Bronnen: overheid.nl en dus-i.nl

SUBSIDIEREGELING
SCHOOLKRACHT
IN HET KORT
De subsidieregeling is bedoeld om schoolleiders en leraren te ondersteunen bij
hun schoolontwikkeling. Zodat scholen lerende, professionele organisaties
worden én blijven en duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs
wordt versterkt.

MEER INFORMATIE

DOELEN (ART. 3)
Het bevorderen van de vernieuwing en verbetering van de kwaliteit en
organisatie van het onderwijs;
Schoolleiders of leraren in staat stellen om hun ideeën voor ontwikkeling of
innovatie op de eigen school verder uit te werken en door te voeren;
Het bevorderen van het professioneel handelen binnen de school, van zowel
de schoolleider als de overige teamleden.

ONLINE AANVRAAGFORMULIER

SUBSIDIECRITERIA (ART. 3)
De aanvraag moet zijn voorzien van het 'Plan voor schoolontwikkeling en
begroting', gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:
verbeteren onderwijskwaliteit;
omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
kansen(on)gelijkheid;
digitalisering.
De minister kan subsidie verstrekken voor de volgende kosten:
personele kosten;
materiële kosten die direct aan het project zijn verbonden.
Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor:
individuele trainingen of cursussen voor schoolleiders of leraren;
activiteiten waarvoor reeds uit andere hoofde bekostiging wordt verstrekt;
activiteiten waarvoor de minister reeds op grond van een andere regeling
subsidie heeft verstrekt.

SUBSIDIEAANVRAAG (ART. 4, 5)
Er kan maximaal €30.000 per school voor één vestiging worden
aangevraagd.
U kunt subsidie aanvragen van 25 november 2020 tot en met 15 januari
2021. De subsidie wordt per school aangevraagd door een schoolleider of
leraar namens het bevoegd gezag.

PLAN VOOR SCHOOLONTWIKKELING EN BEGROTING

VERPLICHTINGEN EN BESTEDING (ART. 7, 9)
Tijdens de looptijd van de subsidieregeling zal een onderzoek worden
gestart om lessen te trekken, en er zullen enkele bijeenkomsten worden
georganiseerd voor kennisdeling.
De subsidie moet worden besteed van maart 2021 tot en met augustus
2022.

TIJDLIJN
25 NOV 2020 - 15 JAN 2021
Subsidie aanvragen

VANAF 16 JANUARI 2021
Loting

UITERLIJK

12 MAART 2021

Bericht over toekenning

UITERLIJK

15 APRIL 2021

Beschikking

UITERLIJK

31 MEI 2021

Uitbetaling subsidie

1 MAART 2021 T/M 31 AUG 2022
Uitvoering plan

