
 
 

 
 
 

Overzicht  

subsidiemogelijkheden 

Primair Onderwijs (PO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utrecht, april 2021 
Versie 1.0 
Gamze Bugday, Dyade P&O Advies 
 
______________________________________________________________________________



2 

 

Inleiding 

 

Voor een tegemoetkoming in de kosten voor het primair onderwijs (PO) zijn uiteenlopende 

subsidies te verkrijgen. De subsidies worden door verschillende aanbieders verstrekt en kunnen 

voor verschillende niveaus aangevraagd worden, bijvoorbeeld per regio, per bestuur, per school of 

individueel.   

 

Hieronder treft u een overzicht van de verschillende subsidies die onder voorwaarden aan te 

vragen zijn voor samenwerkingsverbanden, PO besturen en scholen. In dit overzicht treft u per 

niveau een lijst aan van de subsidies; van Europees niveau, overheid naar individueel. Bij iedere 

subsidie is een link toegevoegd, op deze pagina kunt u meer informatie vinden. Per subsidie zijn 

voorwaarden gesteld waar de aanvrager aan moet voldoen. De voorwaarden voor het aanvragen 

van de subsidies lopen per subsidie uiteen. Het is daarom aan te raden de voorwaarden voor het 

aanvragen van de betreffendesubsidie nauw door te nemen. 

 

Subsidie overzicht 

 

Subsidie Verstrekker Deadline Website 

Erasmus+ 

- Mobiliteit 

- Strategische 

partnerschappen 

- Beleidsontwikkeling 

Europees 

subsidieprogramma. 

Subsidies worden 

verstrekt door het 

Nederlands 

Nationaal 

Agentschap. 

Diverse 

deadlines, 

afhankelijk van 

de subsidie. 

http://www.erasmusplus.nl/  

   

   

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Aan de basis staat de 

gedachte dat investeringen in onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren van cruciaal belang zijn om 

mensen - ongeacht hun leeftijd en/of achtergrond - de kans te geven zich voortdurend te ontwikkelen 

oftewel: een leven lang te leren. Erasmus+ is de opvolger van het Leven Lang Leren programma. Het 

Europese subsidieprogramma Erasmus+ bestaat uit drie actielijnen of Key Actions: Mobiliteit, 

Strategische partnerschappen en Beleidsontwikkeling. 

EU-schoolfruit 

 

EU, het ministerie 

van EZ en de 

schoolfruitleveranci

ers. 

 

Einddatum nog 

niet bekend 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/

schoolfruit.htm 

 

EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen fruit en groente te eten in de klas. Deelnemende scholen 

ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor alle leerlingen. Tijdens de 20 weken schoolfruit maakt de 

school gebruik van de EU-Schoolfruitlessen. 

Subsidie investering 

duurzame energie 

 

RVO Einddatum nog 

niet bekend 

https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/isde/zakelijke-

gebruikers 

Via deze regeling kunnen burgers, corporaties en bedrijven subsidie aanvragen voor kleinschalige 

http://www.erasmusplus.nl/
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/zakelijke-gebruikers
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installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, 

biomassaketels en warmtepompen met een klein vermogen. Schoolbesturen kunnen ook gebruik 

maken van deze ISDE regeling. 

Subsidie gezonde 

school 

 

Gezonde school 8 maart – 19 

april 2021 

https://gezondeschool.nl/ 

 

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het 

programma heeft een ondersteuningsprogramma voor scholen die Gezonde School willen worden. Dit 

ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit geldbedrag kan de 

school de taakuren vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde 

School-coördinator. 

Stimuleringsregeling 

gezonde Relaties & 

Seksualiteit 

Gezonde school 8 maart – 19 

april 2021 om 

belangstelling in 

subsidie kenbaar 

te maken. 

https://www.gezondeschool.nl/a

dvies-en-

ondersteuning/stimuleringsregeli

ng-gezonde-relaties-en-

seksualiteit 

De stimuleringsregeling gezonde relaties & seksualiteit bestaat uit een geldbedrag van €5.000.-. Dit 

bedrag dient ingezet te worden voor versterking van het thema Relaties & Seksualiteit en kan gebruikt 

worden voor bijvoorbeeld taakuren voor de Gezonde School-coördinator, het aankopen van 

lespakketten of het in kopen van gastlessen rondom het thema gezonde relaties & seksualiteit.  

Schoolmelkregeling 

 

RVO Het schooljaar 

wordt opgedeeld 

in 3 perioden. 

Periode 1 

(augustus 2020-

november 2020) 

Periode 2 

(december 2020 

– maart 2021) 

Periode 3 (april 

2021 –juni 2021) 

Aanvragen is 

mogelijk: 

Periode 1 van 

december 2020 

tot en met 

februari 2021. 

Periode 2 van 

april 2021 tot en 

met juni 2021.  

Periode 3 van 

augustus tot en 

met oktober 

2021. 

 

Schoolmelk | RVO.nl | Rijksdienst 

https://gezondeschool.nl/
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit
https://www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/stimuleringsregeling-gezonde-relaties-en-seksualiteit
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/schoolmelk
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Met de schoolmelkregeling stimuleert de Europese Unie (EU) gezonde voedingsgewoonten bij 

kinderen. Ook wil de EU hiermee op lange termijn de afzet van melk- en zuivelproducten bevorderen. 

Leveranciers van schoolmelk kunnen subsidie aanvragen voor de geleverde melk. 

Subsidie zij-instroom DUO Tot en met 15 

oktober 2021 

voor zij-

instromers die in 

2020 of 2021 

beginnen met 

hun scholing. 

https://duo.nl/zakelijk/primair-

onderwijs/bekostiging-en-

subsidies/subsidie-zij-

instroom.jsp 

 

Zij-instromers gaan vanuit een andere sector in het onderwijs werken. Werkgevers kunnen hiervoor 

een zij-instroomsubsidie krijgen. Een groot gedeelte van de kosten voor studie en begeleiding kunnen 

dan uit de subsidie worden betaald. De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer.  

Subsidie 

onderwijsassistenten 

naar opleiding tot 

leraar 

Ministerie van OCW 15 maart 2021 

t/m 15 oktober 

2021 voor 2021 

https://www.dus-

i.nl/subsidies/onderwijsassistente

n-naar-opleiding-tot-leraar  

De subsidieregeling heeft als doel om het lerarentekort te verminderen door te bevorderen dat meer 

onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen. De subsidie bedraagt € 5.000 per 

onderwijsassistent per jaar, gedurende vier jaren. Het totaalbedrag van € 20.000 wordt in een keer 

uitbetaald. In 2021 is een bedrag van € 4.000.000,00 beschikbaar.  

Doorstroomprogramm

a’s primair onderwijs 

naar het voortgezet 

onderwijs 

Ministerie van OCW 20 februari t/m 

30 april 2021 

https://www.dus-

i.nl/subsidies/doorstroomprogra

mmas-po-vo  

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is subsidie beschikbaar voor de ontwikkeling en uitvoering van een 

doorstroomprogramma’s die de overgang van het PO naar het VO verbeteren. Deelnemers zijn 

leerlingen die op een hoger niveau kunnen presteren maar minder ondersteuning of hulpbronnen tot 

hun beschikking hebben dan hun klasgenoten. Door deelname vergroten zij hun kennis en 

vaardigheden en krijgen ze een extra duwtje in de rug. Door ook samenwerkingsverbanden tussen 

basisscholen en middelbare scholen te stimuleren, wordt gestreefd naar juiste en passende adviezen 

voor het vervolgonderwijs. Het subsidie bedrag is €1.000,- per begrote deelnemer en per aanvraag is 

voor maximaal 124 deelnemers subsidie beschikbaar. 

LerarenOntwikkelFond

s (LOF)  

LOF Niet bekend https://www.lerarenontwikkelfon

ds.nl/ 

Het LOF wil de positie van leraren versterken en stimuleert leraren om na te denken over hun eigen 

professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. Leraren worden in staat gesteld op eigen 

initiatief en naar eigen inzicht vorm te geven aan de versterking van hun professioneel handelen, het 

verbeteren van het onderwijs en het versterken van de beroepsgroep. Lof biedt leraren budget, 

minimaal €4.000,- en maximaal €30.000,-, en begeleiding op verschillende manieren om hun eigen 

project voor beter onderwijs in hun school uit te voeren. Leraren met een goed initiatief kunnen een 

aanvraag indienen een jury van leraren beoordeeld de aanvraag. 

Lerarenbeurs Ministerie van OCW 1 april tot en met 

15 mei 2021 voor 

https://www.duo.nl/particulier/le

raar/de-lerarenbeurs/aanvragen-

https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-subsidies/subsidie-zij-instroom.jsp
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/onderwijsassistenten-naar-opleiding-tot-leraar
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/
https://www.lerarenontwikkelfonds.nl/
https://www.duo.nl/particulier/leraar/de-lerarenbeurs/aanvragen-lerarenbeurs.jsp
https://www.duo.nl/particulier/leraar/de-lerarenbeurs/aanvragen-lerarenbeurs.jsp
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studiejaar 2021-

2022 

lerarenbeurs.jsp 

Een leraar kan een beurs aanvragen voor een bachelor- of masteropleiding (inclusief premaster of 

schakeltraject) of voor een korte opleiding die gericht is op het verwerven van extra bekwaamheden. 

Leraren kunnen eenmaal in hun onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen. 

Tegemoetkoming 

leraren 

 

Ministerie van OCW Hele schooljaar. 

Voor het 

schooljaar 2020-

2021 uiterlijk op 

31 augustus 

2021. 

https://www.duo.nl/particulier/le

raar/een-tegemoetkoming-voor-

leraren/tegemoetkoming-voor-

wie.jsp 

 

Wanneer iemand geen recht heeft op studiefinanciering en toch een lerarenopleiding willen volgen, 

kan er aanspraak worden gemaakt op de tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming leraren is een 

gift en bestaat uit een vergoeding voor het cursus- of collegegeld en de schoolkosten. Dit geldt alleen 

als de persoon een pabo-opleiding gaat doen of een lerarenopleiding voor een eerste- of tweedegraads 

bevoegdheid in het voortgezet of beroepsonderwijs. 

Subsidie Lerend 

Werken 

Vervangingsfonds Tot en met 31 

december 2021 

https://www.vfpf.nl/subsidie-

lerend-werken 

De subsidie Lerend Werken is bedoeld voor schoolleiders (directeuren en adjunct-directeuren), die in 

dienst zijn bij een bestuur in het primair onderwijs. De subsidie Lerend Werken kan aangevraagd 

worden voor een persoonlijk coaching on the job traject, gericht op de professionele ontwikkeling van 

de schoolleider op het gebied van de verzuimaanpak op school. De subsidie bedraagt maximaal 80% 

van de kosten met een maximum van €2.500,-. 

Subsidie Sluitende 

Aanpak 

 

Participatiefonds Binnen 18 

maanden na de 

eerste ziektedag 

van werknemer. 

https://www.vfpf.nl/subsidie-

sluitende-aanpak 

Het doel van de subsidie is het voorkomen dat iemand in een WGA-vervolguitkering terechtkomt. De 

subsidie richt zich daarom op werknemers die 12 maanden ziek zijn en van wie een spoedig en 

duurzaam herstel niet zeker is en werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Afhankelijk van 

de doelgroep biedt de subsidie drie instrumenten aan: pre-advies, aanvullende intensieve 

trajectbegeleiding en loonkostensubsidie. 

Subsidie 

vervangingskosten 

schoolleiders primair 

onderwijs 

DUS-I 1 april t/m 15 

september 2021. 

Indien 

subsidieplanfond 

bereikt is worden 

aanvragen 

toegekend op 

volgorde van 

binnenkomst.  

https://www.dus-

i.nl/subsidies/s/schoolleiderstege

moetkoming 

 

Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van 

zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de 

vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende 

https://www.duo.nl/particulier/leraar/de-lerarenbeurs/aanvragen-lerarenbeurs.jsp
https://www.duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp
https://www.duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp
https://www.duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp
https://www.duo.nl/particulier/leraar/een-tegemoetkoming-voor-leraren/tegemoetkoming-voor-wie.jsp
https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
https://www.vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
https://www.vfpf.nl/subsidie-sluitende-aanpak
https://www.vfpf.nl/subsidie-sluitende-aanpak
https://www.dus-i.nl/subsidies/s/schoolleiderstegemoetkoming
https://www.dus-i.nl/subsidies/s/schoolleiderstegemoetkoming
https://www.dus-i.nl/subsidies/s/schoolleiderstegemoetkoming
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twee studiejaren. 

 

Subsidie 

Internationalisering 

funderend onderwijs 

DUO Vanaf 15 april 

2021 tot het 

bereiken van het 

subsidieplafond 

voor het 

schooljaar 2021-

2022.  

https://www.dus-

i.nl/subsidies/internationalisering

-funderend-onderwijs 

Het doel van deze regeling is om scholen te motiveren om internationalisering duurzaam te integreren 

in het schoolbeleid met een doordachte visie en aanpak. De subsidie bedraagt maximaal €5.000,- euro 

per instelling.  

Vrijroosteren Leraren 

fase III 

DUS-I 15 februari tot 1 

april 2021 

Vrijroosteren leraren fase III | 

Subsidie | Dienst Uitvoering 

Subsidies aan Instellingen (dus-

i.nl) 

Het doel van deze regeling is om zowel leraren en leerlingen van achterstandsscholen intensief te 

begeleiden. Leraren op deze scholen kunnen namelijk erg veel druk ervaren door een opeenstapeling 

van problemen. Zij worden dan twee jaar vrij geroosterd en begeleid door een coach. Ook leerlingen 

krijgen in deze periode intensieve begeleiding.  

Promotiebeurs voor 

leraren 

Nederlandse 

Organisatie voor 

Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO) 

7 september 

2021 om 14.00 

uur.  

Promotiebeurs voor leraren | 

NWO 

De Promotiebeurs voor leraren biedt docenten ondersteuning bij het schrijven van een proefschrift. 

Het doel van de beurs is docenten onderzoekservaring op te laten doen om de kwaliteit van het 

onderwijs te verbeteren en de aansluiting tussen universiteiten en scholen te versterken. 

Tegemoetkoming 

kosten 

opleidingsscholen  

DUS-I Om aan te 

melden als 

aspirant-

opleidingsschool 

dient er voor 1 

juli 2021 een 

concept 

ontwikkelplan 

opgestuurd te 

worden. Als deze 

is goedgekeurd is 

het 

aanvraagtermijn 

voor de subsidie 

tot 1 oktober 

2021.  

Tegemoetkoming kosten 

opleidingsscholen | Subsidie | 

Dienst Uitvoering Subsidies aan 

Instellingen (dus-i.nl) 

Lerarenopleidingen en scholen werken nauw samen om toekomstig leraren voor te bereiden op de 

onderwijspraktijk. Het streven is om op termijn alle studenten van lerarenopleidingen op te leiden 

https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/internationalisering-funderend-onderwijs
https://www.dus-i.nl/subsidies/vrij-roosteren-leraren
https://www.dus-i.nl/subsidies/vrij-roosteren-leraren
https://www.dus-i.nl/subsidies/vrij-roosteren-leraren
https://www.dus-i.nl/subsidies/vrij-roosteren-leraren
https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/promotiebeurs-voor-leraren
https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/promotiebeurs-voor-leraren
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-opleidingsscholen
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-opleidingsscholen
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-opleidingsscholen
https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-opleidingsscholen
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binnen opleidingsscholen. Het doel van deze subsidie is om aspirant-opleidingsscholen de mogelijkheid 

te geven om zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool. 

Pilot doorlopende 

begeleiding startende 

leraren 

Algemene 

Vereniging 

Schoolleiders (AVS)  

1 mei 2021 tot 1 

juni 2021. 

Subsidieregeling pilot 
doorlopende begeleiding 
startende leraren - Algemene 
Vereniging Schoolleiders (avs.nl) 
 

Het doel van de pilot is bij te dragen aan het realiseren van een structurele en doorlopende begeleiding 

in de eerste drie jaar als startende leraar, die aansluit op de lerarenopleiding. Ook dient de pilot bij te 

dragen aan een grotere betrokkenheid van de doelgroep van startende leraren om zo de begeleiding 

meer vraaggericht in te richten en af te stemmen op de behoefte van de startende leraren zelf. Deze 

subsidieregeling beoogt uitwerking te geven aan de pilot doorlopende begeleiding startende leraren.  

 

https://avs.nl/actueel/nieuws/subsidieregeling-pilot-doorlopende-begeleiding-startende-leraren/
https://avs.nl/actueel/nieuws/subsidieregeling-pilot-doorlopende-begeleiding-startende-leraren/
https://avs.nl/actueel/nieuws/subsidieregeling-pilot-doorlopende-begeleiding-startende-leraren/
https://avs.nl/actueel/nieuws/subsidieregeling-pilot-doorlopende-begeleiding-startende-leraren/

