SuBSidiEjAAR iN BEEld

1 dEcEmBER

Documenten voor de subsidieaanvraag:

Documenten ter verantwoording achteraf:

De subsidieaanvraag moet binnen zijn.

• schoolgids van het lopende schooljaar

• activiteitenverslag

Gedurende het jaar hebben Nederlandse scholen in het buitenland een aantal administratieve acties uit te voeren

(Als dit door omstandigheden niet lukt,

• leerlingenlijst

• overzicht van uitgaven

om de subsidie voor hun leerlingen te kunnen ontvangen. De belangrijkste momenten in deze jaarlijkse cyclus op een rij.

neem dan contact op met NOB.)

• ambassadeverklaring

• verslag van kascontrolecommissie

Voor 1 december kunt u de aanvraag

• schoolplan (minimaal eens in de

• ingevuld exploitatieblad op ‘Mijn

indienen via ‘Mijn School’:

OKTOBER /NOvEmBER

staan. Staan de juiste bestuursleden

Via het tabblad ‘Subsidie’ binnen

vermeld? En zijn de statuten en

‘Mijn School’ vraagt u subsidie aan.

Kamer van Koophandel-registratie

Zorg dat u de juiste documenten

nog up-to-date? En klopt het bank-

uploadt en controleer ieder jaar de

rekeningnummer en de tenaamstelling

schoolgegevens die al in het systeem

nog wel?

vier jaar)

School’ (of accountantsverklaring)

Voor nieuwe scholen die in januari van start gaan, geldt als uiterste inleverdatum 1 februari.

1 OKTOBER
Peildatum voor het aantal
leerlingen voor wie subsidie

FEBRuARi

wordt aangevraagd.

Het subsidiebedrag wordt
uitbetaald.

ZomEr

vOORjAAR

De schoolgids en begroting

• Controle op dubbele leerlingen. Per leerling
kunt u maar één keer subsidie aanvragen.

afronden.

• Tip: begin alvast met de schoolgids voor het
komende schooljaar.

voorlopige en vastgestelde subsidiebedragen
wanneer NOB subsidie uitkeert aan scholen, is dit
bedrag nog niet definitief. Het ministerie van oCW
informeert NoB jaarlijks over de te ver wachten
subsidiebedragen voor het komende jaar. Op basis
van deze informatie verstrekt NoB subsidie aan de
scholen. het definitieve subsidiebedrag per leerling
stelt het ministerie achteraf vast. Dit wordt ook achteraf
verrekend met de scholen. De afgelopen jaren heeft
dit geresulteerd in een extra bedrag per leerling.

voorbeeld
Als u uw aanvraag voor 1 december 2012 volledig
en juist indient en NOB de aanvraag goedkeurt,
dan wordt de subsidie in de loop van februari 2013
verleend en uitbetaald. de definitieve vaststelling van
de subsidie over 2013 volgt medio 2015, nadat u in
de subsidieaanvraag voor 2015 over 2013 verantwoording hebt afgelegd.

Ook goed om te weten over de subsidie
NOB verleent sinds 1980 in opdracht van het ministerie

van Ocw subsidie aan Nederlandse scholen in
het buitenland en later ook aan organisaties voor
afstandsonderwijs. NoB checkt de subsidie-eisen
en keert de subsidie uit. de Onderwijsinspectie
controleert de onderwijskwaliteit.
leer lingen die in aanmerking komen voor subsidie:
• zijn tussen de 4 en 18 jaar
• hebben de Nederlandse nationaliteit of de
nationaliteit van een van de andere Eu-lidstaten
• zijn Nederlandstalig

Subsidie per leerling door de jaren heen
Jaar

Reguliere subsidie

ICT-subsidie

2005

316

23

2006

316

24

2007

320

25

2008

343

25

2009

350

26

2010

367

28

2011

389

29

2012

397

30

2013

385

29

Als u vragen heeft over de subsidie aan Nederlandse scholen in het buitenland, neem dan contact op met NOB: bestuurlijk adviseur Ruud Kouijzer, ruud.kouijzer@stichtingnob.nl of medewerker financiën Suzanne Kievit suzanne.kievit@stichtingnob.nl.
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