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Wat moet ik doen om een aanvraag in te dienen? 

Bent u ervan overtuigd dat u met uw idee iets goeds kunt doen voor het onderwijs en de eigen 

ontwikkeling? Staat er een scholing of studie op uw verlanglijst, maar ontbreekt het u tot nu toe aan 

budget? Vul het ‘Aanvraagformulier beurs Talenten van Franciscus’ in en lever dit aan bij de stichting. 

Talenten van Franciscus beschikt over een budget van maximaal 100.000 euro per jaar. Per aanvraag 

is maximaal 10.000 euro beschikbaar; een prachtig bedrag voor een prachtig plan. We verbinden hier 

natuurlijk wel enkele voorwaarden aan:  

• Medewerkers zijn werkzaam bij SCOL en leerlingen moeten onderwijs volgen op een PO of VO-

school van SCOL. 

• Uit de begroting en bijbehorende verantwoording moet blijken dat er geen realistische 

alternatieven zijn voor financiering. 

• Om in aanmerking te komen voor een beurs, moet aan twee van de volgende voorwaarden 

worden voldaan: 

1. de aanvraag heeft betrekking op de eigen ontwikkeling passend bij uw opleiding of 

beroep of op talentontwikkeling van een groep;  

2. de scholing of studie komt de kwaliteit van het onderwijs op de scholen van SCOL ten 

goede;  

3. de activiteit heeft een duurzaam, langetermijneffect;  

4. de activiteit past bij de waarden zoals door Franciscus van Assisi uitgedragen;  

5. de subsidie draagt bij aan wetenschap of beroepsontwikkeling.  

• Twee keer per jaar vindt een bestuurdersoverleg plaats waarin de aanvragen op volgorde van 

binnenkomst worden beoordeeld.  

• Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen het besluit van het bestuur over de aanvraag.  
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De procedure 

• Omschrijf in uw aanvraag duidelijk waarom u subsidie aanvraagt. Lever hierbij een 

nauwkeurige begroting aan (welke kosten maakt u en voor welk deel vraagt u subsidie) en een 

planning. U kunt in uw plan ook een link opnemen naar een videopresentatie. 

• Bij uw aanvraag verlangen wij ook een bewijs dat u een medewerker of leerling bent. U bent 

zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van deze gegevens. 

• Bij voorkeur steunt uw school uw aanvraag met een schriftelijke verklaring.  

• U krijgt binnen zes weken (vakanties niet meegerekend) na ontvangstbevestiging bericht of 

uw aanvraag wordt gehonoreerd. Het bestuur kan besluiten de termijn van zes weken te 

verlengen.  

• Wanneer uw aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt u bericht over de uitkering van de 

subsidie. Uitkering van de subsidie geschiedt in 1 of meerdere termijnen. Dit is afhankelijk van 

het bedrag en de duur van de scholing/studie.   

• Wanneer uw subsidie in meerdere termijnen wordt uitgekeerd, richt u aan de secretaris van 

de stichting een schriftelijke verantwoording van de middelen die u per termijn heeft besteed.  

• Na afronding van het traject verstrekt u binnen 6 maanden daarna aan de secretaris van de 

stichting een verslag van uw activiteiten met een financiële verantwoording. 

• Het kan zijn dat u de subsidie toch niet geheel nodig hebt. In dat geval geeft u het resterende 

bedrag terug aan de stichting.  

Meer informatie 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de bestuurssecretaris, van SCOL, bereikbaar via 071-

5175169. Het door u ingevulde aanvraagformulier kunt u mailen naar, het cvb-secretariaat van SCOL 

via het volgende e-mailadres: secretariaat.cvb@scoleiden.nl. 
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