Subsidieregeling – Begaafde leerlingen in het PO en VO
ALGEMEEN
Wat houdt deze regeling in? De minister heeft de mogelijkheid het
samenwerkingsverband subsidie te verstrekken, bedoeld voor leerlingen met
kenmerken van begaafdheid die onvoldoende profiteren van het aanbod in het reguliere
onderwijs. De bedoeling is om samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hiermee te
stimuleren om deze leerlingen extra ondersteuning te bieden. Deze ondersteuning kan
bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise, maar
ook uit het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen.
Wie moet de subsidieaanvraag doen? Het
samenwerkingsverband is de partij die de subsidie indient.

Hoeveel geld is er beschikbaar? De samenwerkingsverbanden krijgen op basis
van leerlingenaantallen (teldatum 1 oktober 2017) een maximum bedrag
toegewezen. Voor ons samenwerkingsverband PO is dat € 375.650, op basis van
65.407 leerlingen.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de totale kosten. De overige kosten
moeten via cofinanciering (eigen bijdrage) worden betaald. Inclusief 50%
cofinanciering gaat het dus om een bedrag van € 751.300,00 per jaar.
De subsidie wordt verstrekt in vier jaarlijkse termijnen. De eerste termijn wordt
betaald in 2019. De andere termijnen in juni 2020, 2021 en 2022.

MEER INFORMATIE
klik hier

HET PLAN VAN ONS SAMENWERKINGSVERBAND
Wat is het plan binnen ons samenwerkingsverband? De subsidieaanvraag moet vóór 31 maart 2019 ingediend zijn. Om tot een goede aanvraag te komen, is een proces ingericht
met onder andere een kernteam met betrokkenen vanuit het Amsterdamse onderwijsveld. Door bijeenkomsten van dit kernteam en andere overlegorganen komen we tot een
goede subsidieaanvraag die tegemoet komt aan de vraag uit het veld, de hiaten in het huidige aanbod en mogelijke voorzieningen.
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Hoe verder? De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na
31 maart 2019. Betrokken partijen, scholen en besturen ontvangen
bericht zodra er duidelijkheid is.

