
Info subsidieregeling: Extra middelen voor de klas 

 

Zoals aangekondigd zou er een eenmalige subsidie verstrekt worden van 102 miljoen 

voor extra hulp tijdens de coronatijd. 

 

 

Uitgangspunten van de subsidie: 

• Aanvragen voor 24 januari 2021 

• Looptijd subsidie 1 januari 2021 tot 1 augustus 2021 

• Subsidiebedrag per leerling 72 euro 

• Besturen vragen gezamenlijk aan conform de RAP subsidie 

• Penvoerder vraagt aan, kan door projectleider worden afgehandeld 

• Artikel 3 geeft aan waaraan de subsidie kan worden besteed 

• Subsidie mag niet worden besteed aan activiteiten benoemd in de RAP subsidie  

 

 

Onderstand de belangrijkste artikelen uit de subsidie: 

 

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten 

1.De minister kan subsidie verstrekken voor een tegemoetkoming in de extra kosten die 

scholen tijdelijk maken om de continuïteit van het onderwijs tijdens de uitbraak van 

COVID-19 te kunnen waarborgen. 

 

2.Subsidiabel zijn de kosten verbonden aan: 

a. het inzetten van leraren, onderwijsassistenten en instructeurs; 

b. het laten geven van gastlessen; 

c. het inzetten van studenten; 

d. de ondersteuning op logistiek en toezicht op de naleving van coronamaatregelen; 

e. het inhuren van personen die toezicht houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal 

onderwijs door een leraar; 

f. het inhuren van ondersteuning en begeleiding ter ontzorging van leraren en ander 

personeel; of 

g. het werven, selecteren en organiseren van extra tijdelijke personele inzet. 

 

3.Op grond van deze regeling wordt geen subsidie verstrekt voor: 

a. de verbetering van primaire arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van bestaand 

personeel; 

b. activiteiten die reeds worden bekostigd uit de rijksbijdrage; of 

c. activiteiten waarvoor de minister reeds op grond van een andere regeling subsidie 

heeft verstrekt. 

 

4.De subsidie kan worden besteed van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021. 

 

Artikel 4 Wijze van aanvragen 

 

1. In het primair- en voortgezet onderwijs wordt per regio door de penvoerder subsidie 

aangevraagd. 

 

2.Per regio kan maximaal één aanvraag worden ingediend voor het po en maximaal één 

aanvraag voor het vo. 

 

3.In het middelbaar beroepsonderwijs wordt per instelling door het bevoegd gezag 

subsidie aangevraagd. 

 

 

Artikel 6 Subsidieaanvraag 

 

1.Een aanvraag kan worden ingediend in de periode van 18 december 2020 tot en met 

24 januari 2021. 



 

2.Aanvragen ingediend na 24 januari 2021 worden afgewezen. 

 

3.In afwijking van de artikelen 3.4 tot en met 3.7 van de Kaderregeling bevat de 

aanvraag voor het primair- en voortgezet onderwijs: 

a. een beschrijving waarom extra tijdelijke personele inzet noodzakelijk is; 

b. een opsomming van de gemeentes die de regio vormen; 

c. een overzicht van de bevoegde gezagsorganen en de deelnemende vestigingen die zij 

vertegenwoordigen; 

d. indien van toepassing een vermelding en beschrijving van opleidingsaanbieder en 

andere partijen waarmee wordt samengewerkt en een beschrijving van de aard van de 

samenwerking; 

e. de hoogte van het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 

f. een inschatting van de kwantificering van de aangevraagde middelen in percentages 

per categorie als bedoeld in artikel 3, tweede lid; 

g. de contactgegevens van de persoon die gedurende de looptijd van de subsidie 

fungeert als aanspreekpunt; en 

h. een ondertekende verklaring van alle bevoegde gezagsorganen die deelnemen aan de 

regio, waarin staat dat zij gezamenlijk werken aan de opgave in de regio, dat niet-

bestede middelen naar rato van het aantal leerlingen waarvoor subsidie is verstrekt 

worden verdeeld, dat zij meewerken aan een monitoronderzoek en dat zij alle gegevens 

die noodzakelijk zijn voor de verantwoording door de penvoerder van de besteding van 

de subsidie op verzoek aan de penvoerder zullen verstrekken. 

 

Artikel 8 Subsidiebedrag 

 

1.Het maximale subsidiebedrag dat per regio in het primair- en voortgezet onderwijs kan 

worden verstrekt is afhankelijk van het aantal bekostigde leerlingen dat op de teldatum 

van 1 oktober 2019 stond ingeschreven op de vestigingen die deelnemen aan de regio’s, 

waarbij per sector de volgende bedragen van toepassing zijn: 

a. in het primair onderwijs maximaal € 72,– per leerling; 

b. in het voortgezet onderwijs maximaal € 62,– per leerling. 

 

2.Het maximale subsidiebedrag dat per instelling kan worden verstrekt is opgenomen in 

bijlage 1 bij deze regeling. 

 

4.Voor een nieuwe regio als bedoeld in artikel 5, derde lid, geldt dat de 

maximumbedragen, bedoeld in het eerste lid, worden vermeerderd met 10%. 

 

Artikel 10 Subsidieverplichtingen 

 

1.De bestaande regio, bedoeld in artikel 5, eerste lid, weigert geen vestigingen die zich in 

het kader van deze regeling tijdelijk bij die regio willen aansluiten. 

 

2.De penvoerder en het bevoegd gezag van een instelling meldt voor 31 december 2021 

in percentages per categorie hoe de extra personele inzet, bedoeld in artikel 3, tweede 

lid, heeft plaatsgevonden. Voor deze melding wordt gebruikgemaakt van het format dat 

wordt bekendgemaakt door DUS-I. 

 

3.De penvoerder verdeelt de niet-bestede middelen naar rato van het aantal leerlingen 

waarvoor subsidie is verstrekt over de bevoegde gezagsorganen die deelnemen aan de 

regio. 

 

Artikel 13 Verantwoording 

 

1.De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving overeenkomstig 

de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in 

richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 

 



2.De penvoerder of het bevoegd gezag van een instelling toont op verzoek van de 

minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is 

voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. 

 

Stappenplan: 

 

Tijdvak Actie Wie 

18-12-2020 t/m 24 

december 

Voorbereiding invullen 

format subsidieaanvraag 

Frank Bruijenberg 

21 december Versturen format: 

Welke activiteiten gaat het 

bestuur ondernemen. Zie 

onderstaand activiteiten 

format 

Frank Bruijenberg 

21-12 t/m 08-01 Invullen activiteiten format Besturen 

8 januari Retour naar projectleider 

formatactiviteitenoverzicht 

Besturen 

11 januari Verwerken in format 

subsidieaanvraag het 

activiteitenoverzicht 

Frank Bruijenberg 

12 januari Versturen concept 

subsidieaanvraag naar 

besturen 

Frank Bruijenberg 

13 janauri Subsidie verder toelichten 

tijdens HR-tafel overleg 

Frank Bruijenberg 

18 januari Akkoord + handtekening 

van de besturen mailen 

naar projectleider 

Besturen 

20 januari Indienen subsidie aanvraag Frank Bruijenberg 

31 maart Goedkeuring subsidie Dus-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Activiteitoverzicht 
Geef zo goed mogelijk een verdeling aan van de activiteiten u gaat uitvoeren. Het totaal 
moet optellen tot 100%. Als u verwacht een activiteit niet uit te voeren kunt u het 
percentage op 0% laten staan. 
 
De procentuele verdeling is indicatief en wordt alleen gebruikt als beleidsinformatie. 

Het inzetten van leraren, 
onderwijsassistenten en instructeurs (in %) 

 

Het laten geven van gastlessen (in %)  

Het inzetten van studenten (in %)  

De ondersteuning op logistiek en toezicht 
op de naleving van coronamaatregelen (in 
%) 

 

Het inhuren van personen die toezicht 
houden in de klas, bijvoorbeeld bij digitaal 
onderwijs door een leraar (in %) 

 

Het inhuren van ondersteuning en 
begeleiding ter ontzorging van leraren en 
ander personeel (in %) 

 

Het werven, selecteren en organiseren van 
extra tijdelijk personele inzet (in %) 

 

  

Partners 
Beschrijf, indien van toepassing, met welke partners u samenwerkt en hoe deze 
samenwerking er uitziet. 

Beschrijving: max 250 woorden: 
 
 
 
 
 

 


