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Opgave
Aantal studenten voor tegemoet-
koming kosten opleidingsscholen
Dit formulier
Met dit formulier dient u een opgave in van het aantal studen-
ten dat als basis dient voor de hoogte van de subsidie voor de 
periode 1 augustus 2023 t/m 31 december 2023. Het formulier 
moet uiterlijk 1 juli 2023 zijn ontvangen door DUO.

Opsturen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Postbus 30205
2500 GE Den Haag

Meer informatie
duo.nl
ICO/PO (070) 757 51 11
ICO/VO (070) 757 51 22
ICO/BVH (070) 757 51 33

      1

1.1  Bestuursnummer pen-
voerende school of instelling

1.2   Naam bestuur pen voerende 
school of instelling

1.3  Straat en huisnummer

1.4  Postcode en plaats

1.5   Instellingscode pen voerende 
school of instelling

1.6  Naam penvoerende school of 
instelling

1.7  Projectcode

      2
2.1 Achternaam

2.2 Voorletter(s)

2.3 Telefoon

2.4 E-mail

      

Gegevens penvoerende school of instelling
Lees de toelichting

| 

| 

| 

Gegevens contactpersoon
| 

| 

|
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Aantal studenten voor tegemoet koming kosten opleidingsscholen
Dienst Uitvoering Onderwijs
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aantallen studenten
Lees de toelichting

Aantal studenten van een door een hogeschool verzorgde lerarenopleiding (bachelor of
master). Minimaal 40 procent van het curriculum is op de werkplek verzorgd.        
 
Aantal studenten van een lerarenopleiding in de vorm van een kopopleiding (volgend  
op een hbo- of wo-vakbachelor). Minimaal 50 procent (30 ECTS) van het  
nog te volgen curriculum wordt op de werkplek verzorgd.               

Aantal studenten van een universitaire lerarenopleiding (masteropleiding)  
van 60 ECTS. Minimaal 40 procent van het curriculum is op de werkplek verzorgd.          

Aantal studenten van een universitaire masteropleiding van 120 ECTS, die mede voorbereidt  
op de bevoegdheid voor het geven van onderwijs in het voorbereidend hoger onderwijs of 
het primair onderwijs. Minimaal 25 procent (30 ECTS) van het curriculum is op de 
werkplek verzorgd.                           
 
Aantal studenten van een universitaire lerarenopleiding van 180 ECTS, die voorbereidt   
op de bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het primair onderwijs.   
Minimaal 40 procent van het curriculum is op de werkplek verzorgd.            
 
Aantal studenten van een universitaire bacheloropleiding dat een educatieve minor volgt,  
gericht op het behalen van een bevoegdheid voor de theoretische leerweg in het vmbo  
en de eerste 3 leerjaren havo/vwo. Minimaal 15 ECTS is op de werkplek verzorgd.    
 
Aantal studenten dat op basis van een geschiktheidsverklaring als leraar is benoemd of  
aangesteld (zij-instromers). Voor hen gelden de afspraken die in de wettelijk vereiste  
scholings- en begeleidingsovereenkomst zijn opgenomen.               

Aantal studenten dat is benoemd of aangesteld als leraar en tegelijkertijd een  
lerarenopleiding volgt met als doel een hogere of andere bevoegdheid te halen.           

Totaal                                

Ondertekening
Het bestuur van de penvoerende school of instelling verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 
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3.1 Aantallen studenten

      4

4.1  Achternaam tekenbevoegde

4.2  Voorletter(s) tekenbevoegde

4.3  Telefoon

4.4  E-mail

4.5  Plaats

4.6  Datum

4.7  Handtekening

Toelichting
Algemeen
Er kan subsidie worden verstrekt voor een tegemoetkoming in de kosten 
van een beperkt aantal opleidingsscholen. Dit is een tegemoetkoming in 
de begeleidingskosten van studenten die hun opleiding voor een groot 
deel op de (toekomstige) werkplek volgen (duale opleiding). Met deze 
tegemoetkoming kunnen scholen een opleidingsinfrastructuur inrichten 
en in stand houden en de kosten dekken van de feitelijke begeleiding van 
de studenten. 

Bij 1 Gegevens penvoerende school of instelling
Binnen de opleidingsschool treedt een van de partners op als penvoe-
rende school of instelling. Vul de instellingscode en de naam van deze 
penvoerende school of instelling in bij 1.5 en 1.6. Vallen er meerdere 
penvoerende scholen of instellingen onder één bestuur? Dan moet voor 
elke penvoerende school of instelling een apart formulier worden ingevuld. 
Een school of instelling mag maar voor 1 opleidingsschool de penvoerder 
zijn. Deze penvoerder vraagt de subsidie aan en ontvangt de subsidie.

Bij 3 Aantallen studenten
De basisvoorwaarden waaronder studenten in de opleidingsschool worden 
meegeteld, zijn:
•  Bij de opgave van het aantal studenten op het telformulier mogen 

alleen studenten worden meegeteld die voldoen aan de eisen uit de 
regeling. Alleen studenten van een lerarenopleiding die partner is in de 
opleidingsschool mogen worden opgegeven. 

•  Vanaf het schooljaar 2018-2019 moet een opleidingsschool elk school-
jaar ten minste 60 studenten opleiden. Als dat niet gebeurt, dan wordt 
de subsidie in het daaropvolgende schooljaar beëindigd.

•  Alleen studenten van een geaccrediteerde lerarenopleiding die op basis 
van de WHW worden bekostigd, komen in aanmerking om te worden 
meegeteld.
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