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Activiteitenplan 
Het activiteitenplan bevat in ieder geval een beschrijving van de onderdelen van artikel 3.4 van de 
kaderregeling: 
§ een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 
§ de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten; 
§ de met de activiteiten na te streven doelstellingen, resultaten of producten. 
§ de besturen en lerarenopleidingen die deelnemen aan de uitvoering van het activiteitenplan en 

de gemeente die betrokken is bij de uitvoering van het activiteitenplan; 
§ het aantal zij-instromers dat elk schooljaar kan starten; 
§ een beschrijving hoe het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers worden 

vormgegeven, zodanig dat de aanpak verbetert; 
§ de wijze waarop de opbrengsten worden gedeeld, verspreid en geborgd. 

 

Deelnemende partijen 

Geef aan welk bestuur de aanvrager is. Dit is het bestuur dat de aanvraag indient, namens de 
besturen en lerarenopleidingen die deelnemen aan de noodplannen in Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Utrecht en Almere. Geef een opsomming van de deelnemende of betrokken partijen (de 
besturen, lerarenopleidingen en gemeente). 
 

Zij-instromers 

Geef het aantal zij-instromers aan, dat elk schooljaar kan starten voor de schooljaren 2020–2021, 
2021–2022, 2022-2023 en 2023-2024. 
 

Doelstellingen en activiteiten 

§ Geef een beschrijving hoe het voortraject, de opleiding en begeleiding van zij-instromers worden 
vormgegeven, zodanig dat de aanpak verbetert.  

§ Benoem hierbij de doelstellingen, resultaten of producten en de bijbehorende activiteiten, die u 
gaat ondernemen. Geef hierbij de planning voor de activiteiten weer voor de schooljaren 2020–
2021 tot en met en 2023–2024. Doe dit zo concreet mogelijk. Benoem daarbij de beoogde 
resultaten en producten. Vermeld waar mogelijk aantallen en cijfers. 

§ Beschrijf de wijze waarop de resultaten en producten worden gedeeld verspreid en geborgd. 
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Verbeteren aanpak voortraject van zij-instromers 
Beschrijving: Deze activiteiten betreffen het voortraject. Vanaf de eerste signalen van interesse tot aan de start van de opleiding.  
 
Doelstelling: Door optimalisering van het oriëntatietraject, het keuzeproces (welk bestuur, welke school, welk type opleiding) en de voorbereidingsfase raken we 
geen enkele kandidaat met ambitie en kwaliteit kwijt en start elke kandidaat goed voorbereid aan de opleiding.    
 
Naam Activiteit  Planning, periode en 

duur van de activiteit 
gespecificeerd naar 
schooljaar 

Beoogde resultaten  
of producten  

Hoe gaat u dit  
bewerkstelligen?  

1.1 Voorbereidingsfase Jaarlijks. Tweemaal: 
najaar en voorjaar  

Plaatsing van 120 
zijinstromers en verkorte 
deeltijders in 
verschillende scholen en 
opleidingen   

Uitvoeringsorganisatie Klassewerk 
Gezamenlijke informatieavonden, stedelijk gecoördineerde oriëntatiestages, onderhouden 
van gegevensbestanden van belangstellenden (voor zover AVG-geoorloofd); 
Centrale ondersteuning waar nodig bij matching zijinstromer – school/bestuur 
Opstellen en onderhouden van Haags kader voor het voorbereidingstraject (‘min één’) op 
het geschiktheidsonderzoek.  
Actief volgen van zoekenden die dreigen hun weg niet te vinden. (icm mentoraat) 
 
  

1.2 Organisatie van 
‘mentoraat’ vanaf het 
eerste moment van 
getoonde interesse  

Ontwikkelfase: 2020 
Uitvoeringsfase 2021 -
2024 

Elke belangstellende 
heeft een mentor vanaf 
het eerste moment van 
getoonde interesse tot 
aan start opleiding. 

Uitvoeringsorganisatie Klassewerk 
Werven van mentoren; opstellen van werkboek mentoraat;  

1.3 Keuzetraject 
opleidingsvariant 

Ontwikkelfase: 2020 
Uitvoeringsfase 2021 – 
2024 (icm bovenstaand) 

Na beslissing voor de 
overstap een 
gefundeerde keuze voor 
het type opleiding. 

Mentor in samenwerking met Klassewerk 
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Verbeteren aanpak opleiding van zij-instromers 
Beschrijving: Deze activiteiten betreffen het verbeteren en optimaliseren van de opleiding zowel aan de kant van de school als aan de kant van de Pabo.   
 
Doelstelling: Door gezamenlijke afspraken over de wijze waarop de zijinstromer op school ingezet kan worden, kan een zijinstromer niet overbelast worden.  
Duidelijke communicatie daarover is cruciaal.  
 
Naam Activiteit  Planning, periode en 

duur van de activiteit 
gespecificeerd naar 
schooljaar 

Beoogde resultaten  
of producten  

Hoe gaat u dit  
bewerkstelligen?  

2.1 Zuinig op de 
zijinstromer 

Ontwikkelfase 2020 
Uitvoeringsfase 2020 -
2024 

Een protocol dat regelt 
op welke wijze de leraar 
in opleiding ingezet kan 
worden en waar hij/zij 
van vrijgesteld kan 
blijven. 

Protocol reeds ontwikkeld in de planfase; werkbaarheid en speelruimte toetsen gedurende 
de uitvoeringsfase. Oog voor maatwerk. 

 
Doelstelling: Door verbeterde en geïntensiveerde samenwerking tussen scholen en Pabo’s en tussen de Pabo’s onderling, en door nieuwe activiteiten worden 
ervaren knelpunten uit de afgelopen jaren opgelost.  
 
Naam Activiteit  Planning, periode en 

duur van de activiteit 
gespecificeerd naar 
schooljaar 

Beoogde resultaten  
of producten  

Hoe gaat u dit  
bewerkstelligen?  

2.2 Afstemming  
Pabo-opleidingen 

2021 – 2023  Verschillen tussen de 
aanpak van de 
verschillende inzichtelijk, 
waar evt. mogelijk 
aanpassing.   

Collegiaal overleg Pabo’s, opleidingsscholen, besturen.  
Verkennen, opstellen ambities, uitwerken, realiseren, volgen en bijstellen 
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2.3 Communicatie 
(opleidingen, 
scholen/besturen, 
zijinstromer) 

Ontwikkelfase 2021 
Uitvoeringsfase 2012 - 
2024  

Communicatieprotocol Uitvoeringsorganisatie Klassewerk organiseert. Aansluiten bij bestaande websites, media en 
andere publicaties.  
Positie mentor opnemen in de communicatieketen.  

2.4 Feedback 
organiseren 

Ontwikkelfase 2021 – 
2022 
Uitvoeringsfase: 2021 - 
2024 

Per Pabo permanente 
Feedback 

Opdracht aan de opleidingen: responsgroep installeren en faciliteren van studenten, 
schoolopleiders, bovenschoolse coaches, hrm medewerkers 
Verbinding aanbrengen tussen de drie responsgroepen.  

2.5 Kwaliteit 
opleidingsscholen 

Ontwikkelfase 2021 
Uitvoeringsfase 2021 -
2024 

Elke school heeft binnen 
de eigen organisatie de 
kwaliteit ontwikkeld om 
opleidingsschool te zijn  

Opdracht aan besturen en Pabo’s. Uitvoeringsorganisatie Klassewerk coördineert waar 
nodig de gesprekken en de processen. Haalbaarheid en wenselijkheid onderzoeken om een 
Haagse standaard te ontwikkelen als basis.  

2.6 Voorbereiden 
opleidingsschool 

Ontwikkelfase 2021 
Uitvoeringsfase 2021 - 
2024 

Brochure-draaiboek: ‘Dit 
kun je verwachten …’ 

Uitvoeringsorganisatie Klassewerk  

2.7 Maatwerk Ontwikkelfase 2021 – 
2024 
Uitvoeringsfase 2021-
2024 

Maatwerk in de opleiding 
aansluiten bij EVC’s, 
vrijstellingen, 
flexibilisering opleiding 

Ontwikkelopdracht aan de Pabo’s: geef aan welke ambities de opleiding heeft en maak 
inzichtelijk op welke wijze de opleiding (meer) werk maakt (gaat maken) van het bieden van 
maatwerk. Geef aan op welke termijn die ambities gerealiseerd zijn/ gaan worden. Zet de 
nodige ontwikkelstappen. Zoek de samenwerking met de collega opleidingen. Professionele 
Leergemeenschap.   

2.8 Uitwerken 
alternatieve 
opleidingsvarianten  

2020 -2021 Opleidingsmogelijkheden 
groepsgewijs; opleiden 
op de school; 
mogelijkheden om tbv 
andere scholen op te 
leiden 

varianten worden doorontwikkeld door Pabo’s en besturen.  
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Verbeteren aanpak begeleiding van zij-instromers 
Beschrijving: Deze activiteiten beogen zorg te dragen voor optimale begeleiding voor elke deelnemer in elke fase van de opleiding en de voorbereiding daarop.  
 
Doelstelling: Meer en betere begeleiding realiseren voor de zijinstromers en verkorte deeltijders. Begeleidingsproblemen ervaren in de afgelopen jaren structureel 
en duurzaam oplossen.  
a. Dicht bij het werk 
 
Naam Activiteit  Planning, periode en 

duur van de activiteit 
gespecificeerd naar 
schooljaar 

Beoogde resultaten  
of producten  

Hoe gaat u dit  
bewerkstelligen?  

3.1 Vergroten 
begeleidingscapaciteit 

Ontwikkelfase 2020 
Uitvoeringsfase 2021- 
2024  
 

Voldoende 
begeleidingscapaciteit 

Besturen creëren formatieve ruimte; werven onder eigen personeel; organiseren eigen 
opleiding, evt. ook aan te bieden aan kleinere besturen.  
 

3.2 Inzet begeleider 
(mentor) vanaf het 
moment van getoonde 
belangstelling. (Zie ook 
bij ‘Voortraject’: 1.2) 

Ontwikkelfase 2020 -
2021 
Uitvoeringsfase 2021 - 
2024 
 

Elke zijinstromer is 
gekoppeld aan een 
mentor gedurende de 
gehele 
voorbereidingsfase  

Uitvoeringsorganisatie Klassewerk 
Werven van mentoren; opstellen van werkboek mentoraat; 

3.4 Extra aanbod 
‘begeleiding bij 
dreigende uitval’  

Ontwikkelfase 2020 
Uitvoeringsfase 2020 - 
2024 

Begeleiders inzetbaar 
voor het geval 
schoolbegeleiding dreigt 
te stagneren 

Versterken en indien nodig verder uitbouwen van begeleidingspool Klassewerk. Directe 
ondersteuning op de werkvloer als daar de begeleiding dreigt weg te vallen.  
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Doelstelling: Doelstelling: Meer en betere begeleiding realiseren voor de zijinstromers en verkorte deeltijders. Begeleidingsproblemen ervaren in de afgelopen jaren 
structureel en duurzaam oplossen.  
b. Met enige afstand tot het werk 
 
Naam Activiteit  Planning, periode en duur 

van de activiteit 
gespecificeerd naar 
schooljaar 

Beoogde resultaten  
of producten  

Hoe gaat u dit  
bewerkstelligen?  

3.3 Bovenschoolse 
coaching 

Ontwikkelfase 2020 
Uitvoeringsfase 2021 - 
2024 

Aan alle zijinstromers 
wordt (ook) 
bovenschoolse coaching 
aangeboden als 
onmisbaar deel van de 
begeleiding 

Inventarisatie opdracht bovenschoolse coaches.  
Uitvoeringsorganisatie Klassewerk verbindt (kleinere) besturen die geen bovenschoolse 
coaching kunnen aanbieden aan elkaar. Matcht met bovenschoolse coach. Levert evt. uit 
begeleidingspool (zie hieronder) een bovenschoolse coach. 
Faciliteert evt. ‘intervisie’ tussen bovenschoolse coaches. 

    
    
    
    
Beschrijving wijze waarop de resultaten en producten worden gedeeld verspreid en geborgd: 
De positie van Klassewerk als de uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke Haagse besturen en de Gemeente, biedt de mogelijkheid zorg te dragen voor het delen van 
producten en het borgen van de resultaten en de mogelijkheden tot voortgang en uitbreiding. Succesvol gebleken activiteiten worden opgenomen in (gezamenlijk) 
beleid.  
Klassewerk krijgt de opdracht hiertoe de beheers- en coördinatiefunctie in te richten.  
Resultaten en ervaringen van de verschillende activiteiten zijn vrij beschikbaar. 
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Begroting 
De begroting bevat de onderdelen van artikel 3.5 van de kaderregeling: 
§ per activiteit een overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten van de aanvrager, voor zover deze 

betrekking hebben op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd; 
§ de begrotingsposten worden ieder afzonderlijk van een toelichting voorzien; 
§ de begroting die bij de aanvraag wordt ingediend, is sluitend. 
§ geen post onvoorziene kosten; 
§ een toelichting op de cofinanciering deze bedraagt ten minste één derde deel van de subsidiabele 

kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van het activiteitenplan. Deze dient in geld of in geld 
waardeerbaar te zijn. Daarmee bedraagt de OCW-subsidie op grond van deze regeling ten hoogste 
twee derde deel van de subsidiabele kosten uit het activiteitenplan tot ten hoogste het subsidiebedrag 
genoemd in artikel 4. 

 
De begroting wordt gespecificeerd naar de twee schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. Voor de 
schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 wordt een begroting op hoofdlijnen aangeleverd. 
 
In de begroting wordt duidelijk gemaakt welke kosten worden gemaakt en door welke partijen. Daarbij 
wordt de vereiste cofinanciering aangetoond. De activiteiten uit de begroting moeten 1-op-1 aansluiten bij 
de activiteiten uit de activiteitenoverzichten. Gebruik dezelfde naamgeving en/of nummering voor 
activiteiten.  
 
De opgenomen bedragen worden onderbouwd door een p*q of door offertes voor bijvoorbeeld aanschaf 
materialen of inhuur derden. Het uurtarief moet herleidbaar zijn. Dit betekent dat u bij alle posten moet 
aangegeven voor hoeveel uur en voor welk tarief u kosten opvoert. Deze offertes hoeven bij de aanvraag 
niet te worden meegestuurd. De begroting is realistisch, dat wil zeggen dat de kosten in verhouding staan 
tot de beoogde resultaten die in het activiteitenplan zijn beschreven. 
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Begroting 
Nummer en naam van 
de activiteit  

2020-2021 
 

P*Q 
 
 

Inhuur Materiaal Door wie worden de kosten gemaakt: 
Verdeling van kosten opnemen naar betreffende partijen 

 

1.0: Opleiden 120 
zijinstromers  

€ 2.820.000,-    € 1.800.000,- vanuit de subsidieregeling zijinstroom G5 
€ 600.000,- gemeentelijke subsidie 
€ 420.000,- besturen 

1.1: Voorbereidingsfase  € 15.000,- € 12.750,- € 1.500,- € 750,-  Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
1.2/1.3: Organisatie van 
‘mentoraat’ vanaf het 
eerste moment van 
getoonde interesse/ 
Keuzetraject 
opleidingsvariant 

€ 15.000,- €12.750,- €1.500,- € 750,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

 
2.1: Zuinig op de 
zijinstromer 

€ -  € -  € -  € -   

2.2: Afstemming  
Pabo-opleidingen 

€ -  € -  € -  € -   

2.3: Communicatie 
(opleidingen, 
scholen/besturen, 
zijinstromer) 

€ -  € -  € -  € -   

2.4: Feedback 
organiseren 

€ -  € - € - € -  

2.5: Kwaliteit 
opleidingsscholen 

€ 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.00,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
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2.6: Voorbereiden 
opleidingsschool 

€ - € -  € -  € -   

2.7: Maatwerk 
€ 37.500,-  € 31.875,- € 3.750,- € 1.875,- € 25.000,- uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

€ 12.500,- cofinanciering Pabo’s 
2.8: Uitwerken 
alternatieve 
opleidingsvarianten 

€ 15.000,- € 12.750,- € 1.500,- € 750,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

 
3.1: Vergroten 
begeleidingscapaciteit 

€ 15.000,- € 12.750,- € 1.500,- € 750,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

3.2: Inzet begeleider 
(mentor) vanaf het 
moment van getoonde 
belangstelling 

€ -  € -  € -  € -   

3.3: Bovenschoolse 
coaching 

€15.000,- € 12.750,- € 1.500,- € 750,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

3.4: Extra aanbod 
‘begeleiding bij 
dreigende uitval’ 

€ 25.000,- € 21.250,- € 2.500,- € 1.250,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

 
Overheadkosten       
Coördinatie, leiding € 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
Ondersteuning  € 5.000,- € 4.250,- € 500,- € 250,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
Financiële administratie  € 50.000,- € 42.500,- € 5.000,- € 2.500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
      
Totale kosten  € 3.052.500,-     
Subsidie (2/3)  € 2.018.692,-     
Cofinanciering (1/3)* € 1.033.808,-      

* De cofinanciering is ten minste 1/3 deel van de totaal begrote subsidiabele kosten. 
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Begroting  
Nummer en naam van 
de activiteit  

2021-2022 P*Q 
 
 

Inhuur Materiaal Door wie worden de kosten gemaakt: 
Verdeling van kosten opnemen naar betreffende partijen 

 

1.0: Opleiden 120 
zijinstromers  

€ 2.820.000,-    € 1.800.000,- vanuit de subsidieregeling zijinstroom G5 
€ 600.000,- gemeentelijke subsidie 
€ 420.000,- besturen 

1.1: Voorbereidingsfase  € 10.000,- € 8.500,- € 1.000,- € 500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
1.2/1.3: Organisatie van 
‘mentoraat’ vanaf het 
eerste moment van 
getoonde interesse/ 
Keuzetraject 
opleidingsvariant 

€ 5.000,-  € 4.250,- € 500,- € 250,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

 
2.1: Zuinig op de 
zijinstromer 

€ 5.000,-  € 4.250,- € 500,- € 250,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.2: Afstemming  
Pabo-opleidingen 

€ 10.000,-  € 8.500,- € 1.000,- € 500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.3: Communicatie 
(opleidingen, 
scholen/besturen, 
zijinstromer) 

€ 5.000,- € 4.250,- € 500,- € 250,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.4: Feedback 
organiseren 

€ 10.000,- € 8.500,- € 1.000,- € 500,0 Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.5: Kwaliteit 
opleidingsscholen 

€ 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
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2.6: Voorbereiden 
opleidingsschool 

€ 1.000,- € 850,- € 100,- € 50,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.7: Maatwerk 
€37.500,- € 31.875,- € 3.750,- € 1.875,- € 25.000,- uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

€ 12.500,- cofinanciering Pabo’s 
2.8: Uitwerken 
alternatieve 
opleidingsvarianten 

€ 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

 
3.1: Vergroten 
begeleidingscapaciteit 

€ 10.000,- 8.500,- 1.000,- 500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

3.2: Inzet begeleider 
(mentor) vanaf het 
moment van getoonde 
belangstelling 

€ - € - € - € -  

3.3: Bovenschoolse 
coaching 

€ 5.000,- € 4.250,- € 500,- € 250,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

3.4: Extra aanbod 
‘begeleiding bij 
dreigende uitval’ 

€ 24.000,- € 20.400,- € 1.400,- € 1.200,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

      
Overheadkosten       
Coördinatie, leiding € 15.000,- € 12.750,- € 1.500,- € 750,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
Ondersteuning  € 5.000,- € 4.250,- € 500,- € 250,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
Financiële administratie  € 50.000,- € 42.500,- € 5.000,- € 2.500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
      
Totale kosten  € 3.052.500,-     
Subsidie (2/3)  € 2.018.692,-     
Cofinanciering (1/3)*      
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Begroting  
Nummer en naam van 
de activiteit  

2022-2023/ 
2023-2024 

P*Q 
 
 

Inhuur Materiaal Door wie worden de kosten gemaakt: 
Verdeling van kosten opnemen naar betreffende partijen 

 

1.0: Opleiden 120 
zijinstromers  

€ 5.640.000,-    € 3.600.000,- vanuit de subsidieregeling zijinstroom G5 
€ 1.200.000,- gemeentelijke subsidie 
€.  840.000,- besturen 

      
1.1: Voorbereidingsfase  € 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
1.2/1.3: Organisatie van 
‘mentoraat’ vanaf het 
eerste moment van 
getoonde interesse/ 
Keuzetraject 
opleidingsvariant 

€ 15.000,- € 12.500,- € 1.500,- € 750,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

 
2.1: Zuinig op de 
zijinstromer 

€ 10.000,-  € 8.500,- € 1.000,- € 500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.2: Afstemming  
Pabo-opleidingen 

€ 20.000,-  € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.3: Communicatie 
(opleidingen, 
scholen/besturen, 
zijinstromer) 

€ 10.000,- € 8.500,- € 1.000,- € 500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.4: Feedback 
organiseren 

€ 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.5: Kwaliteit 
opleidingsscholen 

€ 40.000,- € 34.000,- € 4.000,-  €2.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
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2.6: Voorbereiden 
opleidingsschool 

€ 2.000,- € 1.700,- € 200,- € 100,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

2.7: Maatwerk 
€ 75.000,- € 63.750,- € 7.500,- € 3.750,- € 50.000,- uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

€ 25.000 cofinanciering Pabo’s 
2.8: Uitwerken 
alternatieve 
opleidingsvarianten 

€ 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

 
3.1: Vergroten 
begeleidingscapaciteit 

€ 15.000,- € 12.750 € 1.500,- € 750,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

3.2: Inzet begeleider 
(mentor) vanaf het 
moment van getoonde 
belangstelling 

€ - € - € - € -  

3.3: Bovenschoolse 
coaching 

€ 20.000,- € 17.000,- € 2.000,- € 1.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
 

3.4: Extra aanbod 
‘begeleiding bij 
dreigende uitval’ 

€ 48.000,- € 40.800,- € 4.800,- € 2.400,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 

      
Overheadkosten       
Coördinatie, leiding € 40.000,- € 34.000,- € 4.000,- € 2.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
Ondersteuning  € 10.000,- € 8.500,- € 1.000,- € 500,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
Financiële administratie  € 100.000,- € 85.000,- € 10.000,- € 5.000,- Uit de subsidieregeling zijinstroom G5 
      
Totale kosten  € 6.105.000,-     
Subsidie (2/3)  € 4.037.384-     
Cofinanciering (1/3)*      

* De cofinanciering is ten minste 1/3 deel van de totaal begrote subsidiabele kosten.









































Ondertekening deelnemende besturen en gemeente 
Degene die tekent moet daartoe bevoegd, of gemachtigd zijn door het betreffende bestuur of de 
gemeente. 
 
Deelnemend bestuur  

 

Naam bestuur 
 
Islamitisch Stichting Nederland voor onderwijs en opvoeding ISNO 

Bevoegd gezag nummer 
 
40272 

Handtekening 
 

 
Volgt z.s.m.  
 
 
 

Naam 
 
 
 
 

 
Mw. Cansen Candaz 
 
 

Datum  5 juni 2020  
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