
Handreiking indienen aanvraag 
financiële ondersteuning                        

proces passend aanbod thuisnabij 
 

Om leerlingen een passend aanbod thuisnabij te kunnen bieden is het nodig om tot samenwerking te 
komen en het dekkend netwerk rondom scholen te versterken. Er zal ingezet worden op preventief 
handelen en het versterken van de deskundigheid van de leerkracht.  In het gesprek tussen scholen 
over de deskundigheid in de school en de ondersteuningsbehoefte van leerlingen in de school en in 
de wijk, n.a.v. het schoolondersteuningsprofiel, begint de samenwerking op de werkvloer.  

De coördinator van de subregio initieert deze gesprekken in de clusteroverleggen tussen directeuren 
en intern begeleiders. Voor initiatieven die vanuit deze samenwerking ontstaan kan een tijdelijke 
financiële ondersteuning aangevraagd worden, middels het aanvraagformulier. Deze aanvraag moet 
aan de volgende aspecten voldoen:  

 de ondersteuningsbehoefte van de scholen (in de wijk of cluster) is duidelijk 
 de professionaliteit van de leerkracht wordt vergroot 
 de samenwerking is bij voorkeur interbestuurlijk 
 de aanvraag betreft opstartkosten of doorontwikkelingskosten 
 de aanvraag heeft de ondersteuning van het cluster 
 de aanvraag wordt ingediend middels het aanvraagformulier van de subregio Breda en 

bestaat uit maximaal 2 A4  

De aanvragen dienen 3 weken voorafgaand aan het Bestuurlijk Overleg ingediend zijn bij de 
coördinator van de subregio.  

Bestuurlijk Overleg schooljaar 2017-2018 
 12 oktober 2017 
 7 december 2017 
 8 februari 2018 
 5 april 2018 
 14 juni 2018 

Uiterlijke inleverdatum aanvraag:  
 21 september 2017 
 16 november 2017 
 18 januari 2018 
 15 maart 2018 
 24 mei 2018

Waar mogelijk wordt een gesprek georganiseerd tussen de coordinator, een bestuurder uit de 
subregio en (een vertegenwoordiger van) de indienende partij. Het Bestuurlijk Overleg beoordeelt de 
aanvragen inhoudelijk, voordat deze bij het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband 
ingediend worden. Het DB beoordeelt de aanvragen op de criteria zoals omschreven in de 
beleidsnotitie ‘Intensivering van de ondersteuning binnen RSV Breda PO 3003’.  

 

 

 


