Subsidieregelingen

Dit overzicht is in ontwikkeling

(laatste update 20-05-2021)

(Subsidie)regeling

Prestatiebox
Prestatiebox
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Prestatiebox
Schoolkracht

Doorstroomprogramma’s po-vo
voor gelijke kansen

Regionale samenwerking
kansengelijkheid in het
onderwijs
Subsidies tegemoetkoming
opleidingsscholen
Vrijroosteren leraren fase 3

Doel

Hoogte subsidie

€ 88 mln per jaar (2021 en
2022); raming € 93,90 per
Strategisch HRM, zie stappenplan
leerling
€ 20 mln per jaar (2021 en
2022); raming € 21 per
Voorkomen van thuiszitten
leerling
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo
€ 8,75 mln per jaar (2021) per
2021–2023
school max € 15.00 plus €
10.000 afhankelijk van
gekozen pad
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo
€ 8,75 mln per jaar (2021) per
2021–2023
school max € 15.00 plus €
10.000 afhankelijk van
gekozen pad
Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo
€ 8,75 mln per jaar (2021) per
2021–2023
school max € 15.00 plus €
10.000 afhankelijk van
gekozen pad
Het ondersteunen van schoolleiders en leraren met € 30.000 per school, max € 5
hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende,
mln funderend onderwijs
professionele organisaties worden én blijven en
duurzame schoolontwikkeling in het funderend
onderwijs wordt versterkt.
Subsidie beschikbaar voor
doorstroomprogramma’s die de overgang van
het po naar het vo verbeteren. Een vo-vestiging
kan sinds 2021 meedoen met maximaal twee
aanvragen.
Vervolg op Gelijke Kansen Alliantie. Instellingen
die in 2019 en 2020 een aanvraag hebben
ingediend, kunnen de activiteiten uitvoeren tot 31
december 2022.

€ 15,13 mln. voor 2021

Bevorderen van nauwe samenwerking tussen
lerarenopleidingen en scholen om aankomend
leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk.
Het twee jaar vrij te roosteren van leraren. In de
vrijgekomen tijd gaan leraren aan de slag met een
coach en worden achterstandsleerlingen intensief
begeleid.

Ruimte voor 12 nieuwe
scholen schooljaar 2021/2022

Internationalisering funderend
onderwijs

Internationalisering funderend onderwijs heeft als
doel om scholen te motiveren om
internationalisering duurzaam te integreren in het
schoolbeleid, met een doordachte visie en aanpak.
Om leerlingdaling het hoofd te bieden, moeten
Leerlingendaling voortgezet
besturen anticiperen en de organisatie van hun
onderwijs
scholen aanpassen aan die verwachtingen.
Besturen in een regio zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor een goed en adequaat
onderwijsaanbod en zullen moeten samenwerken
om dat te bereiken.
Pilot gemengde en theoretische De gemengde leerweg (GL) en de theoretische
leerweg (TL) van het vmbo worden samengevoegd
leerweg
tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe
leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht
examenprogramma en sluiten dat af

Regionale aanpak
personeelstekort onderwijs

Deze subsidieregeling heeft als doel om partijen in
de regio te ondersteunen om het personeelstekort
gezamenlijk aan te pakken (vervolg op de
regionale aanpak lerarentekort uit 2019). Niet voor
G4

Sterk techniekonderwijs

Sterk techniekonderwijs 2020-2023 moet leiden tot
een breed en kwalitatief hoogstaand technisch
onderwijsaanbod.

€ 7 mln. Per aanvraag
maximaal € 140.000

€ 5,86 mln. met een max per
school van € 292.950 per 2
jaar

Aanvraagperiode
start t/m

Via jaarverslag

nvt
10-3-2021 t/m

Via jaarverslag
1-5-2021 G1 verantwoording, uitkering
ineens uiterlijk 1 juli

Toelichting
Afronding sectorakkoord, resterende € 218 mln is toegevoegd
aan lumpsum.
Afronding sectorakkoord, resterende € 218 mln is toegevoegd
aan lumpsum; zie ook serrvicedocument.
Zie startdocument

8-3-2022 t/m

1-5-2022 G1 verantwoording, uitkering
ineens uiterlijk 1 juli

Zie startdocument

8-3-2023 t/m

1-5-2023 G1 verantwoording, uitkering
ineens uiterlijk 1 juli

Zie startdocument

25-11-2020

1-1-2020

15-2-2021

t/m

15-1-2021 Regeling Jaarverslaglegging
onderwijs

Scholen met meerdere vestigingen moeten vestiging kiezen
die aanvraag doet. Als er meer subsidie wordt aangevraagd
dan er beschikbaar is, worden de aanvragen per sector (po of
vo) via loting gerangschikt. De subsidie wordt op basis daarvan
toegekend tot het beschikbare bedrag is bereikt

t/m

30-4-2021 Regeling jaarverslaggeving
onderwijs en bij > € 25.000 via
model G1

Een doorstroomprogramma beslaat in ieder geval de helft van
het laatste leerjaar van het po en de helft van het vo.
Activiteiten kunnen worden verricht vanaf het moment van
indiening van de aanvraag, tot aan het einde van het eerste
leerjaar van het vo.
Door de uitbraak van het coronavirus zijn er knelpunten in
deze regeling ontstaan. Daarom is de activiteitenperiode met
een jaar verlengd: Instellingen die in 2019 en 2020 een
aanvraag hebben ingediend, kunnen de activiteiten uitvoeren
tot 31 december 2022.
Aanvraag op basis van een concept ontwikkelplan

t/m

15-10-2020 De verantwoording van de
subsidie geschiedt via de
jaarverslaggeving onderwijs
2023 met model G1

t/m

1-7-2021 G1 verantwoordingsmodel

t/m

1-4-2021 G1 verantwoordingsmodel plus Scholen uit het primair of voortgezet onderwijs komen in
aanmerking voor de subsidie als zij een bovengemiddelde
activiteitenverslag
‘schoolweging achterstandsleerlingen’ hebben.

2020/2021 € 800.000 max en Voorafgaand aan schooljaar
2021/2022 t/m 2023/2024 € 1
mln. max

G1 verantwoordingsmodel

Diverse voorwaarden voor deelname en er gelden maxima per
instelling (ook AOC) en een maximum aantal deelnemende
instellingen per bevoegd gezag.

Voor planvorming € 2,3 mln
(max € 50.000 per aanvraag)
en voor uitvoering regionaal
plan € 22,7 mln. (2021)
beschikbaar. Per plan max €
700.000

G2 verantwoordingsmodel

Eén aanvraag per regio van samenwerkende partijen door
penvoerder van de samenwerkingsovereenkomst. De
activiteiten moeten volledig zijn uitgevoerd uiterlijk 30-08-2025

15-9-2020 G2 verantwoordingsmodel

Contactpersoon moet uiterlijk 1 december 2021
een voortgangsrapportage en plan voor de implementatiefase
indienen. Daarnaast moeten aan het eind van de looptijd een
eindverslag en een financiële verantwoording worden
ingediend

08-06-2020
resp 15-022021

t/m

Per pilotschool is € 162.000
beschikbaar voor de periode
2020-2024

t/m

In 2020 en 2021 € 14,1 mln
beschikbaar. Basisbedrag
voor die 2 jaar € 385.000 plus
aanvullend bedrag mogelijk
tot max € 192.500

t/m

Versoepelen doorstroom vmbo- Doorstroomprogramma’s voor overgang van vmbo 2021 € 5,5 mln het plafoind
1-2-2021
naar mbo of vmblo naar havo helpen de som s
voor 2022 wordt later bekend resp. 01-02mbo en vmbo-havo
moeilijk te nemen overstap makkelijker te maken. gemaakt. Per vmbo vestiging
2022
Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het
vmbo en het eerste leerjaar van het
vervolgonderwijs.

eind Verantwoording

nvt

max € 700 voor max 35
leerlingen per max 2
overstapmomenten.

t/m

22-06-2020
resp 31-032021

1-3-2020 Door penvoerder RAPregio via
G1 model(?)

Reguliere jaarlijkse financiële
verantwoording in de
jaarverslaggeving van de
penvoerder (via model G2).
Regeling jaarverslaggeving
30-4-2021
resp. 30-04- onderwijs.

2022

Aanvraag via RAP regio (met eisen aan die regio). De
activiteiten moeten plaatsvinden van 1 augustus 2020 tot 1
september 2022, met een uitloop tot 31 december 2022. Er is
sprake van cofinanciering: 2/3 subsidie, 1/3 eigen middelen
De penvoerder moet uiterlijk 1 oktober 2021 en 1 juli 2023 een
voortgangsrapportage indienen. Daarnaast moeten aan het
eind van de looptijd een eindverslag en een financiële
verantwoording worden ingediend.
De aanvraag wordt gedaan door het bevoegd gezag van een
vmbo-vestiging in afstemming met één of meer ROC’s, AOC’s,
vakinstellingen of havoscholen. De penvoerder toont op
verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt
zijn verricht, en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de
subsidie zijn verbonden.

