
Hoe werkt een
aanvraag?

Steunfonds Christelijk
Onderwijs

 Wat is het en hoe werkt het?

Indien de aanvraag is toegewezen, start

jouw school met het project. 

Een deelbedrag voor de financiering van het

project wordt door ons naar jouw school

overgemaakt.

De aanvraag wordt door een van onze

medewerkers in behandeling genomen.

Je aanvraag wordt getoetst aan de

hand van de vastgestelde criteria.

De commissie bespreekt jouw aanvraag

tijdens een vergadering.

Vul ons aanvraagformulier met een

verzoek tot ondersteuning bij je project

in.

We maken weer een deelbedrag voor de

financiering van het project naar je

school over.

Jullie maken een tussentijdse rapportage

over de voortgang van het project.

De aanvraag wordt toegewezen of

afgewezen.

Het Steunfonds Christelijk Onderwijs biedt financiële ondersteuning bij

projecten van schoolorganisaties  die invulling geven aan de christelijke

waarden zoals inclusie, zingeving, humaniteit en  duurzaamheid. Op deze

manier willen wij bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid van de

samenleving en de aarde. Ons doel is om hiermee de onderlinge verbinding

van mensen te bevorderen, waardoor we elkaar beter zien en begrijpen.

Waar moet het project aan voldoen?

Het project moet als doel hebben
om leerlingen mee te nemen in de
christelijke waarden.
Het moet uitdagen en reflecteren op
de christelijke waarden en een
inspiratiebron zijn.
De organisatie is Nederlands en het
project is in Nederland of de
Nederlandse Antillen.
De duur van het project is max. 3 jaar
en de financiële bijdrage is max.
10.000 euro.

Deze projecten gingen je voor (klik voor
meer informatie op de vetgedrukte titel
van het project).

Sign of the Times: vertaalslag van een
EO-documentaire voor het MBO.
 
School van Barmhartigheid: PO-
lesprogramma over barmhartigheid,
ontwikkeld door Stichting voor Stad &
Kerk.

My Soulmate Experience: project over
identiteitsbeleving en stiltebeleving.

Jullie presenteren het eindproduct.

Communicatie over het project op

verschillende online kanalen.

Contact of meer weten?

Heb je een goed idee voor een
project waarin de christelijke
waarden tot uiting komen?

Vul dan het aanvraagformulier
in zodat we samen de
leefbaarheid van de
samenleving en de aarde
kunnen verbeteren!

Klik hier voor meer informatie.

https://www.nieuwwij.nl/signofthetimes/
https://www.diaconiedenhaag.nl/nieuws/de-school-van-barmhartigheid-wint-jongerenprijs-kerk-en-wereld.html
https://www.spatie-balk.nl/mysoulmateexperience
https://www.verus.nl/sites/www.verus.nl/files/documenten/form_aanvraag_subsidie_cie_steunfonds_0.docx
https://www.verus.nl/over-verus/steunfondsen/steunfonds-christelijk-onderwijs

