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Onderwerp

Aanvraagperiode beurzen ’17-’18, verantwoording beurzen ’16-’17

Geacht schoolbestuur, geachte schoolleiders en geachte leraren,
Op 15 december jl. informeerden wij u al over de naderende aanvraagperiode voor de
Amsterdamse Scholen- en Lerarenbeurs voor het schooljaar 2017 – 2018. In deze brief geven wij
meer informatie over de aanvraagprocedure voor nieuwe beurzen, alsmede over de
verantwoording van de beurzen van het huidige schooljaar.
Digitaal aanvragen Amsterdamse Lerarenbeurs
Leraren kunnen van 14 maart 2017 tot 22 april 2017 opnieuw een aanvraag doen voor de
Amsterdamse Lerarenbeurs. Een aanvraag kan ingediend worden door alle leraren en
schoolleiders werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, die nog niet eerder
een beurs toekend hebben gekregen. Met de Amsterdamse Lerarenbeurs wordt aan leraren per
aanvraag maximaal € 2.000,- vergoed, met als doel dat zij hun bekwaamheden als leraar of
schoolleider vergroten.
U kunt zich laten inspireren voor het aanvragen van een beurs door in gesprek te gaan met
collega’s die al een beurs hebben gebruikt, door een aantal portretten te bekijken op
amsterdam.nl/lerarenagenda, of door een kijkje te nemen op de community van De Amsterdamse
Klas. Ruim 2000 leraren hebben al gebruik gemaakt van de Amsterdamse Lerarenbeurs en delen
hun ervaringen graag met u!
De aanvraag voor schooljaar 2017-2018 verloopt via een online aanvraagformulier (webformulier),
dat de leraar als eerst invult. Het formulier wordt vervolgens door de schoolleiders gecontroleerd
en doorgestuurd naar het schoolbestuur. Het schoolbestuur dient uiteindelijk alle aanvragen via
eHerkenning in. Bekijk voor meer informatie de handleiding 'Aanvragen en voorwaarden
eHerkenning subsidies' (bijlage). Een uitgebreid stappenplan voor het aanvragen van een beurs
zal zo spoedig mogelijk op de site komen te staan. Wij hopen hiermee het proces van aanvragen
ten opzichte van vorig jaar voor u te hebben verbeterd.
Digitaal aanvragen Amsterdamse Scholenbeurs
Tussen 14 maart en 22 april 2017 kunnen Amsterdamse scholen, die niet eerder een Amsterdamse
Scholenbeurs hebben ontvangen, ook digitaal een aanvraag indienen voor een Scholenbeurs.
De schoolleider kan zich via de website voor Onderwijssubsidies inloggen (u krijgt dan een e-mail
met activatielink). Klik op ‘Subsidie’ onder het kopje ‘Amsterdamse Scholenbeurs primair en
voortgezet onderwijs 2017-2018’. Op deze pagina kunt u aanvraagformulieren indienen.
Het schoolbestuur ontvangt per mail notificaties zodra er aanvragen worden ingediend door de
schoolleider(s). De bestuurder logt eveneens in op de website en klikt dan op ‘Subsidie’ onder het
kopje ‘Amsterdamse Scholenbeurs primair en voortgezet onderwijs 2017/2018’. De bestuurder
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controleert de aanvragen op volledigheid en vergrendelt deze om ze te versturen. De
aanvraagformulieren worden hiermee definitief.
Verantwoording beurzen schooljaar 2016 – 2017
Afgelopen jaar is gebleken dat het voor een groot aantal leraren niet praktisch is om pas na de
zomervakantie hun verantwoording in te dienen. De activiteiten die zij hebben uitgevoerd zijn al
weer een tijd geleden en/of leraren zijn soms helemaal niet meer bereikbaar via het opgegeven
emailadres. Hierdoor is een deel van de Amsterdamse Lerarenbeurzen niet inhoudelijk
verantwoord. Om dat te voorkomen, zal de inhoudelijke verantwoordingsperiode dit jaar al voor
de zomer worden opengesteld. Dit betekent dat u vanaf begin juni een verantwoordingsformulier
kunt inleveren en een posterverslag kunt maken. De einddatum voor de inhoudelijke
verantwoording blijft 30 september 2017 en voor de financiële verantwoording 1 november 2017.
Let op: wanneer de inhoudelijke verantwoording ontbreekt, wordt uw lerarenbeurs
teruggevorderd.
Deadline doorgeven inhoudelijke wijzigingen
Om u verder te ondersteunen zal in maart per bestuur een overzicht worden gemaakt van alle
leraren en scholen die het huidige schooljaar een Amsterdamse Leraren- of Scholenbeurs
gebruiken. Daarop is duidelijk te zien welk bedrag is toegekend, zodat het overzicht na de zomer
gebruikt kan worden als format voor de financiële verantwoording. Wij hopen het proces hiermee
verder te hebben verbeterd.
Wij verzoeken de besturen om inhoudelijke wijzigingen ten aanzien van de beurzen uiterlijk 3
maart door te geven via lerarenagenda@amsterdam.nl. Na deze datum is het niet meer mogelijk
om een aanvraag in te trekken of te wijzigen. De beurs is dan ‘verbruikt’.
Mocht u vragen hebben over de Amsterdamse Leraren en Scholenbeurs, dan kunt u contact met
de gemeente opnemen via lerarenagenda@amsterdam.nl.
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