Subsidieregeling
incidentele middelen
leerlingendaling VO 2020
Doel van de regeling
> Door regionale samenwerking een levensvatbaar en kwalitatief goed
onderwijsaanbod ontwikkelen dat de leerlingendaling kan opvangen.
> Reistijd voor leerlingen hierdoor binnen acceptabele grenzen houden.

Hoe werkt de regeling?
De regeling bestaat uit 2 onderdelen Beide onderdelen kunnen los van elkaar aangevraagd worden.
Deelname aan fase 1 is geen voorwaarde voor deelname aan fase 2.

FASE 1
GELD VOOR PLANVORMING 2020
Per regio kan € 50.000,worden aangevraagd.
Hiervoor is in totaal
max € 2,3 mln.
beschikbaar.

max
€ 2,3 mln

Waar is de subsidie
voor bedoeld?

• De regio is een aaneengesloten geografisch gebied:
grondgebied van één of meerdere gemeenten.
• De regio kent geen overlap met een andere regio.
• Er is sprake van minimaal 10% leerlingendaling in het voortgezet
onderwijs in de regio in 5 jaar in de periode 2015-2025.
De berekening is gebaseerd op de cijfers van DUO of de
basisgeneratiecijfers.

10%

• De subsidie voor de planvorming is bedoeld om als regio een
plan op te stellen voor de transitie naar een toekomstbestendig
onderwijsaanbod.
• Het gaat om het opstellen van een regiovisie, activiteitenplan,
meerjarenbegroting en het opstellen van de
samenwerkingsovereenkomst.

Hoe aanvragen?

2015

Eisen aan een regio

2025

• Een penvoerder (vo-bestuur) van een regio kan een subsidieaanvraag doen bij de
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Voor de toekenning geldt
“wie het eerst komt wie het eerst maalt”.
• De aanvraag omvat:
1. de gekozen gemeente(n),
2. de deelnemende vestigingen van scholen in de regio,
3. de beoogde samenwerkingspartners,
4. een onderbouwing waaruit blijkt dat er in deze regio sprake is van
een leerlingendaling van minimaal 10% in 5 jaar tussen 2015 en 2025.

FASE 2
GELD VOOR UITVOERING VAN HET PLAN

€ 22,7
mln

• Totaal is er voor deze fase € 22,7 mln. beschikbaar.
• Een regio kan voor de uitvoering van een plan maximaal € 700.000,- aanvragen.
• Deze uitvoering moet tussen 1 augustus 2021 en 1 augustus 2025 plaatsvinden.

Minimale eisen aan een regio

60%
65%

• De regio omvat een aaneengesloten geografisch gebied: grondgebied van één of
meer gemeenten;
• Er is geen overlap met een andere regio;
• Op de deelnemende vestigingen van scholen of scholengemeenschappen staat per
gemeente ten minste 60% van alle leerlingen ingeschreven die op het grondgebied van die
gemeente voortgezet onderwijs volgen;
• Tenminste 65% van de bevoegde gezagsorganen met één of meerdere vestigingen van scholen
of scholengemeenschappen binnen die gemeente is bij de samenwerking betrokken.
• Er is sprake van minimaal 10% leerlingendaling in het voortgezet onderwijs in de regio
in 5 jaar in de periode 2015-2025. De berekening is gebaseerd op de cijfers van DUO of
de basisgeneratiecijfers.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?
De aanvraag heeft vier onderdelen:
1. Een regiovisie;
2. Een activiteitenplan;
3. Een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst;
4. Een meerjarenbegroting.
Er is geen limitatieve opsomming van activiteiten. De regeling biedt de mogelijkheid
voor maatwerk voor de regio om het vraagstuk van leerlingendaling aan te pakken.

Hoe verloopt de beoordeling?
1. Bovenstaande onderdelen worden beoordeeld op basis van de criteria in het beoordelingskader.
2. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen en adviseert de minister. De mate van urgentie
van de leerlingendaling speelt hierbij een belangrijke rol.
3. De minister besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Hoe en waar kan ik een aanvraag doen?
Voor fase 1 PLANVORMING
• Van 8 juni 2020 tot en met 22 juni 2020: maak hierbij gebruik van het digitale aanvraagformulier op www.dus-i.nl.
• De minister besluit binnen 13 weken op de aanvraag.
Voor fase 2 UITVOERING
• De aanvraagperiode voor de uitvoering van het plan is van 15 december 2020 tot en met 31 januari 2021.
Gebruik het digitale aanvraagformulier op www.dus-i.nl.
• De minister besluit uiterlijk op 1 juli 2021.

