De Amsterdamse Lerarenbeurs
Wil jij het beste uit jezelf halen als leraar of schoolleider in Amsterdam? Heb je een aanstelling van
minimaal 0,4 fte? Vraag dan een Amsterdamse Lerarenbeurs aan!
Deze beurs kan je gebruiken om je vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische kennis en
bekwaamheid te verbeteren of up-to-date te houden. Wil je meer weten over de voorwaarden of zoek
je naar inspiratie en voorbeelden? Ga naar amsterdam.nl/lerarenagenda, of neem een kijkje op de
facebookpagina van De Amsterdamse Klas.

Wat kan je ermee doen?
• De Amsterdamse Lerarenbeurs kan worden aangevraagd door een individuele leraar of door een
groep leraren voor een gezamenlijk professionaliseringstraject.
Denk hierbij aan een docentstage op een andere school, vervanging, een onderzoeksproject,
een intervisietraject of een cursus of leergang.
• De Amsterdamse Lerarenbeurs is bedoeld voor activiteiten in het schooljaar 2017/2018.

Hoeveel bedraagt de beurs?
Een leraar kan een bedrag van maximaal 2000 euro aanvragen.
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Aanvraagprocedure
De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst. Als de aanvraag volledig is en
voldoet aan de gestelde voorwaarden , wordt deze gehonoreerd mits het past binnen het budget.
Leraren kunnen in de periode 2015 tot en met 2018 maar één keer gebruik maken van de
Amsterdamse Lerarenbeurs. In deze periode is er budget voor zeker 40 procent van alle leraren die
werken in Amsterdam. Het aanvragen van een Amsterdamse Lerarenbeurs gaat vanaf maart 2017
digitaal.

Meer weten?
Kijk op amsterdam.nl/lerarenagenda of stuur een e-mail naar lerarenagenda@amsterdam.nl.

De Amsterdamse Scholenbeurs
Amsterdam streeft naar goed onderwijs voor alle Amsterdamse leerlingen. De gemeente ondersteunt
scholen hierbij, zoals met de Amsterdamse Scholenbeurs. Met deze beurs kunnen scholen de kwaliteit
van het onderwijs verbeteren door gerichte onderwijs- en schoolontwikkeling.
De Amsterdamse Scholenbeurs is bedoeld voor scholen in het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal
onderwijs en voortgezet onderwijs.

Wat kan je ermee doen?
• De Amsterdamse Scholenbeurs draagt bij in kosten van activiteiten voor meer professionaliteit van
de school.
Denk hierbij aan een verbetertraject, een project gericht op didactische vernieuwing, kwaliteitszorg,
een impuls op een onderwijsinhoudelijk thema of een (kennis)uitwisseling met een andere school.
• De activiteiten moeten al lopende ontwikkelingen aanvullen en duurzaam bijdragen aan de kwaliteit
van het onderwijs of de organisatie van de school.
• De activiteiten moeten plaatsvinden in het schooljaar 2017-2018 of de twee komende schooljaren
2017 tot 2019.

Hoeveel bedraagt de beurs?
De hoogte varieert van 30.000 tot 90.000 euro per school.
De hoogte hangt af van het schooltype en het aantal leerlingen.
Het schoolbestuur draagt minimaal 25 procent van de totale
kosten zelf bij.
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Aanvraagprocedure
De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van ontvangst. Als de aanvraag volledig is en
voldoet aan de voorwaarden, wordt deze gehonoreerd mits de aanvraag binnen het budget past.
Scholen kunnen tussen 2015 en 2018 slechts één keer gebruik maken van de een Amsterdamse
Scholenbeurs. Er is jaarlijks budget voor ongeveer een kwart van de Amsterdamse scholen.

Meer weten?
Kijk op amsterdam.nl/lerarenagenda of stuur een e-mail naar lerarenagenda@amsterdam.nl.

