eerste lid ook als leerling worden toegelaten degene die een andere dan 

de Nederlandse nationaliteit bezit en niet aan de voorwaarden, bedoeld in dat lid, voldoet. 
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• Tot de cursus IB CP kan tevens worden toegelaten een in Nederland woonachtige leerling 

die niet behoort tot de categorieën, bedoeld in het eerste lid, op voorwaarde dat die 

leerling: 

a.in het bezit is van een bewijsstuk dat hij onvoorwaardelijk is bevorderd tot het vierde leerjaar van 

een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs; en 

b.ten genoegen van het bevoegd gezag aantoont dat hij in staat is onderwijs in de Engelse taal te 

volgen blijkens een door de leerling over te leggen bewijsstuk. 

• Tot de cursus IB DP kan tevens worden toegelaten een in Nederland woonachtige leerling 

die niet behoort tot de categorieën, bedoeld in het eerste lid, op voorwaarde dat die 

leerling: 

a.in het bezit is van een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of van een bewijsstuk, 

waaruit blijkt dat hij onvoorwaardelijk is bevorderd tot het vijfde leerjaar van een school voor 

voorbereidend wetenschappelijk onderwijs; en 

b.in staat is het onderwijs in de Engelse taal te volgen blijkens een door de leerling over te leggen 

bewijsstuk, ten genoegen van het bevoegd gezag. 

• Het bevoegd gezag beslist over toelating van een leerling. 

Omvang subsidie  

Een cursus internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs wordt per kalenderjaar bekostigd. De 

hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de cursus.  

Openstelling  

De deadline ligt op 31 oktober 2022. 

Wie kan aanvragen? 

Het bevoegd gezag van een school in het voortgezet onderwijs. 

Subsidieverstrekker  

De subsidie wordt verstrekt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Meer 

informatie over de regeling is te vinden op de website: wetten.nl - Regeling - Beleidsregel IGVO 2021 

- BWBR0045242 (overheid.nl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
https://wetten.overheid.nl/BWBR0045242/2021-08-01/0/Hoofdstuk3/Artikel10
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2.6 SUBSIDIE WETENSCHAP EN TECHNIEK PRIMAIR ONDERWIJS 
Doel regeling  

Subsidie voor het stimuleren van wetenschap en techniek, inclusief digitale vaardigheden, in het 

primair onderwijs (PO). 

Doelgroep regeling  

Scholengemeenschappen, samenwerkingsverbanden of een stichting van scholen of individuele 

scholen voor primair onderwijs. 

Subsidiecriteria  

Subsidie wordt verstrekt voor een W&T expert die gaat helpen bij de invoering van het W&T 

Kompas. Deze is ontwikkeld door kennisinstelling TechYourFuture. 

W&T expert: iemand die de invoering van het W&T kompas kan begeleiden bij een PO school en 

daarvoor een opleidingstraject heeft gevolgd. Contactgegevens zijn te vinden op 

https://wtkompas.nl/. 

De betreffende school: 

• heeft een fysieke vestiging in Overijssel; 

• heeft nog geen subsidie ontvangen op basis van deze subsidieregeling. 

Alleen de kosten van de begeleiding komen voor subsidie in aanmerking. Die kosten mogen vanaf 22 

januari 2020 zijn gemaakt. 

Het project moet binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidie uitgevoerd zijn. 

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017, hoofdstuk 1 en paragraaf 6.35 Wetenschap en Techniek 

primair onderwijs. 

Omvang subsidie  

De subsidie is een vast bedrag van € 500,- per school. Het subsidieplafond voor 2022 is € 65.000,-. 

Openstelling  

Het hele jaar door tot het budget op is. 

Wie kan aanvragen? 

De aanvrager is: 

• een scholengemeenschap; 

• een samenwerkingsverband of een stichting van scholen, of; 

• een school voor primair onderwijs. 

Subsidieverstrekker  

De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Overijssel. Meer informatie over de regeling is te 

vinden op: Subsidie Wetenschap en Techniek primair onderwijs - Provincie Overijssel. 

 

 

 

 

https://wtkompas.nl/
https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/wetenschap-techniek-primair-onderwijs/
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2.7 VERKEERSEDUCATIE GELDERLAND 
Doel regeling  

Binnen deze regeling worden verschillende projecten aangeboden om verkeerseducatie binnen het 

onderwijs te stimuleren. Projecten zoals verkeersexamen, veilig met verkeer, ANWB Streetwise en 

FietsOK! worden aangeboden binnen de regeling.  

Doelgroep regeling  

Scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.  

Openstelling  

Als een school in aanmerking wil komen kan contact opgenomen worden met de aanbieder 

Wie kan aanvragen? 

Scholen in het primair, voortgezet en beroepsonderwijs.  

Subsidieverstrekker  

De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Gelderland. Meer informatie over de regeling is te 

vinden op: ROV Oost-Nederland (rovoostnederland.nl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rovoostnederland.nl/educatie/educatiegelderland/projecten-voortgezet-onderwijs
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2.8 UITVOERINGSREGELING SUBSIDIE VERKEERSEDUCATIE NOORD- HOLLAND 2022 
Doel regeling 
Het doel van de regeling is verkeersveilig gedrag te bevorderen van scholieren in het basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs door verkeerseducatie en -voorlichting. 

Doelgroep regeling 
De provincie geeft subsidie aan privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke 
rechtspersonen, met uitzondering van de rijksoverheid. 

Subsidiecriteria 
De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten: 

• een educatief karakter hebben, die verkeersveiligheid bevorderen 

• gericht zijn op scholieren in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs 

• plaatsvinden in Noord-Holland (buiten het gebied van de Vervoersregio Amsterdam) 

• opgenomen zijn in de Toolkit Verkeerseducatie van het CROW 

• getoetst zijn door het CROW (sterrenscore) 

• uitgevoerd worden zoals beschreven in de Toolkit (wat betreft methodiek en doelgroep) 
worden uitgevoerd in het schooljaar 2022-2023 

Omvang subsidie 
De subsidie is 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 75.000,-- per aanvraag. 

Wie kan aanvragen? 
Privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de 
rijksoverheid. 

Openstelling 
Een aanvraag om subsidie is tijdig ingediend indien de aanvraag in de periode van 3 januari 2022 tot 
en met 17 februari 2022, vóór 17:00 uur is ontvangen. 

Subsidieverstrekker 
De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Noord-Holland. Meer informatie is te vinden op de 
website: Verkeerseducatie scholieren Noord-Holland 2022, subsidie - Provincie Noord-Holland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.noord-holland.nl/Loket/Producten_en_Diensten/Producten_op_alfabet/V/Verkeerseducatie_scholieren_Noord_Holland_2022_subsidie
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3. Gezondheid, welzijn en inclusiviteit 

3.1 SUBSIDIEREGELING DOORSTROOMPROGRAMMA’S PO-VO VOOR GELIJKE KANSEN 
Doel regeling 

Het doel van deze regeling is het ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van 

doorstroomprogramma’s gericht op een soepele overgang van het primair onderwijs naar het 

voortgezet onderwijs. 

Doelgroep van de regeling 

Leerlingen die in het voortgezet onderwijs op een hoger niveau kunnen presteren en dit ambiëren, 

maar niet of minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten ondersteuning of hulpbronnen tot hun 

beschikking hebben die nodig zijn om deze ambitie te realiseren. 

Subsidiecriteria  

Een doorstroomprogramma voldoet ten minste aan de volgende voorwaarden: 

1. Er geldt een maximaal aantal doorstroomprogramma’s per school: 

- Scholen in het vo mogen aan twee doorstroomprogramma’s deelnemen.  

- Scholen uit het po mogen meedoen aan maximaal één doorstroomprogramma.  

- Deze aantallen gelden ook voor nevenvestigingen van scholen. 

2. Tijdens een doorstroomprogramma is er in ieder geval aandacht voor twee van de drie 

inhoudelijke leerlijnen: 

- Het versterken van cognitieve vaardigheden, zoals taal- en leesvaardigheden en 

rekenen. 

- Het versterken van metacognitieve vaardigheden, bijvoorbeeld gericht op het versterken 

van zelfstandig leren, effectieve werkhouding en plannen ten behoeve van de overgang 

naar het vo. 

- Het inzetten op omgevingsfactoren buiten de klas en de thuissituatie, bijvoorbeeld het: 

vergroten van ouderbetrokkenheid; 

o vergroten of benutten van netwerken of hulpbronnen uit de omgeving; 

o versterken van sociale vaardigheden; 

o het begeleiden bij de schoolkeuze; 

o brede loopbaanoriëntatie. 

3. Een programma bestaat uit minstens 100 klokuren per leerling. 

4. Activiteiten zijn subsidiabel vanaf het moment dat u een subsidieaanvraag heeft ingediend. 

We verstrekken geen subsidie voor doorstroomprogramma’s die al zijn afgerond. 

5. Een doorstroomprogramma moet uiterlijk in januari van het laatste jaar van de basisschool 

gestart zijn en loopt minimaal door tot eind januari van het eerste jaar van het voortgezet 

onderwijs. 

6. Alle activiteiten die na augustus van het eerste jaar van het voortgezet onderwijs 

plaatsvinden zijn niet meer subsidiabel.  

7. U kunt alleen subsidie aanvragen voor de groep leerlingen die het doorstroomprogramma 

zowel in groep 8 als in eerste leerjaar van het vo volgen 

Omvang subsidie 

In totaal is er € 14,3 mln beschikbaar voor deze subsidie. Per deelnemende leerling ontvangt u € 

1000,- en er geldt een maximum van € 124.000 per aanvraag. 

Openstelling 

De aanvraagperiode loopt van 20 februari tot en met 30 april 2022.  
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Wie kan aanvragen?  

Het bevoegd gezag van één van de betrokken scholen treedt namens het doorstroomprogramma als 

penvoerder op. 

Subsidieverstrekker  

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Meer informatie over deze regeling is te 

vinden op: https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
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3.2 BIJZONDERE BEKOSTIGING 2022-2023 
Doel regeling 

Het doel van deze regeling is het geven van een bijzondere aanvullende bekostiging aan basisscholen 

waar asielzoekerskinderen, kinderen van schippers of zigeuners of kinderen uit blijf-van-mijn-lijf 

huizen staan ingeschreven. VSO scholen kunnen daarnaast bijzondere bekostiging aanvragen voor 

leerlingen met een ernstige meervoudige beperking.  

Doelgroep van de regeling 

Scholen in het primair basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en vso-scholen. 

Subsidiecriteria  

• De voorwaarden en subsidiecriteria verschillen per categorie. 

• Het betreft bijzondere bekostiging voor personeel en aanvullende bekostiging voor 

materiele instandhouding. 

• Per 1 januari 2023 wijzigt de bekostiging van het primair onderwijs. Lees meer op: 

Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs | Financiering onderwijs | Rijksoverheid.nl 

Omvang subsidie 

De omvang van de bekostiging verschilt per categorie en is afhankelijk van het aantal leerlingen 

binnen de categorie.  

Openstelling 

De openstelling verschilt per categorie.  

Wie kan aanvragen? 

Scholen in het basisonderwijs, speciale scholen voor basisonderwijs en vso-scholen. 

Subsidieverstrekker 

Deze regeling wordt verstrekt door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De 

subsidie kan aangevraagd worden bij DUO. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de 

website: Bijzondere bekostiging - Primair onderwijs - DUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/financiering-primair-onderwijs/vereenvoudiging-bekostiging-primair-onderwijs
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/bijzondere-bekostiging/
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3.3 REGIONALE SAMENWERKING KANSENGELIJKHEID IN HET ONDERWIJS 
Doel regeling 

Kinderen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Achtergrond, opleidingsniveau van 

ouders of de financiële situatie mogen geen invloed hebben op hun schoolprestaties. De subsidie 

Regionale samenwerking kansengelijkheid in het onderwijs ondersteunt gemeenten en scholen bij 

het tot stand brengen van aanvullend schoolaanbod. 

Deze subsidieregeling is bedoeld om de Gelijke Kansen Alliantie te ondersteunen en is het vervolg op 

Regionale samenwerking ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs. 

Doelgroep van de regeling 

Het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs 

Subsidiecriteria  

• Aanvraag moet een GKA-agenda bevatten. U moet een GKA-addendum, een nieuwe GKA-

agenda of landelijke thema-agenda van de Gelijke Kansen Alliantie meesturen met uw 

aanvraag. 

• Een GKA-agenda, GKA-addendum of landelijke thema-agenda bevat: 

1. de interventie(s) waarvoor u de subsidie gaat gebruiken, uitgewerkt in een: 

- activiteitenplan 

- begroting 

2. het doel van de interventie(s); 

3. de verwachte effecten van de interventie(s) (producten of kwalitatieve en kwantitatieve 

resultaten); 

4. afspraken over het controleren van deze effecten; 

5. welke school penvoerder is. 

• Een nieuwe GKA-agenda moet door de penvoerder, de minister en wethouder(s) zijn 

getekend. 

• Bij een samenwerking tussen meerdere scholen of schoolbesturen staat in de GKA-

agenda, GKA-addendum of landelijke thema-agenda hoe en onder welke scholen of 

schoolbesturen de middelen zijn verdeeld.  

• Rond activiteiten vóór 31 december 2023 af. 

Omvang subsidie 

Het totale budget voor deze subsidie is €14 miljoen. Hiervan was €5.8 miljoen beschikbaar voor de 

eerste aanvraagronde in 2021 en is €8.2 miljoen euro voor de tweede aanvraagronde in 2022. De 

Minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Het 

subsidiebedrag bedraagt maximaal € 100.000,– per subsidieaanvraag voor het intensiveren van 

reeds bestaande GKA-samenwerkingsverbanden en maximaal € 100.000,– per subsidieaanvraag 

voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Het is mogelijk dat meerdere gemeenten deelnemen aan 

één samenwerkingsverband. In dit geval bedraagt het subsidiebedrag voor het intensiveren van een 

bestaand GKA-samenwerkingsverband of een nieuw samenwerkingsverband maximaal € 100.000,– 

vermenigvuldigd met het aantal deelnemende gemeenten. Het subsidiebedrag voor éénjarige 

landelijke thema-agenda’s bedraagt – ongeacht het aantal deelnemende gemeentes – maximaal € 

1.000.000,– per subsidieaanvraag. Indien de aanvraag een tweejarige landelijke thema-agenda 

betreft, bedraagt de subsidie maximaal € 2.000.000,– per subsidieaanvraag. 

Openstelling 

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 14 oktober 2022 om 12 uur. 
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Wie kan aanvragen? 

Het schoolbestuur van een bekostigde instelling uit het primair onderwijs en het voortgezet 

onderwijs. Aanvragen kan alleen als de instellingen al is aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie 

Wilt u zich graag aansluiten? Dit kan via de gemeente van uw school. Voor meer informatie, neem 

contact op met de GKA-coördinatoren van uw regio. 

Subsidieverstrekker 

Deze regeling wordt verstrekt door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De 

subsidie kan aangevraagd worden bij DUO. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de 

website: https://www.dus-i.nl/subsidies/gelijke-kansen-in-het-onderwijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gelijke-kansen.nl/over-gelijke-kansen/team-gelijke-kansen
https://www.dus-i.nl/subsidies/gelijke-kansen-in-het-onderwijs
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3.4 EU-PROGRAMMA SCHOOLFRUIT, -GROENTEN en – ZUIVEL 
Doel regeling 

Het doel van het EU-programma schoolfruit, -groenten en -zuivel (SCHOOLFRUIT) is het verhogen 

van de fruit-, groenten- en zuivelconsumptie bij kinderen op basisscholen en scholen voor speciaal of 

voortgezet speciaal onderwijs. 

Doelgroep van de regeling 

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs.  

Subsidiecriteria  

1. Een basisschool en een school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs die wil deelnemen 

aan de regeling voor fruit en groenten meldt zich in week 36 of 37 van schooljaar 2021/2022 en in 

week 26 of 27 van schooljaar 2022/2023 hiervoor aan bij de minister. 

2. De minister besluit na afloop van de inschrijfperiode, indien het aantal aanmeldingen het aantal 

beschikbare plaatsen overtreft, op basis van loting welke scholen aan de regeling voor fruit en 

groenten deelnemen met inachtneming van het beschikbare budget voor fruit en groenten dat voor 

het betrokken schooljaar aan Nederland is toegewezen. 

3. Een school die na toelating tot deelname gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet 

van deelname kan geen melding als bedoeld in het eerste lid indienen voor het daaropvolgende 

schooljaar. 

4. In afwijking van het derde lid kan een school zich gedurende een schooljaar afmelden in een 

periode waarin beperkende maatregelen gelden als gevolg van COVID-19 en zich weer aanmelden 

voor deelname in het daaropvolgende schooljaar. 

5. Een erkende leverancier en een deelnemende school aan de regeling voor fruit en groenten 

sluiten een contract voor een schooljaar, waarin tenminste wordt opgenomen: de perioden van 

levering; 

de afleverdata; het aantal leerlingen waarvoor fruit en groenten worden geleverd; de hoeveelheden 

te leveren fruit en groenten, en een clausule met betrekking tot het door onvoorzienbare 

omstandigheden niet kunnen leveren of ontvangen van fruit en groenten. 

6. Het door beide partijen ondertekende contract wordt uiterlijk voor aanvang van de leveringen bij 

de minister ingediend. 

7. Het aantal leerlingen waarvoor fruit en groenten worden geleverd, is het aantal leerlingen dat aan 

het begin van het schooljaar is ingeschreven. 

8. Deelnemende scholen aan de regeling voor fruit en groenten: zorgen ervoor dat fruit en groenten 

op school worden uitgereikt aan en geconsumeerd worden door de leerlingen die zijn ingeschreven 

in het schoolregister; kunnen eenmalig tot en met 24 december 2021 respectievelijk 30 oktober 

2022 het aantal leerlingen als bedoeld in artikel 6, derde lid, wijzigen op basis van de werkelijke 

mutaties van de school in het betreffende schooljaar; wijzen een medewerker aan die de 

verspreiding van gratis fruit en groenten coördineert; vullen de ontvangstverklaring in waarin wordt 

aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid fruit en groenten geleverd is; en gaan akkoord met 

het ontvangen van een digitale nieuwsbrief. 

9. Deelnemende scholen aan de regeling voor zuivelproducten: zorgen ervoor dat de 

zuivelproducten worden uitgereikt aan en geconsumeerd worden door de leerlingen die zijn 

ingeschreven in het schoolregister en die aan de regeling voor zuivelproducten deelnemen; wijzen 

een medewerker aan die de verspreiding van de zuivelproducten coördineert; vullen de 

ontvangstbevestiging in waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid 

zuivelproducten geleverd is. 
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10. Alle aan het schoolfruit, -groenten en -zuivelregeling 2021 deelnemende scholen: zorgen ervoor 

dat geleverde fruit-, groenten en zuivelproducten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit 

behouden blijft; nemen het educatieve materiaal af; brengen een EU-Schoolfruitposter of een EU-

schoolzuivelposter als bedoeld in artikel 12 van verordening 2017/40 zichtbaar aan bij de 

hoofdingang van de school of maken op de website van de school bekend dat zij aan de 

schoolregeling deelnemen, waarbij de Europese vlag wordt weergegeven en wordt vermeld dat de 

Europese Unie de regeling financiert; hebben een verplichting om deel te nemen aan begeleidende 

maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van het schoolfruit, -

groenten en -zuivelregeling; werken mee aan controles op grond van deze regeling; en nemen deel 

aan monitoring en evaluaties. 

Omvang subsidie 

De bijdrage bestaat uit gratis porties groente, fruit of zuivelproducten voor de leerlingen. 

Openstelling 

De deadline voor de aanvraag is 10 juli 2022. 

Wie kan aanvragen? 

Scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs die willen meedoen, kunnen zich 

tijdens de aanmeldperiode inschrijven bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Subsidieverstrekker 

Deze regeling wordt verstrekt door de Commissie van de Europese Unie. Meer informatie over deze 

regeling is te vinden op de website:  https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm 
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3.6 LESUREN FRIES IN HET ONDERWIJS 
Doel regeling 
Meer mensen die Fries kunnen praten, lezen en schrijven. Dat is het doel van de subsidieregeling 
Lesuren Fries in het onderwijs.  

Doelgroep regeling 
Scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die Friese les aanbieden. 

Subsidiecriteria 
Subsidie kan beschikbaar worden gesteld voor het schrijven: 

A. originele Friestalige literatuur gericht op kinderen of jongeren van 6 tot 16 jaar; 
B. de eerste Friestalige uitgave van een schrijver of de eerste Friestalige uitgave van een schrijver in 
een nieuw literair genre voor die schrijver; 
C. originele Friestalige secundaire literatuur; 
D. een wetenschappelijk werk geschreven in de Nederlandse of vreemde taal over een onderwerp 
dat aan de Friese taal is gehecht en dat ook in de Friese taal voorkomt; 
E. een origineel Fries toneelstuk. 

Omvang subsidie 
1. Voor de activiteit bedoeld in artikel 2.1.2, onder a, bedraagt de subsidie € 7.500. 
2. Voor de activiteit bedoeld in artikel 2.1.2, onder b, bedraagt de subsidie € 5.000,-. 
3. Voor de activiteit bedoeld in artikel 2.1.2, onder c en d, bedraagt de subsidie € 10.000. 
4. Voor de activiteit genoemd in artikel 2.1.2, onder e, bedraagt de subsidie € 2.000. 

Wie kan aanvragen? 
Scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs die Friese les aanbieden, 
kunnen een beroep doen op de regeling. De scholen moeten in Fryslân staan. 

Openstelling 
Vanaf 1 april 2022 tot en met 14 oktober 2022  kunnen subsidieaanvragen worden ingeleverd. 

Subsidieverstrekker 
De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Friesland. Meer informatie over de regeling kan 
gevonden worden op de website: Lesuren Fries in het onderwijs | Fryslan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fryslan.frl/lesuren-fries-in-het-onderwijs
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3.7 FRYSK FOAR NO EN LETTER 2021-2024 
Doel regeling 

Deze subsidieregeling stimuleert het aanbieden en integreren van de Friese taal en cultuur in de 

voorschoolse opvang en het onderwijs met een compleet en kwalitatief aanbod, waarbij het 

onderwijzend personeel competent en bekwaam is om het uit te voeren. 

Doelgroep regeling 

Alle scholen in Fryslân uit alle onderwijssectoren: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, 

voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. 

Subsidiecriteria 

Subsidie kan aangevraagd worden voor de volgende activiteiten: 

• Scholing en nascholing 

• Les- en leesmateriaal 

• Cultuureducatie 

• Extra inzet medewerkers, leerkrachten en docenten 

Omvang subsidie 

Het maximale subsidiebedrag per aanvraag verschilt per sector en is op de volgende wijze verdeeld:  

• Voorschoolse sector maximaal € 5.000 

• Primair, speciaal en voortgezet onderwijs maximaal € 15.000 

• Mbo, hbo en wo maximaal € 20.000 

Openstelling 

De datum van openstelling van de subsidieregeling zal in 2022 spoedig bekendgemaakt worden. Een 

school kan één keer een aanvraag doen in deze periode. 

Wie kan aanvragen? 

Alle scholen in Fryslân uit alle onderwijssectoren: kinderopvanglocaties, primair onderwijs, 

voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. 

Subsidieverstrekker 

De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Friesland. Meer informatie over de regeling kan 

gevonden worden op de website: Frysk foar no en letter 2021-2024 | Fryslan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fryslan.frl/fryskfoarnoenletter
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3.8 SUBSIDIEREGELING GEZONDE LEEFSTIJL EN BEWEEGVRIENDELIJKE OMGEVING PROVINCIE 

GRONINGEN 2021-2023 
Doel regeling 

De Groningse jeugd stimuleren en motiveren in beweging te zijn, ongeacht etnische, financiële en 

sociale achtergrond.  

Doelgroep regeling 

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten (al dan niet in combinatie met andere 

organisaties), samenwerkingsverbanden van organisaties. 

Subsidiecriteria 

• het project moet een gezonde leefstijl bij de jeugd realiseren, die hen in beweging brengt en 

houdt, en/of een goed sport- en beweegaanbod in een beweegvriendelijke omgeving 

creëren; 

• het project draagt eraan bij dat meer jeugd in beweging komt waardoor er uiteindelijk een 

gezondheidswinst wordt behaald; 

• er is cofinanciering van gemeente(n); 

• het project wordt minimaal uitgevoerd binnen twee gemeenten en is daarmee 

gemeenteoverstijgend; 

• het project moet aansluiten bij de lokale sportakkoorden. 

• Voor de volledige voorwaarden van deze subsidie verwijzen wij naar de officiële regeling. 

Omvang subsidie 

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 5 bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, 

met een maximum van € 50.000. 

Openstelling 

U kunt het hele jaar door een aanvraag doen (t/m december 2023) 

Wie kan aanvragen? 

Gemeenten, samenwerkingsverbanden van gemeenten (al dan niet in combinatie met andere 

organisaties), samenwerkingsverbanden van organisaties waarvcan minimaal drie 

partnerorganisaties van het Gronings Provinciaal Beweegakkoord betrokken zijn bij het project.  

Subsidieverstrekker 

De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Groningen. Meer informatie over de regeling kan 

gevonden worden op de website: Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

houdende regels omtrent het stimuleren en motiveren van de jeugd om in beweging te komen en te 

blijven (Subsidieregeling Gezonde Leefstijl en Beweegvriendelijke Omgeving provincie Groningen 

2021-2023) (overheid.nl) 

 

 

 

 

 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656613/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656613/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656613/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656613/1
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656613/1
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4. Cultuur, duurzaamheid en groen 

4.1 SCHOLEN ENERGIEBESPARING 
Doel regeling 

Het doel van de Scholen Energiebespaarlening (SEL) is stichtingen of verenigingen voor primair 

onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in Nederland te ondersteunen bij het 

verduurzamen van hun schoolgebouwen. De Scholen Energiebespaarlening – één van de 

financieringsinstrumenten van het Nationaal Energiebespaarfonds – is een lening die kan worden 

verstrekt aan een stichting of vereniging voor het treffen van energiebesparende maatregelen in of 

aan een schoolgebouw. 

Doelgroep regeling 

Stichtingen of verenigingen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs in 

Nederland.  

Subsidiecriteria 

De energiebesparende maatregelen die in aanmerking komen voor een Scholen 

Energiebespaarlening zijn: 

• gevelisolatie/spouwmuurisolatie; 

• dakisolatie/dakisolatie inclusief asbestsanering; 

• zonnepanelen op daken; 

• ledverlichting inclusief bewegingssensoren; 

• energiemanagementsysteem. 

Omvang lening  

De lening heeft een omvang van minimaal € 15.000 en maximaal € 500.000 en heeft een looptijd van 

vijftien jaar. Het rentepercentage wordt gepubliceerd op de website 

https://www.energiebespaarlening.nl/scholenen staat gedurende de looptijd van de lening vast. 

Wie kan aanvragen? 

Scholen in samenwerking met een procesbegeleider. 

Subsidieverstrekker 

De subsidie wordt verstrekt door het Nationaal Warmtefonds. Meer informatie is te vinden op de 

website: https://www.energiebespaarlening.nl/scholen-kenmerken/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.energiebespaarlening.nl/scholen
https://www.energiebespaarlening.nl/scholen-aanvragen/
https://www.energiebespaarlening.nl/scholen-kenmerken/
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4.2 REGELING CULTUUREDUCATIE VMBO VSO PRO 
Doel regeling 

Deze regeling heeft als doel de cultuureducatie op het vmbo, vso, pro. Binnen deze regeling kan je 

geld aanvragen voor cultuureducatieve projecten binnen drie verschillende fases: 

• kennismaken en uitproberen 

• samen ontwikkelen 

• resultaten verduurzamen 

Fase 1  Fase 2 Fase 3 

Je vraagt aan voor een 
cultuureducatief project 
waarin je kennismaakt met je 
samenwerkingspartner, samen 
cultuureducatieve projecten 
uitprobeert die aansluiten bij 
de wensen en behoeftes van 
de leerlingen. Je deelt 
onderling je expertise en 
kennis. 
 
Een verbinding maken tussen 
binnen- en buitenschoolse 
cultuureducatie mag 
onderdeel zijn van je project. 

Je vraagt aan voor een 
samenwerking met het 
onderwijs waarin je een 
project op maat ontwikkelt om 
het creatief vermogen van 
leerlingen te bevorderen. 
Beide partijen zijn klaar voor 
een stap richting het verrijken 
van de cultuureducatie op 
school, buiten het reguliere 
programma. 
 
Verbinding maken tussen 
binnen- en buitenschoolse 
cultuureducatie mag 
onderdeel zijn van je project. 

Je wil jouw succesvolle, 
hedendaagse project 
uitbreiden naar andere type 
scholen of niveaus in het 
vmbo, vso en pro. Je wilt 
onderzoeken hoe het project 
op grotere schaal kan worden 
ingezet en wat jij nog nog 
nodig hebt om dit te kunnen 
realiseren.  
 
Verbinding maken tussen 
binnen- en buitenschoolse 
cultuureducatie mag 
onderdeel zijn van je project. 

 

Doelgroep regeling 

Een culturele instelling uit het Nederlands Koninkrijk, zonder winstoogmerk, die een samenwerking 

aangaat met een school of vestiging van een school voor vmbo, vso of pro. Een school kan zelf niet 

aanvragen, maar wel het initiatief nemen om een culturele instelling te zoeken om mee samen te 

werken. 

Subsidiecriteria 

De subsidiecriteria zijn afhankelijk van de fase waar subsidie voor wordt aangevraagd. In 

onderstaande tabel wordt per fase aangegeven wat de criteria zijn.  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

• Aanvragen worden op 
volgorde van 
binnenkomst 
behandeld, tot het 
budget bereikt is. 
Wacht dus niet te lang 
met aanvragen 

• Je mag pas beginnen 
met het uitvoeren van 
je project op het 
moment dat het Fonds 
laat weten dat je 
aanvraag gehonoreerd 

• Aanvragen worden op 
volgorde van 
binnenkomst 
behandeld, tot het 
budget bereikt is. 
Wacht dus niet te lang 
met aanvragen 

• Je mag pas beginnen 
met het uitvoeren van 
je project op het 
moment dat het Fonds 
laat weten dat je 
aanvraag is 

• Aanvragen worden op 
volgorde van 
binnenkomst 
behandeld, tot het 
budget bereikt is. 
Wacht dus niet te lang 
met aanvragen 

• Je mag pas beginnen 
met het uitvoeren van 
je project op het 
moment dat het Fonds 
laat weten dat je 
aanvraag is 
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is. Dat duurt maximaal 
13 weken 

• Je start uiterlijk in het 
schooljaar volgend op 
het jaar waarin je 
aanvraag is 
gehonoreerd 

• Je project duurt 
maximaal 1 jaar 

• Je hebt niet eerder 
met dezelfde leerweg 
van de deelnemende 
school/scholen 
subsidie ontvangen in 
een van de eerdere 
vmbo-regelingen van 
het Fonds 

• Per aanvrager worden 
maximaal drie 
aanvragen 
gehonoreerd 

• Je past de drie 
culturele codes toe, 
zoals beschreven in 
Artikel 1.4 van de 
subsidieregeling. Het 
hangt af van je 
aangevraagde bedrag 
hoe strikt daar naar 
gekeken wordt 

• De subsidie bedraagt 
voor het Europese 
deel van Nederland 
maximaal 65% van de 
totale projectkosten; 
voor de overige delen 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden geldt een 
percentage van 
maximaal 80%  

• De onderwijsinstelling 
draagt ook bij aan de 
benodigde financiële 
middelen voor het 
project. Deze bijdrage 
mag niet alleen uit 
gekapitaliseerde uren 
bestaan 

gehonoreerd. Dat 
duurt maximaal 13 
weken 

• Je start uiterlijk in het 
schooljaar volgend op 
het jaar waarin je 
aanvraag is 
gehonoreerd 

• Je project duurt 
maximaal drie jaar, 
waarvan minimaal 
twee jaar activiteiten 
met leerlingen 
bevatten 

• Per aanvrager worden 
maximaal twee 
aanvragen 
gehonoreerd 

• Je past de drie 
culturele codes toe, 
zoals beschreven in 
Artikel 1.4 van de 
subsidieregeling. Het 
hangt af van je 
aangevraagde bedrag 
hoe strikt daar naar 
gekeken wordt 

• De subsidie bedraagt 
voor het Europese 
deel van Nederland 
maximaal 65% van de 
totale projectkosten; 
voor de overige delen 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden geldt een 
percentage van 
maximaal 80%  

• De onderwijsinstelling 
draagt ook bij aan de 
benodigde financiële 
middelen voor het 
project. Deze bijdrage 
mag niet alleen uit 
gekapitaliseerde uren 
bestaan. 

gehonoreerd. Dat 
duurt maximaal 13 
weken 

• Je start uiterlijk in het 
schooljaar volgend op 
het jaar waarin je 
aanvraag is 
gehonoreerd 

• Je project duurt 
maximaal drie jaar, 
waarvan alle de jaren 
activiteiten met 
leerlingen bevatten 

• Per aanvrager wordt 
maximaal één 
aanvraag gehonoreerd 

• Je werkt samen met 
minimaal 3 scholen 

• je mag niet 
samenwerken met een 
school waarmee je dit 
project al in fase 1 of 2 
hebt uitgevoerd 

• Je past de drie 
culturele codes toe, 
zoals beschreven in 
Artikel 1.4 van de 
subsidieregeling. Het 
hangt af van je 
aangevraagde bedrag 
hoe strikt daar naar 
gekeken wordt 

• De subsidie bedraagt 
voor het Europese 
deel van Nederland 
maximaal 50% van de 
totale projectkosten; 
voor de overige delen 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden geldt een 
percentage van 
maximaal 80%  

• De scholen dragen ook 
bij aan de benodigde 
financiële middelen 
voor het project. Deze 
bijdrage mag niet 
alleen uit 
gekapitaliseerde uren 
bestaan 
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Openstelling 

De openstelling verschilt per fase. In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de openstelling 

per fase is.  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

15 sep 2021 t/m 28 mrt 2024 15 sep 2021 t/m 28 mrt 2024 Opent 10 januari 2022 

 

Omvang subsidie 

Het budget verschilt per fase. In onderstaande tabel wordt weergegeven wat de omvang is per fase.  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Het totale budget van deze 
fase is € 1.5 miljoen. Dit is 
opgeknipt in twee periodes 
van € 750.000 (tot 31 
december 2022 en vanaf 1 
januari 2023). 
Aanvraagbedragen liggen 
tussen € 10.000 - 25.000. 

Het totale budget van deze 
fase is € 5.5 miljoen. Dit is 
opgeknipt in twee periodes 
van € 2.750.000 (tot 31 
december 2022 en vanaf 1 
januari 2023). 
Aanvraagbedragen liggen 
tussen € 25.000 en € 80.000. 

Het totale budget van deze 
fase is € 1 miljoen. 
Aanvraagbedragen liggen 
tussen € 25.000 en € 80.000. 

 

Wie kan aanvragen? 

Dit ligt per fase verschillend. In onderstaande tabel staat aangegeven wie per fase kan aanvragen.  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Een culturele instelling uit het 
Nederlands Koninkrijk, zonder 
winstoogmerk, die een 
samenwerking aangaat met 
een school of vestiging van 
een school voor vmbo, vso of 
pro. Een school kan zelf niet 
aanvragen, maar wel het 
initiatief nemen om een 
culturele instelling te zoeken 
om mee samen te werken. 

Een culturele instelling zonder 
winstoogmerk, die een 
samenwerking aangaat met 
een school of vestiging van 
een school voor vmbo, vso of 
pro. Een school kan zelf niet 
aanvragen, maar wel het 
initiatief nemen om een 
culturele instelling te zoeken 
om mee samen te werken. 

Je kan via deze regeling 
subsidie aanvragen als 
culturele instelling zonder 
winstoogmerk, met 
aantoonbare ervaring in het 
vmbo, vso of pro, die een 
samenwerking aangaat met 
minstens drie scholen of 
vestigingen voor vmbo, vso of 
pro. 

 

Subsidieverstrekker 

De subsidie wordt verstrekt door het Fonds Voor Cultuurparticipatie. Meer informatie kan gevonden 

worden op de website: Fase 3 | Resultaten verduurzamen - Fonds voor Cultuurparticipatie. 

 

 

 

 

 

 

https://cultuurparticipatie.nl/subsidie-aanvragen/43/fase-3-resultaten-verduurzamen
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4.3 BUURTFONDS- SCHOOLPLEINEN VAN DE TOEKOMST 
Doel regeling 

Deze regeling is bedoeld voor projecten die zich richten op het stimuleren van de realisering van 

gezonde, klimaatbestendige en groene schoolpleinen, komen in aanmerking voor subsidie.   

Doelgroep van de regeling 

Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs 

Subsidiecriteria  

Enkele voorwaarden voor subsidieverlening zijn: 

het project wordt uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant; 

de subsidieontvanger heeft volgens haar statuten een doelstelling op het gebied van onderwijs. 

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 3 (Schoolpleinen van de toekomst) 

van de Subsidieregeling buurtfonds Noord-Brabant. 

Omvang subsidie 

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is € 3.500.000. 

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €14.000 

per project. 

Openstelling 

U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. Wellicht krijgt de regeling 

een vervolg.  Eind januari komt hierover meer duidelijkheid. Houd voor het laatste nieuws de site 

van het Cultuurfonds Noord-Brabant in de gaten. 

Wie kan aanvragen? 

Verenigingen en stichtingen met een doelstelling op het gebied van onderwijs 

Subsidieverstrekker 

De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Noord-Brabant. Meer informatie over de regeling is te 

vinden op: Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie - Provincie Noord-Brabant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR381966/11
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/buurtfonds__schoolpleinen_van_de_toekomst_subsidie_13393
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4.4 GROENE SCHOOLPLEINEN OVERIJSSEL 
Doel regeling 

De regeling heeft als doel om de aanleg van groene schoolpleinen op basisscholen gevestigd in 

Overijssel te stimuleren.  

Doelgroep regeling 

In Overijssel gevestigde basisscholen of koepelorganisaties die aanvragen voor een in Overijssel 

gevestigde basisschool. 

Subsidiecriteria 

Een groen schoolplein voldoet aan minimaal 8 van de 11 doelen zoals genoemd onder het kopje 

'Omschrijving van een groen schoolplein'. 

• De begrote kosten van het ontwerp en de realisatie van het groene schoolplein is minimaal 

€ 17.500,-. De begroting voldoet aan de volgende eisen: 

o in de begroting wordt ten minste € 7.500,- begroot voor de aanschaf en aanleg van 

groen inclusief voorbereidende grondwerkzaamheden; 

o alleen kosten die nog gemaakt moeten worden, worden opgevoerd; 

o kosten van speeltoestellen (bijvoorbeeld houten klimrek of wipkip) worden niet 

opgevoerd, kosten voor speelaanleiding (bijvoorbeeld klimboom of waterpomp) wel; 

o niet groene onderdelen kunnen alleen worden opgevoerd als deze ten dienste staan 

van een groen schoolplein. 

• Het ontwerp is of wordt opgesteld door of in samenwerking met: 

o een deskundige zoals opgenomen op de 

website www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl(verwijst naar een andere 

website) onder het kopje 'Overzicht van groene ondersteuners'; 

o een deskundige. Zijn/haar deskundigheid wordt aangetoond door minimaal twee 

referentieprojecten op het gebied van speelnatuur; of 

o een deskundige, wiens deskundigheid wordt aangetoond door het ontwerp van het 

desbetreffende schoolplein. 

• Voor het betreffende schoolplein of school locatie is nog geen subsidie verstrekt op basis 

van deze subsidieregeling. 

• De subsidie kan niet gebruikt worden voor normaal herstel of onderhoudswerkzaamheden 

van het schoolplein. 

De precieze voorwaarden en een toelichting op de gebruikte begrippen kunt u nalezen in het 

Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017, hoofdstuk 1 en paragraaf 4.8 Groene schoolpleinen. 

Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten: 

• deskundige procesbegeleiding om te komen tot een geheel of gedeeltelijk groen schoolplein. 

• het ontwerp van een groen schoolplein. 

• de gehele of gedeeltelijke uitvoering van een groen schoolplein. 

Omvang subsidie 

De subsidie is een forfaitair vastgesteld bedrag van € 10.000,- per schoolplein en per school locatie 

en € 100,- per aangeplante boom, welke op het moment van de aanplant een minimale stamomtrek, 

op 1 meter hoogte, van 8-10 cm heeft. Het subsidieplafond voor 2022 is € 150.000,-. 

Openstelling 

Het hele jaar door tot het budget op is. 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/groene-schoolpleinen/
http://www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl/
http://www.groeneschoolpleinenoverijssel.nl/
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Wie kan aanvragen? 
De aanvrager: 

• is een fysiek in Overijssel gevestigde basisschool of een koepelorganisatie die aanvraagt voor 
een in Overijssel gevestigde basisschool; 

• (of derden) draagt ten minste € 7.500,- bij aan het ontwerp of realisatie van het betreffende 
groene schoolplein. Als er sprake is van een bijdrage in natura door inzet van vrijwilligers dan 
mag dit gewaardeerd worden voor een uurtarief van maximaal € 15,- tot een maximum 
bedrag van € 3.500,-; 

• kan niet alleen subsidie aanvragen voor deskundige procesbegeleiding (activiteit a) of alleen 
voor het ontwerp (activiteit b). Dit betekent dat er ook altijd voor de uitvoering van een 
groen schoolplein (activiteit c) aangevraagd moet worden. 
 

Subsidieverstrekker 

De subsidie wordt verstrekt door de Provincie Overijssel. Meer informatie over de regeling is te 

vinden op: Subsidie Groene schoolpleinen - Provincie Overijssel. 

 

5. COVID-19 

1.1 CAPACITEITENTEST 2021-2023 
Doel regeling 

In april 2020 sloten scholen vanwege corona hun deuren. Hierdoor maakten toenmalige leerlingen 

van groep 8 geen eindtoets. Nu blijkt dat leerlingen gemiddeld een lager schooladvies ontvingen en 

op een lager niveau instroomden op het voortgezet onderwijs. Met de Subsidieregeling 

capaciteitentesten 2021-2023 kunnen scholen in het voortgezet onderwijs toetsen afnemen in het 

eerste en tweede leerjaar om het best passende onderwijsniveau van deze leerlingen te meten.  

De subsidieregeling is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma is bedoeld 

om COVID-19 gerelateerde vertragingen vóór 1 augustus 2023 in te lopen. 

Doelgroep van de regeling 

Het voortgezet onderwijs. 

Subsidiecriteria  

• De capaciteitentest wordt afgenomen tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022.  

• De capaciteitentest kan klassikaal worden afgenomen. 

• De capaciteitentest is bedoeld om het best passende onderwijsniveau van leerlingen in 

het eerste en tweede leerjaar te meten. 

• Het resultaat van de capaciteitentest geeft informatie over het best passende 

onderwijsniveau voor leerlingen voor de scholen die bekostigd voortgezet onderwijs 

verzorgen. 

• Er wordt geen bijdrage van deelnemende leerlingen, ouders of verzorgers gevraagd voor 

de test. 

• U moet meewerken aan een onderzoek. Met het indienen van de aanvraag geeft u 

toestemming om uw gegevens met het onderzoeksbureau te delen. 

Omvang subsidie 

Het subsidiebedrag wordt berekend door het aantal verwachte capaciteitentesten te 

vermenigvuldigen met €40. 

https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/groene-schoolpleinen/


 

42 
 

Voor kalenderjaar 2021 en 2022 is er €10.000.000 beschikbaar. In 2023 €5.833.000. 

Openstelling 

U kunt van 15 januari 2022 tot en met 15 februari 2022 een aanvraag indienen voor 

capaciteitentesten die worden afgenomen in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 

2022. 

Wie kan aanvragen? 

Een bestuur van een school of instelling in het (speciaal) voorgezet onderwijs kan deze subside 

aanvragen. 

Subsidieverstrekker 

Deze regeling wordt verstrekt door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Meer 

informatie over deze regeling is te vinden op de website:  https://www.dus-

i.nl/subsidies/capaciteitentesten 

 

 

1.2 HETEROGENE BRUGKLASSEN 
Doel regeling 

Vanwege de coronacrisis is kansenongelijkheid in het onderwijs toegenomen. De subsidie 

Heterogene brugklassen is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat werkt aan 

herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het doel van deze subsidie is om 

middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met verschillende 

basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten. 

Zo kunnen middelbare scholen ervoor zorgen dat het definitieve selectiemoment pas op zijn vroegst 

na het eerste leerjaar plaatsvindt. Te vroege selectie wordt op deze manier voorkomen. 

Doelgroep van de regeling 

Het voortgezet onderwijs. 

Subsidiecriteria  

1. U vraagt deze subsidie per vestiging aan.  

2. De vestiging waarvoor u subsidie aanvraagt, heeft een licentie om een brugklas aan te 

bieden. 

3. Schooljaar 2021/2022 is een voorbereidingsjaar. 

4. Vanaf schooljaar 2022/2023, maar uiterlijk in het schooljaar 2023/2024 moet uw school een 

of meer heterogene brugklassen aanbieden. En dit moet u vermelden in openbare 

beleidsstukken van de school. 

5. U mag de subsidie inzetten voor de kosten die worden gemaakt voor het formuleren van 

beleid, het opstellen van een plan en het treffen van maatregelen voor: 

• de introductie van een of meerdere heterogene brugklassen;   

• de verlenging van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen tot twee of drie 

leerjaren;  

• de verbreding van een of meerdere bestaande heterogene brugklassen met een extra 

schoolsoort of leerweg;  

• de verdere ontwikkeling en verbetering van een of meerdere heterogene brugklassen; 

• een combinatie van bovenstaande activiteiten. 

https://www.dus-i.nl/subsidies/capaciteitentesten
https://www.dus-i.nl/subsidies/capaciteitentesten
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Omvang subsidie 

In de periode van september 2021 tot en met 31 december 2022 is het totale subsidiebudget €102 

miljoen. 

Per vestiging kunt u een vast bedrag van €100.000 aanvragen. 

Openstelling 

De volgende aanvraagperiode is van 7 maart 2022 tot en met 18 april 2022. 

Wie kan aanvragen? 

U kunt deze subsidie aanvragen als bestuur van een school of instelling in het voortgezet onderwijs. 

De vestiging waarvoor u de subsidie aanvraagt moet wel een licentie hebben om een brugklas aan te 

bieden. 

Subsidieverstrekker 

Deze regeling wordt verstrekt door de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. Meer 

informatie over deze regeling is te vinden op de website: https://www.dus-

i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
https://www.dus-i.nl/subsidies/heterogene-brugklassen
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Conclusie 
Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs zijn verschillende subsidiemogelijkheden 

beschikbaar. De meeste subsidiemogelijkheden zijn te vinden voor projecten die zich bezighouden 

met gezondheid, welzijn en en inclusiviteit. Ook projecten en initiatieven welke zich bezighouden 

met de inzet, opleiding en ontwikkeling van (nieuwe) leerkrachten hebben vele mogelijkheden op 

het gebied van aanvullend financiering. In deze gevallen worden vaak de opleidingskosten of de 

kosten voor begeleiding gefinancierd middels deze regelingen.  

Hiernaast liggen er kansen voor het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van 

internationalisering middels de Erasmus+ regeling. Deze regeling maak het mogelijk voor scholen om 

een samenwerking aan te gaan met scholen in andere Europese landen. Subsidie wordt verstrekt 

voor uiteenlopende onderwerpen.   

Wanneer scholen voor vmbo, vso of pro een culturele instelling als samenwerkingspartners hebben 

of willen kennismaken, kan ook de regeling cultuureducatie interessant zijn om de cultuureducatie in 

het onderwijs te stimuleren.  

 

 

 


