
 NIEUW

Je kunt een persoonsgebonden beurs aanvragen van maximaal 30.000 euro met een looptijd van twee jaar. Het 
toegekende bedrag ontvang je in twee termijnen. Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen vanaf 9 december 2019 
12.00 uur tot uiterlijk 9 januari 2020 14.00 uur op de website van het NRO worden ingediend. Hiervoor maak je 
gebruik van een beknopt aanvraagformulier waarin je onder andere jouw idee omschrijft en je rol in het proces 
toelicht.
Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot de 
loting. In totaal kunnen er ongeveer 27 schoolleiders een SIOF-beurs toegekend krijgen.
Lees meer op pagina 2.

SUBSIDIE SCHOOLLEIDERS
INNOVATIE ONTWIKKELFONDS

VRAAG EEN PERSOONSGEBONDEN BEURS AAN 
VAN MAX. € 30.000 VOOR SCHOOLLEIDERS PO

MINISTERIE VAN OCW STELT € 810.000 
BESCHIKBAAR VOOR PERSOONSGEBONDEN 
BEURZEN VOOR SCHOOLLEIDERS IN HET PO 

https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/siof-po/


Het ministerie van OCW stelt € 810.000 beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen voor schoolleiders in 
het po die initiatieven gericht op het anders organiseren van onderwijs vanwege het lerarentekort ten uitvoer 
willen brengen of verder willen ontwikkelen. Een aanvraag indienen voor een SIOF-beurs is mogelijk vanaf 
9 december 2019, 12:00 uur.

KATHOLIEKE 
PABO ZWOLLE
Ten Oeverstraat 68
8012 EW Zwolle
Tel. 038-4257620
www.kpz.nl

SUBSIDIE SCHOOLLEIDERS INNOVATIE 
ONTWIKKELFONDS PO 2020 – 2022

SUBSIDIE SCHOOLLEIDERS INNOVATIE 
ONTWIKKELFONDS PO 2020-2022 (SIOF)
Schoolleiders spelen een belangrijke rol bij 
het op gang brengen en houden van de 
schoolontwikkeling en innovatie. Als 
kartrekker, als inspirator of facilitator en als 
degene die de dagelijkse vertaling maakt van 
beleid naar de klas, is de schoolleider 
onmisbaar bij innovatie en ontwikkeling in de 
school. Toch blijkt de dagelijkse realiteit vaak 
weerbarstig en blijven mooie en goede 
plannen soms op de plank liggen. Vaak 
genoemde oorzaken zijn een gebrek aan tijd, 
geld en focus.

OVER HET SIOF
Het SIOF is in 2018 geïntroduceerd als een 
tijdelijke aanjaagsubsidie, bedoeld om 
schoolleiders in het voortgezet onderwijs in 
positie te brengen om daadkrachtig en 
duurzaam innovaties op hun school op te 
zetten.

Nu stelt het ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschap voor de eerste keer € 810.000 
beschikbaar voor persoonsgebonden beurzen 
voor schoolleiders die werkzaam zijn in het 
primair onderwijs en die initiatieven gericht op 
het anders organiseren van onderwijs vanwege 
het lerarentekort ten uitvoer willen brengen of 
verder willen ontwikkelen.

www.nro.nl/onderzoeksprojecten/siof-po/

AANVRAGEN
Je kunt een persoonsgebonden beurs aanvragen van 
maximaal 30.000 euro met een looptijd van twee jaar. Het 
toegekende bedrag ontvang je in twee termijnen.

Aanvragen voor een SIOF-beurs kunnen worden ingediend 
vanaf 9 december 2019 12.00 uur tot uiterlijk 9 januari 2020 
14.00 uur op de website van het NRO. Hiervoor maak je 
gebruik van een beknopt aanvraagformulier waarin je onder 
andere jouw idee omschrijft en je rol in het proces toelicht.

LOTING
Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen zoals 
beschreven in de subsidieoproep, wordt deze toegelaten tot 
de loting. In totaal kunnen er ongeveer 27 schoolleiders een 
SIOF-beurs toegekend krijgen. De subsidieoproep voor de 
SIOF-beurs komt binnen twee weken online op de website 
van het NRO. Omdat het een pilot betreft zal flankerend 
onderzoek aan het SIOF gekoppeld zijn. Gedurende het 
tweejarige traject neem je deel aan verschillende inspiratie- 
en uitwisselbijeenkomsten.

MEER INFORMATIE EN/OF 
ONDERSTEUNING BIJ AANVRAAG SUBSIDIE
Voor aanvullende informatie, ondersteuning bij het 
aanvragen van de subsidie of een oriënterend gesprek m.b.t. 
het professionaliseringsaanbod kun je contact opnemen met 
KPZ CvO (Centrum voor Ontwikkeling).
centrumvoorontwikkeling@kpz.nl
038-4257620

OPEN DAG/AVOND
Je bent van harte welkom tijdens de open dag en open 
avonden voor professionals.
Zaterdag 8 februari 2020
Woensdag 11 maart 2020
Woensdag 27 mei 2020
Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op 
www.kpz.nl/activiteiten.

https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten/siof-po/

