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In dit document vind je informatie wat betreft de randvoorwaarden van het project. Ervaringen van het 

afgelopen jaar hebben ertoe geleid dat er een aantal aanpassingen zijn gedaan in processen en formats. De 

actuele informatie wordt via dit informatiepakket aan je verstrekt. Via links in het document vind je de 

bijbehorende bijlagen en formats. Wanneer er vragen over de formats en processen zijn, kan je contact 

opnemen met de contactpersoon van jouw Leerlab. Mochten er problemen en/of afwijkende processen 

plaatsvinden, dan kan er in overleg met Schoolinfo een oplossing worden gevonden.   
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Deelnameovereenkomst 
Elke school tekent voor deelname aan het project Leerling 2020 een deelnameovereenkomst. Dit is een 

overeenkomst tussen de bestuurder en schoolleider van de school, de VO-raad en Schoolinfo. In deze 

overeenkomst zijn de afspraken vastgelegd over deelname aan het Leerlab door de school en de te leveren 

ondersteuning door Schoolinfo. Deze overeenkomst wordt in viervoud opgemaakt en ondertekend door alle 

partijen. Ondertekening is nodig voordat over kan worden gegaan tot uitbetaling van het Leerlabbudget. 

Het Leerlab 
Het Leerlab heeft een loopduur van twee schooljaren. Binnen deze tijd ontplooien de scholen gezamenlijke 

activiteiten en activiteiten op schoolniveau. Ze inspireren elkaar en andere (niet-) Leerlabscholen door hun 

good en bad practices beschikbaar te stellen voor de hele sector. Het project is opgedeeld in verschillende 

fases, waarbij in de startfase de versnellingsvraag en bijbehorende opbrengsten worden geformuleerd. In de 

ontwikkelingsfase starten de scholen binnen het Leerlab met hun activiteiten. Waarna in de borgingsfase 

ook wordt gekeken hoe deze versnelling en de bijbehorende activiteiten een plek kunnen krijgen binnen de 

bestaande structuren van de school.  

 

 
 

De fases zijn in de volgende periodes opgedeeld: 

 

Periode Fases Activiteitenoverzicht Begroting 

Augustus 2016- December 2016 Ontwikkelingsfase 2a Activiteitenoverzicht 2a Begroting 2a 

Januari 2017- Juli 2017 Ontwikkelingsfase 2b Activiteitenoverzicht 2b Begroting 2b 

Augustus 2018- December 2017 Borgingsfase 3a Activiteitenoverzicht 3a Begroting 3a 

Januari 2018- Juli 2018 Borgingsfase 3b Activiteitenoverzicht 3b Begroting 3b 

 

Het Leerlabplan 

Het Leerlabplan wordt aan de hand van het formuleren van de versnellingsvraag vormgegeven. Binnen dit 

plan staan de opbrengsten (resultaten en doelen) die het Leerlab heeft geformuleerd centraal. Op basis van 

deze versnellingsvraag en opbrengsten worden de halfjaarlijkse activiteitenoverzichten en begrotingen 

opgemaakt. Het Leerlabplan blijft een werkdocument en kan tussentijds worden bijgesteld.  

 

Hoe wordt het Leerlabplan goedgekeurd?  

Goedkeuring van het plan wordt gedaan door overeenstemming over de versnellingsvraag en opbrengsten 

door alle scholen binnen het Leerlab. Tevens zal Schoolinfo een akkoord hierop geven. Dit wordt vastgelegd 

door middel van handtekeningen in het Leerlabplan. 

 

Activiteitenoverzicht en bijbehorende begrotingen 

Hoe wordt het activiteitenoverzicht en de begroting vastgesteld? 

Het activiteitenoverzicht wordt per half schooljaar opgemaakt. Het format kun je hier vinden. Bij elk 

overzicht hoort een begroting. Deze ontvang je van je contactpersoon. Voor het einde van elke fase, wordt 

er een nieuw activiteitenoverzicht en begroting opgemaakt voor de volgende fase (2a, 2b, 3a & 3b). 

Activiteiten en bijhorende kosten kunnen worden meegenomen naar een volgende fase (tot aan fase 3b) 

wanneer deze nog niet zijn afgerond. Na elke fase vul je als Leerlab in het activiteitenoverzicht de 

schuingedrukte kolommen in. Dit is de verantwoording van het budget van jullie Leerlab. Een totaal 

ingevuld overzicht lever je, na elke fase, in bij de contactpersoon van het Leerlab. 

 

1. Startfase 2. Ontwikkelingsfase 3. Borgingsfase

http://leerling2020.nl/leerlabdocumenten/
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Hoe wordt het activiteitenoverzicht en de begroting goedgekeurd? 

Het activiteitenoverzicht dient gezamenlijk door de scholen uit het Leerlab te worden goedgekeurd en 

wordt vervolgens geaccordeerd door Schoolinfo. Dit wordt vastgelegd door middel van handtekeningen 

onderaan het activiteitenoverzicht.  

 

De halfjaarlijkse begroting wordt goedgekeurd aan de hand van de overeenstemming over de budgetten 

door alle scholen binnen het Leerlab. De activiteiten in de begroting zijn getoetst aan voorwaarden door de 

contactpersoon van het Leerlab en goedkeuring wordt gegeven door de programmamanager van Leerling 

2020. Dit wordt vastgelegd door middel van handtekeningen onderaan de begroting.  

  

Het Leerlabbudget 

Het Leerlabbudget is bedoeld voor het behalen van de gedefinieerde resultaten.  

 

Hoe wordt het Leerlabbudget verdeeld? 

Per Leerlab wordt met de scholen bekeken welke ondersteuning gewenst is voor de specifieke 

versnellingsvraag van de betrokken scholen. In het Leerlabplan en de bijbehorende activiteitenoverzicht en 

begroting geven scholen aan hoe het budget wordt ingezet. De verdeling van het budget wordt bepaald op 

basis van de activiteiten die in het Leerlabplan zijn opgenomen en de op te leveren producten door de 

scholen. De begroting wordt ondertekend door alle trekkers van de scholen en goedgekeurd door de 

programmamanager van Leerling 2020. 

 

Wat wordt betaald vanuit het Leerlabbudget? 
De bestedingen door de Leerlabscholen kunnen de volgende uitgaven en activiteiten betreffen: 

a. Inzetten van uren van medewerkers van de school (docent, teamleider, schoolleider, bestuurder) 

voor in het Leerlabplan opgenomen activiteiten. 

b. Inkoop van producten of diensten bij derden of bij de Leerlabscholen zelf (wanneer een school zelf 

ten behoeve van het Leerlab bijvoorbeeld een cursus of workshop organiseert), bij het ophalen van 

resultaten, de huur van materialen en aanschaf van licenties of apps. Inkoop kan zowel voor een 

school of schooloverstijgend zijn. 

c. Coaching op Leerlab- of schoolniveau.  

 

Zijn er voorwaarden voor de inzet van het Leerlabbudget? 
Voor de inzet van middelen geldt dat alleen deze verstrekt worden wanneer: 

- De inzet van het Leerlabbudget draagt rechtstreeks bij aan de versnellingsvraag van het Leerlab; 

- De gefinancierde activiteiten en de resultaten (producten en kennis) moeten toegankelijk en 

bruikbaar zijn voor de gehele vo-sector; 

- Aan de activiteiten ligt een goedgekeurde Leerlabbegroting ten grondslag;  

- De Leerlabbegroting wordt gezamenlijk door de scholen van het Leerlab opgesteld, per 

begrotingsperiode (half schooljaar); 

- De gefinancierde, in het Leerlabplan omschreven activiteiten zijn afgerond op het moment dat tot 

betaling van het Leerlabbudget wordt overgegaan; 

 

Kan ik aanspraak maken op budget als de begroting nog niet af is? 
Wanneer de begroting nog niet definitief is goedgekeurd (door zowel de scholen uit het Leerlab als 

Schoolinfo), maar er toch van budget gebruik wil worden gemaakt, moet er een aanvraagformulier worden 

ingevuld. Dit is het format Aanvraag besteding uit het Leerlabbudget. Hierbij zijn er twee opties: een format 

wanneer de aanvraag vanuit een Leerlabschool komt en een format wanneer de aanvraag vanuit het Leerlab 

komt. 

 

http://leerling2020.nl/leerlabdocumenten/
http://leerling2020.nl/leerlabdocumenten/
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Inzetten van (docent)uren 
Het Leerlabbudget kan worden ingezet voor de uren van de scholen (docent, teamleider, schoolleider, 

bestuurder) voor in het Leerlab opgenomen activiteiten. Het declareren kan op de posten die voor jouw 

school in de begroting zijn opgenomen.  

Hoe kan ik uren declareren? 

Het declaratieformulier ontvang je van je contactpersoon. Let op dat de juiste gegevens (naam en 

betalingsgegevens) op het formulier staan. Het ingevulde formulier wordt door zowel de schoolleider als 

trekker ondertekend. Na ondertekening stuur je deze declaratie digitaal naar de contactpersoon van het 

Leerlab. Bij goedkeuring wordt deze doorgestuurd naar de financiële administratie. Bij onvolledige of 

incorrecte invulling kan de betaling niet worden uitgevoerd en moet de declaratie opnieuw worden 

ingediend.  

Om vertraging te voorkomen, adviseren wij je om het declaratieformulier voorafgaand aan ondertekening 

eerst informeel te laten checken door je contactpersoon. Zij kunnen aan de hand van de begroting en de 

uitputting van het budget controleren of de declaratie ingediend kan worden. 

Facturatie van de uren vindt plaats na afloop van iedere maand. Deze uren dienen binnen 2 weken na afloop 

van de maand te worden gedeclareerd. De declaratie wordt binnen 30 dagen uitbetaald op het 

bankrekeningnummer dat op het formulier staat vermeld.  

Inkoop van producten of diensten 
Het Leerlabbudget kan worden ingezet voor het inkopen van producten of diensten bij derden of bij de 

Leerlabscholen zelf (wanneer een school zelf ten behoeve van het Leerlab bijvoorbeeld een cursus of 

workshop organiseert), de huur van materialen en aanschaf van licenties of apps. 

 

Hoe werkt het inkoopproces?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het traject start met het aanvragen van een offerte door de Leerlabschool. Bij het aanvragen van de offerte 

moet er op een aantal voorwaarden worden gelet, zoals beschreven in deze richtlijnen. Wanneer er niet aan 

Leerlab-

school 

Schoolinfo 

Externe 

partij 

Aanvraag offerte 

Controleren offerte

•Aan de hand van 
de checklist

Sturen naar 
contactpersoon 

Leerlab

Controleren offerte Offerte accoderen Uitvoeren activiteit

Factuur indienen bij 
Schoolinfo

Controleren factuur

•Eventueel extra 
check bij school

Uitbetalen factuur

http://leerling2020.nl/leerlabdocumenten/
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deze voorwaarden wordt voldaan, kun je de offerte met bijhorende opmerkingen terugsturen naar de 

externe partij. Een factuur kan niet betaald worden door Schoolinfo, indien er geen goedgekeurde offerte 

aan voorafgegaan is. 

 

Wanneer de offerte, naar jouws inziens, akkoord is, stuur je deze naar de contactpersoon van je Leerlab. 

Deze zal de offerte accorderen en archiveren, waarna de activiteit kan worden uitgevoerd. De factuur zal 

rechtstreeks naar de financiële administratie van Schoolinfo gaan. Mogelijk wordt voorafgaand aan 

uitbetaling van de factuur nog een keer contact met je school opgenomen bij eventuele vragen.  

 
Let op: mocht de activiteit niet door zijn gegaan, niet naar uw verwachting of mochten er andere 

bijzonderheden zijn, meldt dit dan altijd aan de contactpersoon van het Leerlab. 

 

Voor een goede afhandeling van de offertes, facturen en declaraties is het van belang om het 

Leerlabnummer dan wel het referentienummer (nummer Leerlab en nummer school) op te geven bij het 

insturen van deze documenten. De contactpersoon van Schoolinfo zal het toegewezen referentienummer 

aan je bekend maken. 

Coaching 
Elk Leerlab gaat een overeenkomst aan met een coach voor x aantal uur per fase. De coach wordt gekozen 

vanuit het netwerk van de scholen. Wanneer alle scholen de keuze van de coach hebben goedgekeurd, 

wordt de coach benaderd. 

 

Hoe zet ik de Leerlabcoach in? 
De inzet en de (inhoudelijke) invulling van de activiteiten van de Leerlabcoach wordt gezamenlijk door het 

Leerlab bepaald. Het Leerlab gaat een opdracht aan met de coach per fase. De overeenkomst wordt tussen 

Schoolinfo en de coach afgesloten. Na elke fase wordt er opnieuw gekeken naar de invulling en inbreng van 

de coach (zowel op school- als Leerlabniveau). In de begroting wordt een aparte post opgenomen wat betreft 

de coaching en het precieze bedrag en bijbehorende uren. De coaches worden verplicht om per maand te 

declareren. De contactpersoon van het Leerlab vanuit Schoolinfo keurt de uren van de Leerlabcoach goed.  

 

Hoe zet ik de schoolcoach in? 
Scholen kunnen er tevens voor kiezen om een coach op schoolniveau te kiezen. Dit gaat dan van het 

verdeelde schoolbudget af. De school gaat dan een opdracht aan met de coach per fase. De overeenkomst 

wordt tussen Schoolinfo en de coach afgesloten. In de begroting wordt een aparte post opgenomen wat 

betreft de coaching en het precieze bedrag en bijbehorende uren. De declaratie van de coachuren worden 

goedgekeurd door de school.    

Budget Leerlabbijeenkomsten 
 

Wat kan ik declareren?  

Het budget Leerlabbijeenkomsten betreft de middelen voor vergader- en cateringkosten die scholen maken 

(consumpties, catering en lunchkosten) ten behoeve van de bijeenkomsten. Voor elk Leerlab is maximaal 

2.500 euro per schooljaar beschikbaar. Deze kosten vallen buiten het Leerlabbudget. 

Als deelnemende school kun je de vergader- en locatiekosten voor Leerlabbijeenkomsten declareren. We 

willen een inschatting van de verwachte kosten, graag daarom van tevoren contact opnemen met je 

contactpersoon. 

Hoe kan ik declareren?  

Declaratie dient plaats te vinden via een factuur van de school aan Stichting Schoolinfo. De factuur dient te 

voldoen aan de volgende criteria: 

- Je kan alleen werkelijke kosten declareren; 
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- Bij de factuur voeg je facturen of bonnen (van externe partijen); 

- Op de factuur staat welk Leerlab en Leerlabnummer het betreft; 

- Op de factuur staat een rekeningnummer van de school. 

Als bovenstaande gegevens ontbreken, kan de betaling niet worden uitgevoerd en moet de factuur opnieuw 

worden ingediend.  

De facturen dienen binnen 1 maand na afloop van de Leerlabbijeenkomst te worden gefactureerd bij 

voorkeur digitaal aan:  

Stichting Schoolinfo  

Postbus 1347 

3500 BH Utrecht  

facturen@schoolinfo.nl  

De factuur wordt binnen 30 dagen uitbetaald op het bankrekeningnummer dat op de factuur staat vermeld.  

 

mailto:facturen@schoolinfo.nl

