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 TOELICHTING  aanvraag financiële middelen  
 
Context 
Het regionaal samenwerkingsverband Breda e.o. PO 3003 ontvangt in de periode 2019-2022 subsidie van het ministerie 
van OCW voor de ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in onze regio. Met deze subsidie kunnen wij met elkaar 
in onze regio het bestaand onderwijs ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen met diverse 
ondersteuningsbehoeften, daar waar nodig en wenselijk, verstevigen en bestendigen. Een gedeelte van deze middelen 
is of wordt reeds ingezet om de bestaande voorzieningen in kaart te brengen, de samenwerking op te starten en de 
wenselijke aanvullende voorzieningen te inventariseren. Voor het overige deel kunnen bestuurders van 
onderwijsinstellingen bij het samenwerkingsverband een incidentele bijdrage vragen voor het creëren van onderwijs 
ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen op het niveau van de lichte en zware ondersteuning. Bijgevoegd 
formulier is bedoeld als aanvraagformulier en dient ook als input voor de beoordeling. 
 
Grondslag en maximale bedragen  
De bijdrage kan alleen aangewend worden voor initiatieven op het niveau van de lichte en zware ondersteuning en 
alleen voor de incidentele kosten die gepaard gaan met een initiatief dat door de scholen zelf duurzaam bekostigd kan 
worden. De bijdrage die verstrekt wordt bedraagt maximaal 50% van de totale incidentele kosten (mensen en/of 
middelen) die met dit initiatief gepaard gaan. 

- Voor initiatieven van reguliere basisscholen op het niveau van de lichte ondersteuning is € 400.000, - 
beschikbaar. De grondslag voor de verdeling van deze middelen is het aantal leerlingen van de werkeenheden 
waarbinnen de aanvragende school gevestigd is.  

- Voor initiatieven van scholen voor het speciaal onderwijs is  
€ 40.000, - beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld tussen de SO-scholen die een aanvraag indienen op basis 
van het aantal leerlingen waarvoor zij faciliteiten voor ‘dubbel bijzondere leerlingen’ inrichten. 

 
Voorwaarden 
De inzet van subsidiemiddelen die door het rijk ter beschikking zijn gesteld ten behoeve van de ondersteuning van 
(hoog)begaafde leerlingen is aan voorwaarden gebonden. Het samenwerkingsverband legt tussentijds en aan het einde 
van de subsidie verantwoording af over de besteding van de subsidiemiddelen. Aan de initiatieven worden de volgende 
voorwaarden gesteld: 

- Het initiatief wordt op het niveau van de werkeenheid interbestuurlijk gedragen.  
- Het initiatief van een school is eveneens toegankelijk voor (hoog)begaafde leerlingen van een andere school 

met eenzelfde onderwijs-ondersteuningsbehoefte.  
- De scholen of de onderwijsinstellingen maken onderling (interbestuurlijk) afspraken over de benodigde 

bijdrage voor de structurele dekking van het initiatief. 
- Het initiatief wordt zoveel mogelijk thuisnabij, dus op het niveau van de buurt, de wijk of de woonplaats 

gerealiseerd.  
- Het initiatief levert een bijdrage aan een divers en complementair onderwijs ondersteuningsaanbod voor 

(hoog)begaafde leerlingen.  
- Het initiatief dient in het schooljaar 2022-2023 gestart te worden. 

 
Procedure aanvraag en beoordeling 

- Initiatiefnemers dienen uiterlijk op 1 november 2022 onderstaande aanvraagformulier in. De projectgroep HB 
kan, indien wenselijk, initiatiefnemers ondersteunen bij het invullen hiervan.  

- Na ontvangst van de aanvraag neemt de directeur-bestuurder binnen twee weken een besluit over uw 
aanvraag.  


