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Betreft

Subsidieregeling coronabanen hoger onderwijs

Geacht bestuur,
Via deze brief wijs ik u op de Regeling coronabanen welke in januari 2021 zal
worden gepubliceerd in de Staatscourant. De Tweede Kamer is hierover
geïnformeerd middels een brief op 14 december 2020.
Het kabinet trekt 20 miljoen euro uit om universiteiten en hogescholen te
ondersteunen met budget voor circa 1200 voltijds fte tijdelijke coronabanen,
waarvan 700 fte voor hogescholen en 500 fte voor universiteiten.
Het gaat dan om ondersteunende banen zoals surveillanten, helpdesk- en
servicemedewerkers, student-assistenten voor begeleiding bij practica, simpele
ICT-ondersteuning bij online onderwijs, ondersteuning bij handhaving van de
Coronaregels op de campus, het anders inrichten van practica ruimten en
communicatiewerkzaamheden. Omdat inmiddels 20-30% van de studenten weer
op de campus komt voor (praktijk)onderwijs is de behoefte aan dit soort banen
groot.
Er is voor dit budget een subsidieregeling voor het hoger onderwijs gemaakt en
als bijlage toegevoegd bij deze brief. De regeling wordt in januari gep ubliceerd in
de Staatscourant en gaat in met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021.
Door u nu de regeling alvast toe te zenden hoop ik dat u zich alvast gaat
voorbereiden op het doen van een aanvraag.
De Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I) zal de regeling uitvoeren. Het
budget is verdeeld over het hbo en wo. Als minimale grens is aangehouden dat er
minimaal 1 fte moet kunnen worden aangevraagd per instelling. Per hogeschool
en universiteit geldt een plafond dat berekend is naar rato van het aandeel in de
reguliere bekostiging voor onderwijs en onderzoek in 2021 (exclusief de
academische ziekenhuizen). De academische ziekenhuizen kunnen een beroep
doen op de regeling coronabanen van VWS.
De voorwaarden voor coronabanen zijn uitgewerkt in de regeling. De belangrijkste
voorwaarden zijn hieronder opgenomen.
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Voor de coronabaan mag het salaris maximaal 120% zijn van het wettelijk
minimumloon per voltijds fte. De subsidie is inclusief een bijdrag e in de
werkgevers lasten.
Het gaat om tijdelijke functies die uiterlijk zes maanden lopen.
Er is compensatie voor nieuwe functies startend vanaf 1 januari 2021.
De maximale subsidie per fte is € 16.167 inclusief werkgeverslasten,
uitgaande van een tijdelijke inzet van een half jaar.
Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2021 t/m 28 februari
2021 bij DUS-I. Het gaat dan om aanvragen die gedaan kunnen worden met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. DUS-I zal hiervoor een digitaal
aanvraagformulier ontwerpen.
De Kaderregeling subsidies is van toepassing. De verantwoording is
afhankelijk van het gegeven subsidiebedrag. Bedragen tot € 25.000 worden
direct vastgesteld. Voor bedragen van € 25.000 tot € 125.000 geldt dat de
verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs met
model G, onderdeel 1, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de Raad voor de
Jaarverslaggeving. Niet bestede middelen mogen worden gebruikt voor
doeleinden waarvoor ook bekostiging wordt verstrekt. Voor bedragen vanaf €
125.000 geldt verantwoording conform de Regeling jaarverslaggeving
onderwijs met model G, onderdeel 2, zoals bedoeld in richtlijn 660 van de
Raad voor de Jaarverslaggeving. Niet bestede middelen worden
teruggevorderd.
Voor het hbo is een maximum van 700 fte beschikbaar en voor wo een
maximum van 500 fte coronabanen ter ondersteuning van de sectoren.
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De te publiceren regeling is bijgevoegd bij deze brief als bijlage. In deze lastige
tijden hoop ik hiermee alle hogescholen en universiteiten te steunen in het
doorgaan met het geven van kwalitatief goed en veilig onderwijs, zowel online als
op de campus.
Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
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