
Coaching on the job voor schoolleiders

Voorwaarden
Subsidie Lerend Werken
Om hun professionele ontwikkeling van kennis, kunde en vaardigheden te verbeteren, kunnen schoolleiders in het PO 

gebruik maken van de subsidie Lerend Werken. Zij krijgen dan persoonlijke begeleiding op maat middels coaching on 

the job, gericht op het voorkomen of  terugdringen van het (ziekte)verzuim op de eigen school, op het verhogen van de 

inzetbaarheid van personeel, of het versterken van de arbeidsmarktpositie van personeel.

Subsidie Lerend Werken

De subsidie is ontwikkeld voor directeuren 
en adjunct-directeuren in het PO door 
het Vervangingsfonds / Participatiefonds 
(VfPf). De subsidie kan door de werkgever 
van de schoolleider worden aangevraagd in 
werkgeversportaal Mijn Vf. 

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de 
kosten van het coaching on the job traject, met 
een maximum van € 2.500 incl. btw, voor iedere 
schoolleider. Van de kosten van de activiteiten 
komt 20% als eigen bijdrage voor rekening van de 
werkgever(s).

In deze folder

Om voor de subsidie in aanmerking te komen 
moeten de aanvraag en de gekozen coach aan 
een aantal voorwaarden voldoen. In deze folder 
vindt u : 

1. Criteria subsidieaanvraag 
2. Stappenplan aanvraag 
3. Criteria coach 
4. Waaruit bestaat de subsidieaanvraag 
5. Niet-subsidiabele activiteiten en kosten 

Ook voor  
eigen

 risicodragers 

Looptijd
De looptijd van de Subsidie Lerend Werken 
is verlengd tot 31 december 2022. Het 
coachingstraject moet uiterlijk 31 augustus 2022 
afgerond zijn.

https://mijnvf.vfpf.nl/


Criteria subsidieaanvraag
Om in aanmerking te komen voor de Subsidie 
Lerend Werken moet aan de volgende criteria 
worden voldaan: 

• de aanvrager is een werkgever, 

• de aanvraag is juist en volledig ingevuld, 

• de gecoachte is een schoolleider in dienst 
van de werkgever, 

• het uurtarief van de coach bedraagt 
maximaal € 200 (excl. btw), 

• het coaching on the job traject is binnen 
twee maanden na verlening van de subsidie 
gestart, 

• het coaching on the job traject is binnen 
acht maanden na verlening van de subsidie 
afgerond, met als absolute einddatum 31 
augustus 2022. 

• een eventuele volgende aanvraag voor 
één en dezelfde schoolleider wordt pas in 
behandeling genomen als de voorgaande 
aanvraag in administratief en financieel 
opzicht is afgehandeld en het totaal 
verleende subsidiebedrag tot dan toe niet   
> € 2.500 is. 

Stappenplan aanvraag Subsidie 
Lerend Werken 
1. De schoolleider vraagt de werkgever 

(bestuurder of HRM-er) toestemming om deel 
te nemen aan de Subsidie Lerend Werken. 

2. De schoolleider formuleert een persoonlijke 
leervraag en leerdoelen. 

3. De schoolleider en de werkgever zoeken samen 
een voor toekenning van de subsidie geschikte 
coach en vragen een offerte op. 

4. De werkgever dient de subsidieaanvraag, vóór 
aanvang van het coachingstraject, in via Mijn 
Vf.

5. Binnen vier weken ontvangt de werkgever van 
VfPf het besluit over de verlening en hoogte 
van de subsidie. Tegen deze vaststelling kan 
binnen 6 weken na de datum van verzending 

een bezwaarschrift worden ingediend bij VfPf. 

6. Het coachingstraject moet binnen twee 
maanden na verlening van de subsidie gestart 
worden en binnen 8 maanden na verlening 
van de subsidie afgerond zijn, met als absolute 
einddatum 31 augustus 2022. 

7. Na succesvolle voltooiing van het 
coachingstraject ontvangt de schoolleider een 
certificaat van deelname van de coach. 

8. De werkgever dient uiterlijk binnen 10 maanden 
na de datum van verlening van de subsidie 
Lerend Werken een verzoek tot vaststelling in 
via Mijn Vf. met als uiterlijke indieningsdatum 
1 oktober 2022. Vergezeld van de volgende 
stukken: de factuur van de coach die de 
interventie(s) heeft verricht (met het indienen 
van deze factuur verklaart de werkgever dat de 
gefactureerde kosten daadwerkelijk gemaakt 
zijn ten behoeve van het coachingstraject), en 
het door de schoolleider behaalde certificaat.

9. Betaling vindt plaats binnen zes weken na 
definitieve vaststelling van de subsidie door het 
VfPf. 

Let op:

• Er kan subsidie worden aangevraagd voor 
meerdere schoolleiders, maar voor iedere 
schoolleider moet een nieuwe aanvraag worden 
ingediend (één schoolleider per aanvraag). 

Criteria coach
Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet 
de coach voldoen aan één van de volgende criteria: 

• aangesloten zijn bij beroepsorganisatie StiR, of

• in het bezit zijn van een volledige EIA-
aansluiting bij beroepsorganisatie NOBCO, of 

• als docent/coach verbonden zijn aan een van 
de gecertificeerde opleidingstrajecten voor het 
Schoolleidersregister PO.

• aangesloten zijn bij beroepsvereniging         
LVSC, of

• aangesloten zijn bij het NIP.
Achtergrond van deze voorwaarde
Bij het opstellen van de subsidieregeling is 
de individuele leervraag van de schoolleider 

https://mijnvf.vfpf.nl/
https://mijnvf.vfpf.nl/
https://mijnvf.vfpf.nl/
https://www.stir.nu/
https://www.nobco.nl/keurmerk/eia-keurmerk-coaching
https://www.nobco.nl/keurmerk/eia-keurmerk-coaching
https://www.professionaliseringsaanbod.nl/https:/www.professionaliseringsaanbod.nl/
https://www.professionaliseringsaanbod.nl/https:/www.professionaliseringsaanbod.nl/
https://www.lvsc.eu/index
https://www.lvsc.eu/index
https://www.psynip.nl/


als uitgangspunt genomen. Op basis van deze 
leervraag gaat de schoolleider op zoek naar een 
geschikte coach, een externe begeleider niet in 
dienst bij de werkgever die de subsidie aanvraagt. 
Omdat de titel ‘coach’ geen beschermd beroep is 
(iedereen mag zich coach noemen in Nederland), 
zijn criteria opgesteld waarmee de kwaliteit van de 
coach beoordeeld kan worden. 

In Nederland zijn er enkele beroepsorganisaties 
voor coaches die over een keurmerk beschikken: 
NOBCO* en StiR. Daarnaast geeft VfPf ook coaches 
die verbonden zijn aan een van de gecertificeerde 
opleidingstrajecten voor het Schoolleidersregister 
PO de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
subsidieregeling.

*Bij NOBCO gaat het specifiek om 
volledige EIA-aansluiting. 

Waaruit bestaat de subsidieaanvraag
Bij het indienen van de subsidieaanvraag in  
Mijn Vf moeten de volgende documenten worden 
meegestuurd:

1. het aanstellingsbesluit c.q. de akte van 
benoeming van de schoolleider; 

2. de leervraag en leerdoelstelling van het traject 
voor de schoolleider (lees hierover meer in de 
folder 'Subsidie Lerend Werken'); 

3. een door de coach opgestelde gespecificeerde 
offerte van het traject om de professionele 
ontwikkeling van de schoolleider binnen de 
eigen school te verbeteren. 

Uit de aanvraag en de offerte van de coach moet 
het volgende blijken:

• de beoogde opbrengsten (inhoudelijk), 

• de planning (start- en einddatum traject, 
aantal dagdelen), 

• de begroting (kosten gespecificeerd naar 
(deel)activiteit), 

• het gehanteerde uurtarief (excl. btw), 

• of het traject wel of niet btw plichtig is, 

• de werkwijze en ervaring van de coach op 
het gebied van coaching on the job, 

• hoe de coach zijn/haar kwaliteit van 
dienstverlening waarborgt, en 

• dat de coach aangesloten is bij StiR en/
of in het bezit is van een volledige EIA-
aansluiting bij NOBCO en/of als docent/ 
coach verbonden is aan een van de 
gecertificeerde opleidingstrajecten 
voor het Schoolleidersregister PO en/
of is aangesloten bij LVSC dan wel is 
aangesloten bij NIP.

Niet-subsidiabele activiteiten 
en kosten
Hoewel de intentie is zo veel mogelijk 
subsieaanvragen toe te kennen, komen de volgende 
activiteiten in ieder geval niet voor subsidie in 
aanmerking: 

• activiteiten die wettelijk verplicht zijn; 

• activiteiten die niet direct gericht zijn op 
het verder ontwikkelen van kennis, kunde en 
vaardigheden van de schoolleider 

• activiteiten van een coach die al zijn 
uitgevoerd / gestart op de datum waarop de 
subsidieaanvraag is ingediend. 

Ook de volgende kosten komen niet voor 
subsidiëring in aanmerking: 

• kosten ten behoeve van werknemers anders 
dan de schoolleider; 

• kosten van een begeleidingstraject voor meer 
dan 1 persoon, zoals bijvoorbeeld een collectief 
van schoolleiders of een managementteam; 

• kosten van het uitroosteren van de schoolleider 
en het aanstellen of benoemen van vervangend 
personeel; 

• kosten van aanstelling of benoeming van een 
interim-manager; 

• kosten die schoolbesturen/bureaus in rekening 
brengen voor het indienen van de aanvraag ten 
behoeve van de schoolleider; 

• reis- en verblijfskosten van coach en 
schoolleider; 

• les- en materiaalkosten, voor zover deze meer 
bedragen dan 15% van de totale begroting.

vfpf.nl/subsidie-lerend-werken

http://www.nobco.nl/
http://www.stir.nu/
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/schoolleidersopleidingen
https://www.schoolleidersregisterpo.nl/registreren/schoolleidersopleidingen
https://mijnvf.vfpf.nl/


Informatiepakket
Op de website van het Vervangingsfonds / Participatiefonds vindt 
u meer informatie over de Subsidie Lerend Werken: 

• de folder “Subsidie Lerend Werken" voor directeuren en 
adjunct-directeuren in het PO; 

• het reglement Subsidie Lerend Werken; 

• praktijkverhalen 

• lijst veel gestelde vragen

vfpf.nl / subsidie-lerend-werken

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met de helpdesk van het Vervangingsfonds: 
T. 088 - 605 51 55

Of neem contact op met de regiocoördinator in uw regio. 
U vindt uw regiocoördinator op vfpf.nl/regioteams.

Coaching on the job voor schoolleiders

http://vfpf.nl/subsidie-lerend-werken
https://www.vfpf.nl/regioteams

