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Betreft Regiobeurs  
 
 
Graag aankruisen wat van toepassing is en op stippellijnen gevraagde informatie invullen. 
 

Inzet van de subsidie 
□  De subsidie die mijn school ontvangen heeft is in overleg met mij ingezet om mij te 
faciliteren.  
We hebben besloten de subsidie in te zetten voor:  
□ (extra) uren studieverlof, te weten …. aantal klokuren per schooljaar  
of □ …. minder lesuren pw (met betaling van de afgesproken aanstellingsomvang) 
□ collegegeld 
□ boekengeld 
□ reisgeld 
□ anders, te weten:…………. 
 
s.v.p. alleen invullen indien van toepassing:   
□ De subsidie die mijn school ontvangen heeft  is zonder overleg met mij ingezet voor: 
□ (extra) uren studieverlof, te weten .… aantal klokuren per schooljaar  
of □ …. minder lesuren pw (met betaling van de afgesproken aanstellingsomvang) 
□ collegegeld 
□ boekengeld 
□ reisgeld 
□ anders, te weten:…………. 
 

Studiebelasting  
De studiebelasting bedraag, inclusief de contacturen,  per week: 
□ 25 - 30 klokuren  
□ 20 - 25 klokuren 
□ 15 - 20 klokuren 
□ 10 - 15 klokuren 
□ anders: ……. 
 
Studiebelasting per week in relatie met studieduur en evt. subsidies van OCW 
Als ik aan lerarenopleidingen en OCW  een advies mocht geven dan zou ik zeggen dat een 
studiebelasting van x uren per week naast een baan in het onderwijs meer haalbaar is.  
 
 x =       uur per week . 
 
□ Ik realiseer me dat de studieduur in jaren  daardoor wat langer zal zijn, maar neem dat 
voor lief. 
□ anders: ……. 
 
 

http://www.vo-ijsselveluwe.nl/


Combinatie lesgeven en studeren 
De combinatie werk en studie is: 
□ goed te doen 
□ pittig, maar doenlijk 
□ te zwaar  
□ goed te combineren 
□ evt. aanvullende opmerking: …. 
 

 
Begeleiding (s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
De begeleiding vanuit de (universitaire) lerarenopleiding  was:  
goed/voldoende/ matig/ slecht 
 
De begeleiding op school was:  
goed/voldoende/matig/slecht/niet van toepassing 
 
 

Eventuele aanvullende opmerkingen: 
    
 
 
 
 
Hartelijk dank voor het invullen.  
 
 
 
Bovenstaande ingevulde enquête s.v.p. retourneren naar info@vo-ijsselveluwe.nl 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Astrid Breukers 

Projectleider knelpuntregio’s Stedendriehoek en IJssel/Veluwe 
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