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Inleiding 

 

Voor een tegemoetkoming in de kosten voor het voorgezet onderwijs (VO) zijn uiteenlopende 

subsidies te verkrijgen. De subsidies kunnen zowel op Europees, landelijk, gemeentelijk en 

individueel niveau worden aangevraagd. Enkele subsidies worden verstrekt op basis van 

samenwerkingsverbanden, anderen zijn individueel voor de scholen. 

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende subsidies die eventueel aan te vragen zijn 

voor VO besturen en scholen. Voor het huidige schooljaar 2020-2021 hebben een deel van de 

subsidies een deadline voor aanvragen in de periode april/mei 2021.  

 

In onderstaand overzicht treft u per niveau een lijst aan van de subsidies; van Europees niveau, 

overheid naar individueel. Bij iedere subsidie is een link opgenomen, 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 daardoor aan te 

raden de voorwaarden voor aanvragen van een subsidie nauw door te nemen. 

 

Subsidie overzicht 

 
Subsidie Verstrekker Deadline Website 

Europa 

Erasmus+ 

- Mobiliteit 

- Strategische 

partnerschappen 

- Beleidsontwikkeling 

Europees 

subsidieprogramma. 

Subsidies worden 

verstrekt door het 

Nederlands Nationaal 

Agentschap 

Diverse deadlines, 

afhankelijk van de 

subsidie 

http://www.erasmuspl

us.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 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. 

Landelijk 

Subsidie korte 

opleidingstrajecten VO 

 

DUO Tot en met 15 oktober 

2021 

https://duo.nl/particuli

er/tegemoetkomingen-

en-subsidies-

lerarenopleiding/subsi

die-korte-

scholingstrajecten-

vo.jsp  

http://www.erasmusplus.nl/
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Leraren die al in het vo werken of willen gaan werken, kunnen subsidie aanvragen om een kort 

scholingstraject te halen. Er kan tot een maximum van € 6.000,- vergoed worden. De regeling heeft een 

beperkt budget, de behandeling van aanvragen geschiedt op volgorde van binnenkomst. 

Subsidie vervanging bij 

studieverlof 

DUO In te vullen bij aanvraag 

lerarenbeurs, 

instructeursbeurs of 

cultuurbegeleider 

https://duo.nl/zakelijk/

voortgezet-

onderwijs/bekostiging-

en-

subsidies/vervanging-

bij-studieverlof.jsp  

Voor leraren die een lerarenbeurs, instructeursbeurs of de subsidie voor cultuurbegeleider bij DUO 

aangevraagd hebben, kan de werkgever een subsidie ontvangen voor het studieverlof. 

Subsidie investering 

duurzame energie 

 

RVO Einddatum nog niet 

bekend 

https://www.rvo.nl/su

bsidie-en-

financieringswijzer/isde

/zakelijke-gebruikers  

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

watertappunten 

 

Gezonde school 8 maart tot en met 19 

april 2021 

https://gezondeschool.

nl/advies-en-

ondersteuning/subsidie

-watertappunt  

Water drinken is goedkoop, lekker én gezond. Om het drinken van kraanwater op meer op scholen te 

stimuleren is de Subsidieregeling watertappunten in het leven geroepen. Honderden scholen kunnen een 

financiële tegemoetkoming krijgen voor een watertappunt op school. 

Subsidie Jong Leren Eten Gezonde school Vanaf 1 september 2020 

belangstelling kenbaar 

maken. 

https://gezondeschool.

nl/nieuws/lekker-naar-

buiten-met-subsidie-

jong-leren-eten  

Met als motto ‘Lekker naar buiten!’ kunnen alle scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het 

middelbaar beroepsonderwijs én kinderopvanglocaties subsidie aanvragen voor drie activiteiten: 

moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. 

Subsidieregeling 

Internationalisering 

Funderend Onderwijs 

(IFO)  

Nuffic Vanaf 1 januari 2021 voor 

het jaar 2021. 

https://www.nuffic.nl/

onderwerpen/beurzen-

en-

subsidies/subsidieregel

ing-

internationalisering-

funderend-onderwijs-

ifo  

Als je internationalisering wilt integreren in je schoolbeleid, kun je daar subsidie voor krijgen. De IFO-regeling 

kun je op verschillende manieren gebruiken. 
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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/

voortgezet-

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 worden dan uit de 

subsidie betaald. De subsidie zij-instroom bedraagt € 20.000,- per zij-instromer. 

Subsidieregeling inhaal- 

en 

ondersteuningsprogram

ma’s onderwijs 2020 -

2021 

DUS-I Tot en met 2 mei 2021.  Inhaal- en 

ondersteuningsprogra

mma's onderwijs | 

Subsidie | Dienst 

Uitvoering Subsidies 

aan Instellingen (dus-

i.nl) 

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen financiële hulp aanvragen bij het bieden van hulp en maatwerk. 

Dit is voor leerlingen en studenten die door de maatregelen rondom de coronacrisis extra ondersteuning 

nodig hebben. Hiermee kunnen scholen in de periode van de zomervakantie 2020 tot en met de 

zomervakantie 2021 leerlingen en studenten ondersteunen om achterstanden in te lopen. Bijvoorbeeld door 

extra programma’s aan te bieden naast de reguliere onderwijstijd. 

Subsidie CJP Cultuurpas 

 

ministerie van OCW Einddatum nog niet 

bekend 

https://www.cjp.nl/sch

olen/cjp-cultuurkaart/  

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen met de CJP-Cultuurkaart betalen voor activiteiten bij culturele 

organisaties. De school meldt alle leerlingen aan voor de CJP Cultuurkaart.  

Doorstroomprogramma’s 

primair onderwijs naar 

het voortgezet onderwijs 

Ministerie van OCW 20 februari tot en met 30 

april 2021 

https://www.dus-

i.nl/subsidies/doorstro

omprogrammas-po-vo 

Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is subsidie beschikbaar voor 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. 

Subsidie 

onderwijsassistenten 

naar opleiding tot leraar 

DUS-I 15 maart tot en met 15 

oktober 2021 

Onderwijsassistenten 

naar opleiding tot 

leraar | Subsidie | 

Dienst Uitvoering 

Subsidies aan 

Instellingen (dus-i.nl) 

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

onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen.  
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Individueel 

Lerarenbeurs  

 

Ministerie van OCW 1 april tot en met 15 mei 

2021 

https://duo.nl/particuli

er/lerarenbeurs/index.j

sp  

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 éénmaal in hun onderwijsloopbaan een aanvraag voor één opleiding indienen 

Tegemoetkoming leraren 

 

Ministerie van OCW Hele jaar. Voor het 

schooljaar 2020-2021 

uiterlijk op 31 augustus 

2021 

https://duo.nl/particuli

er/tegemoetkomingen-

en-subsidies-

lerarenopleiding/tege

moetkoming-

leraren.jsp  

Indien geen recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren bestaat, en toch een lerarenopleiding 

gevolgd wordt, kan er aanspraak worden gemaakt op de tegemoetkoming leraren. De tegemoetkoming 

leraren is een gift en bestaat uit een vergoeding van 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. 

Extra studiefinanciering DUO Bij voorkeur 3 maanden 

voor aanvang van de 

opleiding. 

https://duo.nl/particuli

er/tegemoetkomingen-

en-subsidies-

lerarenopleiding/extra-

studiefinanciering.jsp  

Met deze subsidie kan twaalf maanden extra studiefinanciering aangevraagd worden, indien een 

kopopleiding tot tweedegraads leraar voortgezet onderwijs of een educatieve master eerstegraads leraar 

voortgezet onderwijs gevolgd wordt. 

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.  

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 

Tegemoetkoming 

kosten 

opleidingsscholen | 

Subsidie | Dienst 

Uitvoering Subsidies 

aan Instellingen (dus-

i.nl) 
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2021.  

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 binnen 

opleidingsscholen. Het doel van deze subsidie is om aspirant-opleidingsscholen de mogelijkheid te geven om 

zich te ontwikkelen tot een volwaardige opleidingsschool. 

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. 

Subsidie sluitende 

aanpak  

Participatiefonds Binnen 18 maanden na de 

eerste ziektedag van 

werknemer. 

Subsidie Sluitende 
Aanpak | Vervangings- 
en participatiefonds 
(vfpf.nl) 

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. 
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