Nuffic-subsidie aanvragen voor IPC
Algemene informatie
Bekijk de pagina Subsidie voor Internationalisering in Primair Onderwijs (IPV) hier.
Bekijk de Algemene Voorwaarden IPV hier.
Bekijk de handleiding Subsidieaanvragen IPV – Curriculum hier.
Belangrijke informatie vooraf
Het aanvragen van een subsidie met betrekking tot het IPC is bij het Nuffic mogelijk
als Curriculum invoering/ontwikkeling van internationaliserend onderwijsconcept.
Hierbinnen kan subsidie aangevraagd worden voor:
 Aanschaf van (onderdelen van) het IPC-curriculum
 Het implementatietraject van IPC
 Onze professionaliseringstrajecten
Het is mogelijk om vaker subsidie voor IPC aan te vragen. Zo kun je bijvoorbeeld het
eerste jaar subsidie aanvragen voor aanschaf van IPC, om het jaar erop subsidie aan
te vragen voor verdere professionalisering.
Wanneer er al een subsidieaanvraag loopt voor het starten met vroeg
vreemdetalenonderwijs (vvto), kan er geen subsidie voor de invoering van IPC worden
aangevraagd.
De aanvraag
Het is niet mogelijk het aanvraagformulier tussentijds op te slaan. Houd de
benodigde informatie dus bij de hand.
Stap 1
Ga naar https://www.nuffic.nl/ipv. Klik op ‘Ga naar IPV voor het primair onderwijs’.
Scrol naar beneden, tot je bij stap 3 (op de website) aanbeland bent. Klik op ‘IPVsubsidie aanvragen voor curriculumontwikkeling onderwijsconcepten’.
Stap 2
Vul onder School information de algemene informatie over je school in. De volgende
informatie heb je nodig:
 De naam van de school. Indien je school niet in de database staat, of de naam
van je school recent is gewijzigd, mail dan een verzoek voor wijziging naar
ipv@nuffic.nl.
 Het zes-cijferige BRIN-nummer van de school.
 De provincienaam.
 Het land.
 De onderwijsinstelling.
 Het rekeningnummer van de school.
 De naam van de rekeninghouder van de schoolrekening.
 De plaats van de schoolrekening.
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Een bankstatement: een scan van het bankafschrift van de schoolrekening of
een schermafbeelding van de internetbankieromgeving van de school
(bedragen hoeven niet zichtbaar te zijn).

Stap 3
Vul onder Contact details je persoonlijke contactgegevens in. De volgende informatie
heb je nodig:
 Je achternaam.
 Je voornaam.
 Geslacht
 Een geldig e-mailadres waarop je bereikbaar bent (hierop ontvang je de
correspondentie van Nuffic).
 Een telefoonnummer waarop je bereikbaar bent.

Afbeelding 1.

Afbeelding 2.
Stap 4
Vul onder School details de volgende informatie in:
 Upload het deel van je schoolplan over het internationaliseringsbeleid in een
pdf-bestand. Kopieer het betreffende deel uit het schoolplan in een Worddocument, klik bij ‘Bestand’ op ‘Opslaan als…’ en sla op met bestandindeling
pdf (zie Afbeelding 1 en Afbeelding 2 boven deze stap).
 Beschrijf in maximaal 200 worden hoe de activiteit waarvoor subsidie wordt
aangevraagd bijdraagt aan het internationaliseringsbeleid van de school, zoals
het is opgenomen in je schoolplan.
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Upload bij Budget document het kostenoverzicht van de activiteit waarvoor
subsidie wordt aangevraagd. Gebruik hiervoor het ‘Format begroting IPV’ dat
onder stap 2 op de webpagina ‘Subsidie voor Internationalisering in Primair
Onderwijs (IPV)’ staat (hoe je daar komt, staat onder stap 1 van dit overzicht
uitgelegd).
Voor elke aanvraag geldt dat minimaal 20% van het totale budget door de
school gefinancierd wordt. De aanschaf en ontwikkeling van lesmateriaal valt
onder de subsidiabele kosten voor het curriculum invoering/ontwikkeling van
een internationaliserend onderwijsconcept. Taakuren van leraren of directie
zijn niet subsidiabel.
Vul onder Requested grant de door jouw aangevraagde subsidie in. De
subsidie mag maximaal 5.000 euro bedragen. Je invoer dient overeen te
komen met de gevraagde subsidie in het geüploade budgetdocument.
Vul onder Total cost de totale kosten van de activiteit in. Je invoer dient
overeen te komen met de totale kosten in het geüploade budgetdocument.

Stap 5
Vul onder Curriculum details de volgende informatie in:
1. Wordt de activiteit gesubsidieerd door Erasmus+? Vink ‘ja’ of ‘nee’ aan.
2. Beschikt de school een van de volgende kwaliteitskeurmerken? Meerdere
keurmerken selecteren is mogelijk. Vul in ieder geval ‘IPC-school’ in.
a. Elos junior- of seniorcertificaat.
b. IPC-school
c. Vvto-kwaliteitskeurmerk Cedin, Early Bird of TalenT.
d. Tto junior- of seniorcertificaat.
e. UNESCO-school
3. Welk internationaliserend onderwijsconcept wordt ontwikkeld? Kies hier voor
‘Implementatie van IPC in het curriculum van de school’.
4. Beschrijf hoe de implementatie van IPC in het curriculum van de school
verloopt.
5. Vul in hoeveel leerlingen profiteren van de implementatie van IPC in het
curriculum van de school.
Stap 6
Verstuur de aanvraag indien alle informatie correct ingevuld is.
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