
                                                                                                               

                    

Q&A Schoolleidersbeurs-VO 

 

Waar is de inning van de Schoolleidersbeurs-VO geregeld? 

De inning van de Schoolleidersbeurs-VO is opgenomen in het onderwijsakkoord. Daarin staat dat het 

ministerie van OCW vanaf kalenderjaar 2022, op basis van leerlingenaantal, in totaal € 10 miljoen 

heeft overgemaakt naar de vo-scholen voor de professionalisering van schoolleiders. Sociale partners 

hebben afgesproken om hiervan 8 miljoen euro in te zetten voor de invoering van een 

schoolleidersbeurs.  

Op de website van de VO-raad is op 22 september 2022 de bekostiging per leerling gepubliceerd. Van 

het bedrag voor de professionalisering van schoolleiders van in totaal € 10,73 per leerling gaat € 8,58 

per leerling (80%) naar de Schoolleidersbeurs. De ALV van de VO-raad heeft op 24 november 2022 

er mee ingestemd dat Voion het bedrag voor de schoolleidersbeurs ophaalt bij de schoolbesturen. Het 

deel voor het Schoolleidersplatform (€ 2,15 per leerling) is in een eerder stadium al geïnd door de VO-

raad. 

Hoe is het leerlingenaantal van de Schoolleidersbeurs-VO vastgesteld? 

Voor de bepaling van het leerlingenaantal wordt het DUO-bestand van oktober van het voorgaande 

jaar gebruikt. Voor de bekostiging van de professionalisering van de schoolleiders over kalenderjaar 

2022, heeft het ministerie van OCW het leerlingenaantal van oktober 2021 gebruikt. Dit 

leerlingenbestand wordt nu ook gebruikt voor de inning van de middelen voor de  

Schoolleidersbeurs-VO en is te raadplegen op de website van DUO. Alle vo-leerlingen (incl. vavo-

leerlingen) worden hierin meegeteld.  

Klopt het rekeningnummer op de factuur voor de inning van de 

Schoolleidersbeurs-VO? 

Voion voert dit jaar twee inningen uit: 

• De reguliere inning voor uw financiële bijdrage aan Voion.  

Dit is het bedrag dat conform afspraak in de CAO A&O-fonds VO is vastgesteld en wordt overgemaakt 

naar NL50 ABNA 059.93.60.720 t.a.v. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voortgezet 

Onderwijs. 

• De inning van de Schoolleidersbeurs-VO. 

De sociale partners hebben Voion gevraagd om – in het kader van het Onderwijsakkoord - de inning 

van de Schoolleidersbeurs-VO uit te voeren. Omdat deze middelen specifiek voor dit doel zijn bedoeld 
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en scholen hiervoor t.z.t. subsidieaanvragen kunnen indienen, is daar een nieuw rekeningnummer 

voor geopend, namelijk NL45 ABNA 0627 3120 39 t.a.v. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds 

Voortgezet Onderwijs. 

Hoe kan ik de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen? 

U kunt straks de Schoolleidersbeurs aanvragen via een digitaal aanvraagportaal. Zodra dit gereed is 

en aanvragen mogelijk is, zullen wij het vo-veld informeren via o.a. onze website en nieuwsbrieven. 

Vanaf wanneer kan ik de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen? 

Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Voion is momenteel aan de slag met de uitwerking 

van de beurs, zoals de voorwaarden en criteria, welke opleidingen in aanmerking komen en het 

opzetten van een digitaal aanvraagportaal. Dit zal gebeuren in samenspraak met schoolleiders zelf, 

de VO-raad, vakbonden en het ministerie van OCW. Zodra er meer bekend is, informeren wij het vo-

veld via o.a. onze website en nieuwsbrieven. 

Wie mag de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?  

Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Voion is momenteel aan de slag met de uitwerking 

van de beurs, zoals de voorwaarden en criteria, welke opleidingen in aanmerking komen en het 

opzetten van een digitaal aanvraagportaal. Dit zal gebeuren in samenspraak met schoolleiders zelf, 

de VO-raad, vakbonden en het ministerie van OCW. Zodra er meer bekend is, informeren wij het vo-

veld via o.a. onze website en nieuwsbrieven. 

Wij zijn een opleidingsinstituut. Kunt u ons opnemen in de 

opleidingscatalogus? 

Voion is momenteel aan de slag met de uitwerking van de beurs, zoals de voorwaarden en criteria, 

welke opleidingen in aanmerking komen en het opzetten van een digitaal aanvraagportaal. We 

kunnen nu dus nog geen uitspraak doen over welke opleidingen in aanmerking komen voor de 

Schoolleidersbeurs-VO 

 

 


