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FAQ’s tegemoetkoming kosten aspirant-opleidingsscholen 

Versie 21 augustus 2015 

 

Deze FAQ’s richten zich alleen op de uitbreiding van het aantal bekostigde 

opleidingsscholen en niet op de verlenging en/of uitbreiding van bestaande 

opleidingsscholen. 
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Doel regeling 

 

1. Wat houdt de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen in? 

De Regeling is een subsidieregeling en voorziet in bekostiging van opleidingsscholen. Een 

opleidingsschool is een samenwerkingsverband van een lerarenopleiding met po, vo of 

mbo-instellingen, die opleidingsplaatsen verzorgen voor studenten van de 

lerarenopleiding. De wens van het Kabinet is om het aantal opleidingsplaatsen voor 

studenten aan een lerarenopleiding te vergroten. Door de subsidieregeling, die 

samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen stimuleert, wordt dit beoogd. 

 

In 2015 is de Regeling gewijzigd, waardoor het onder meer mogelijk is geworden om 

nieuwe opleidingsscholen (aspirant-opleidingsscholen) toe te laten treden. In 2015 gaat 

het om samenwerkingsverbanden met vo-scholen, in 2016 en 2017 kunnen ook het po 

en mbo een aanvraag voor subsidie indienen.  

 

Zie ook Artikel 2. 

 

2. Waar kan de subsidie voor worden ingezet? 

Aspirant-opleidingsscholen krijgen subsidie om een opleidingsinfrastructuur in te richten 

en deze in stand te houden, om na vier jaar de status opleidingsschool te krijgen. 

 

Zie ook Artikel 2. 

 

3. Wat is een aspirant-opleidingsschool? 

Een aspirant-opleidingsschool is een opleidingsschool die geen subsidie heeft ontvangen 

in het kader van de Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen. Een aspirant-

opleidingsschool kan dus een bestaande onbekostigde opleidingsschool zijn, maar ook 

een geheel nieuw samenwerkingsverband dat als doel heeft zich te ontwikkelen tot een 

opleidingsschool. 

 

Een aspirant-opleidingsschool bestaat uit een samenwerking tussen één of meerdere po-

scholen, vo-scholen, mbo-instellingen en één of meerdere lerarenopleidingen (bachelor 

en master). In 2015 dient 75% van de opleidingsplaatsen op het vo te zijn. In 2016 en 

2017 kunnen samenwerkingsverbanden een aanvraag indienen waar het zwaartepunt 

van de opleidingsplaatsen zich in een andere onderwijssector bevindt. 

 

Zie ook Artikel 2a. 

 

4. Welke studenten behoren tot de doelgroep van de regeling? 

 Studenten van een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs (bachelor- of 

masteropleiding), die minimaal 40% van het curriculum in de praktijk volgen, 

 Studenten van een eenjarig programma van een hbo-lerarenopleiding op grond van 

artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet studiefinanciering 2000 (kopopleiding) 

die minimaal 50% (= 30 studiepunten) van het curriculum in de praktijk volgen, 

 Studenten van een universitaire lerarenopleiding (masteropleiding) van 60 

studiepunten, die 20% van het curriculum in de praktijk volgen, 

 Studenten van een universitaire lerarenopleiding (masteropleiding) van 120 

studiepunten die mede voorbereidt op de bevoegdheid voor het geven van onderwijs 
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in het voorbereidend hoger onderwijs, die minimaal 25% (= 30 studiepunten) van het 

curriculum in de praktijk volgen, 

 Studenten van een universitaire bacheloropleiding die een educatieve minor volgen 

die gericht is op het behalen van een bevoegdheid voor de theoretische leerweg in 

het vmbo en de eerste drie leerjaren havo en vwo die bovendien minimaal 15 

studiepunten van het curriculum in de praktijk volgen, 

 Studenten die op basis van een geschiktheidsverklaring als leraar zijn benoemd of 

aangesteld (zij-instromers), of 

 Studenten die zijn benoemd of aangesteld als leraar en tegelijkertijd een 

lerarenopleiding volgen met als doel om een hogere of andere bevoegdheid te 

behalen. 

 

Zie ook Artikel 2. 

 

5. Hoeveel subsidie kan ik krijgen en voor welke periode wordt een subsidie 

toegekend? 

Aan aspirant-opleidingsscholen wordt subsidie verleend voor een periode van maximaal 

vier jaar. De eerste twee jaar ontvangen de aspirant-opleidingsscholen €300.000,- per 

schooljaar. Vanaf het derde schooljaar wordt de subsidie, net als bij bestaande 

bekostigde opleidingsscholen, bepaald op basis van studentenaantallen. In het derde jaar 

kan de aspirant-opleidingsschool bij de NVAO een aanvraag indienen om opleidingsschool 

te worden. 

 

Zie ook Artikel 4 en 11. 

Aanvraagprocedure 

 

6. Wie kan een aanvraag indienen? 

Vanuit de niet-bekostigde of nieuwe opleidingsschool zal één partner van het 

samenwerkingsverband optreden als penvoerder van de aspirant-opleidingsschool. Deze 

penvoerder kan een aanvraag voor subsidie indienen. De penvoerder is tevens 

subsidieontvanger. 

 

Zie ook Artikel 3 en 6. 

 

7. Waar en wanneer kan ik een aanvraag indienen? 

In 2015, 2016 en 2017 kan subsidie worden aangevraagd. De aanvraagperiode in 2015 

loopt van 1 september tot 1 oktober. Een aanvraag kan worden ingediend via het digitale 

aanvraagformulier dat in augustus online komt op duo.nl/zakelijk (bekostiging-

>maatwerk). Bij de aanvraag dienen een ontwikkelplan en een 

samenwerkingsovereenkomst te worden gevoegd. 

 

Het is mogelijk om voordat u uw definitieve aanvraag indient feedback te krijgen op uw 

concept ontwikkelplan. Deze kunt u uiterlijk 15 september 2015 opsturen aan 

muo@duo.nl. U krijgt dan voor 25 september 2015 een reactie. 

 

Zie ook Artikel 7. 

 

8. Waar dient mijn aanvraag aan te voldoen/uit te bestaan? 

mailto:muo@duo.nl
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Uw aanvraag dient naast een ingevuld digitaal aanvraagformulier te bestaan uit een: 

1. Samenwerkingsovereenkomst, bestaande uit: 

o een beschrijving van de gezamenlijke visie op het opleiden van studenten, 

o de inzet van middelen die de partijen hierbij inbrengen en 

o de partner die zal optreden als penvoerder, bedoeld in artikel 3, tweede lid 

van de Regeling. 

2. Ontwikkelplan van maximaal 20 pagina’s. Zie ook vraag 9: Wat dient er minimaal 

in het ontwikkelplan te staan beschreven? 

 

U kunt overige relevante documenten bij uw aanvraag voegen die informatie bieden over 

uw opleidingsschool en van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag. 

Voorbeelden daarvan zijn een opleidingsplan en een professionaliseringsplan. Deze 

documenten zijn niet verplicht. Mocht u andere documenten toevoegen, verwijs dan in 

het ontwikkelplan naar het specifieke document en de betreffende pagina die voor dat 

onderdeel uit het ontwikkelplan relevant is. U wordt verzocht de bijlagen beperkt te 

houden en zo mogelijk maximaal 30 pagina’s te laten bevatten. 

Zie ook Artikel 7a en Bijlage 3. 

 

9. Wat dient er minimaal in het ontwikkelplan te staan beschreven? 

Het ontwikkelplan van de aspirant-opleidingsschool bevat in ieder geval: 

1. een lijst van deelnemende opleidingen, besturen en scholen (inclusief status 

accreditatie, laatste inspectieoordeel); 

2. een opgave van de beoogde studentenaantallen (per onderwijssector) aan het einde 

van de ontwikkelperiode; 

3. een (concept)beschrijving van de beoogde structuur van de opleidingsschool 

(inclusief rollen schoolopleider en werkplekbegeleider*); 

4. een beschrijving waarin wordt aangegeven op welke onderdelen de aspirant-

opleidingsschool al denkt te voldoen aan de kaders genoemd in bijlage 1 bij deze 

regeling en op welke onderdelen de aspirant-opleidingsschool zich nog gaat 

ontwikkelen in de ontwikkelperiode (inclusief hiervoor benodigde activiteiten en 

planning). 

 

Bij de beschrijving van punt 4 worden in ieder geval de volgende producten uit het kader, 

genoemd in bijlage 1 bij deze Regeling, benoemd: 

 Opleidingsplan (standaard 1). 

 Gezamenlijke visie op professionalisering (standaard 2) - Specifiek wordt hierbij 

aangegeven hoe er wordt gewerkt wordt aan de benodigde kwalificatie van het 

personeel. 

 Gezamenlijke visie op HR-beleid. 

 Kwaliteitszorgplan (standaard 4). 

 

Het ontwikkelplan is maximaal 20 A4 groot. 

 

*De schoolopleider is de algemeen begeleider van studenten en coördinator van de 

praktijkopleiding op de school die ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit van 

begeleiding en beoordeling. 

De werkplekbegeleider is de begeleider van studenten tijdens het werkplekleren in de 

praktijk. 

 

Zie ook Bijlage 3. 
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10. Stel dat mijn aanvraag bij indiening toch niet compleet blijkt, kan ik deze 

dan (na de uiterlijke indieningstermijn) nog aanvullen? 

Ja, indien bij de beoordeling blijkt dat er nog informatie ontbreekt zal er contact met u 

worden opgenomen. U heeft dan nog twee weken de tijd om deze informatie aan te 

leveren. De datum waarop uw laatste aanvulling binnenkomt geldt als de definitieve 

datum van aanvraag. 

 

Zie ook Artikel 8 en 9. 

 

11. Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld en binnen welke termijn krijg ik te 

horen of mijn aanvraag is goedgekeurd? 

De aanvragen worden beoordeeld aan de hand van vooropgestelde criteria. Deze criteria 

sluiten aan bij het toetsingskader dat de NVAO hanteert voor opleidingsscholen. U kunt 

de criteria vinden op duo.nl/zakelijk (bekostiging->maatwerk). 

 

DUO stelt een commissie van experts samen die de minister adviseert bij de beoordeling 

van de aanvragen. Ieder samenwerkingsverband heeft in oktober de mogelijkheid de 

aanvraag toe te lichten voor de beoordelingscommissie. Bij gelijke geschiktheid wordt 

aan de aanvraag die het eerst ontvangen is, subsidie verleend. 

 

In november 2015 horen de aanvragers of zij subsidie ontvangen. 

Voorwaarden aanvraag aspirant-opleidingsscholen 

 

12. (Bij wie) Moet ik tussentijds rapporteren over de vorderingen bij 

deelname en waar dient deze rapportage aan te voldoen? 

Er vind geen tussentijdse verantwoording plaats. De verantwoording van de subsidie 

vindt plaats in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de 

rechtmatige besteding van de subsidie en de rechtmatigheid van de gegevens, bedoeld in 

artikel 14, tweede lid. Indien de subsidieontvanger een regulier bekostigde instelling op 

grond van de WHW betreft, dan vindt de verantwoording van de subsidie in de 

jaarverslaggeving tevens plaats in de FSR-bijlage bij het jaarverslag, bedoeld in artikel 3, 

onderdeel g, van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. 

 

Zie ook Artikel 16. 

Financiering 

 

13. Hoeveel subsidie kan ik als aspirant-opleidingsschool ontvangen? 

Een aspirant-opleidingsschool ontvangt de eerste twee jaar €300.000 subsidie per 

schooljaar. Vanaf het derde schooljaar wordt de subsidie, net als bij bestaande 

bekostigde opleidingsscholen, bepaald op basis van studentenaantallen. Dan kan er 

eveneens bij de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) een goedkeuring tot 

voortzetting worden aangevraagd. In 2015 is in totaal € 2.700.000,- beschikbaar voor de 

subsidieverlening aan aspirant-opleidingsscholen in het vo. 
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Zie ook Artikel 5. 

 

14. Hoe wordt omgegaan met de verdeling van subsidie als door een groot 

aantal aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden? 

Voor aspirant-opleidingsscholen wordt de verdeling gemaakt op basis van een 

vergelijking van de geschiktheid van de activiteiten waarvoor subsidie wordt 

aangevraagd om bij te dragen aan de doelstelling van de subsidie. Hierbij wordt 

zorggedragen voor een evenwichtige geografische spreiding over Nederland. Indien het 

verlenen van de subsidie aan meerdere aanvragers voor activiteiten van een gelijke 

geschiktheid zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, dan verdeelt de 

minister het beschikbare bedrag op basis van volgorde van ontvangst. 

 

Zie ook Artikel 9. 

 

15. Hoe vind de betaling van subsidie plaats? 

De subsidie aan aspirant-opleidingsscholen voor schooljaar 2015-2016 zal in december 

2015 betaald worden.  

 

Zie ook Artikel 18. 


