
Het Ministerie van OCW heeft eind juli opnieuw een aanvraagronde voor de teambeurs opengesteld. Met deze 
teambeurs volg je samen met één of meer collega’s (binnen de school of binnen het bestuur) een masteropleiding. 
Tijdens de opleiding werk je aan relevante schoolontwikkeling binnen je school of binnen het bestuur.
Let op: De teambeurs kan tot uiterlijk 15 oktober 2019 worden aangevraagd.

LEES MEER OVER DE TEAMBEURS IN DEZE FLYER.

VRAAG DE TEAMBEURS VOOR 
15 OKTOBER AAN OM SAMEN
TE KUNNEN STUDEREN

MASTER
LEIDERSCHAP EN INNOVATIE 
KIND EN EDUCATIE (MLIKE)

MET EEN TEAMBEURS
SAMEN STUDEREN BIJ KPZ



Met de teambeurs ontvangt het bestuur subsidie voor het volgen van de masteropleiding (tot € 7.000,- per 
studiejaar), reiskostenvergoeding (€ 350,- per studiejaar) en vergoeding voor vervanging tijdens collegedagen. 
Groot voordeel is dat er naast de subsidie voor het kunnen volgen van de masteropleiding óók subsidie wordt 
verstrekt voor het team. Op deze manier nemen de deelnemers aan de masteropleiding hun collega’s gedurende 
de opleiding mee in de door hen ingezette schoolontwikkeling. Tot één jaar na het afronden van de opleiding is er 
bovendien ook subsidie beschikbaar om de opgedane kennis van de deelnemer en zijn/haar nieuwe rol te borgen.

TEAMBEURS

LERARENBEURS OF TEAMBEURS?
Anders dan de lerarenbeurs is de teambeurs 
verbonden aan een bestuur. Dit heeft als 
voordeel dat er ook subsidie kan worden 
aangevraagd voor de ontwikkeling van het 
team én dat leraren of ib'ers die al eerder een 
masteropleiding hebben voltooid in 
aanmerking komen voor deze teambeurs. De 
leraar/ib'er die nog niet eerder de lerarenbeurs 
heeft gebruikt, behoudt deze bovendien.
 
VOORDELEN VAN DE TEAMBEURS
Met het aanvragen van de teambeurs 
formuleren bestuur, directeur(en) en 
deelnemers gezamenlijk de gewenste 
schoolontwikkeling. Dit heeft als groot 
voordeel dat er direct draagvlak is voor 
activiteiten verbonden aan de masteropleiding. 
Daarnaast kunnen schoolleiders voor zichzelf 
de tegemoetkoming voor schoolleiders 
aanvragen om zo de master te volgen. Als 
deelnemer heb je ook steun aan elkaar doordat 
je samen de masteropleiding volgt en 
ervaringen kunt uitwisselen.

“Het is fijn dat er nog iemand op school is die 
de opleiding doet, zodat we elkaar kunnen 
helpen en ideeën kunnen uitwisselen. Samen 
werken we aan ons onderwerp."
 

TEAMBEURS AANVRAGEN
Hogeschool KPZ heeft sinds de start van de teambeurs twee 
jaar geleden, ruime ervaring met het helpen aanvragen en 
het ondersteunen bij het vormgeven van de teambeurs. 
Daarnaast is er een ruime ervaring hoe deze teambeurs een 
aanvullende bijdrage kan leveren aan de Master Leiderschap 
en Innovatie Kind en Educatie en aan de teamontwikkeling. 
Mede door onze positieve  ervaringen zat het ministerie van 
OCW in juni 2019 bij ons aan tafel om te horen wat onze 
standpunten waren ten aanzien van de teambeurs.

Wil je een teambeurs aanvragen?
Wij kunnen ondersteunen in het formuleren van een 
relevante schoolontwikkelvraag en hierbij passende 
activiteiten. Gezamenlijk verkennen we wat nodig is om aan 
te sluiten bij de context van jouw school en bestuur en kijken 
we op welke wijze dit aansluit bij het programma van de 
master. Uiteindelijk dient het bestuur, samen met de 
deelnemers en betrokken directeur(en) de teambeurs- 
aanvraag in.

MEER INFORMATIE
TEAMBEURS:
www.dus-i.nl/subsidies/t/teambeurs-primair-onderwijs
TEGEMOETKOMING VOOR SCHOOLLEIDERS:
www.dus-i.nl/subsidies/s/schoolleiderstegemoetkoming

Wil je ondersteuning bij het aanvragen van de teambeurs, 
neem dan contact op met Jorien van Heerde 
j.vanheerde@kpz.nl

http://www.dus-i.nl/subsidies/t/teambeurs-primair-onderwijs
http://www.dus-i.nl/subsidies/s/schoolleiderstegemoetkoming
mailto:j.vanheerde@kpz.nl

