
 
 
Handleiding financieringsaanvraag Commissie Onderwijs  
 
De Commissie Onderwijs van Veldeke Limburg streeft naar een sterkere positie voor het Limburgs in 
de voorschoolse opvang en het basisonderwijs in de gehele provincie Limburg. Vanuit die ambitie 
ondersteunen we personen of organisaties1 die met educatieve producten of activiteiten kunnen 
bijdragen aan meer aandacht voor het Limburgs in de klas.  
 
Één manier waarop we deze partijen willen ondersteunen is het beschikbaar stellen van financiële 
middelen voor de uitvoering van relevante projecten. In dit document beschrijven we aan welke 
voorwaarden een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor financiering vanuit Veldeke 
Limburg. Naast de beoordelingscriteria lichten we ook de aanvraagprocedure toe. Wie na het lezen 
van dit document behoefte heeft aan aanvullende informatie, kan contact opnemen met Mark 
Pluymaekers (markpluymaekers@hotmail.com) of Kiki Huijnen (kiki.huijnen@movare.nl) van de 
Commissie Onderwijs.  

 
Beoordelingscriteria 
Om te bepalen of een educatief project in aanmerking komt voor financiering vanuit Veldeke Limburg, 
kijken we naar 5 criteria: 
 
Criterium 1:  Het voorgestelde project stimuleert het gebruik van Limburgs in kinderopvang, 

peuterspeelzaal of regulier basisonderwijs 
 
De producten of activiteiten die binnen het project worden ontwikkeld of uitgevoerd, moeten het 
gebruik van het Limburgs aantoonbaar stimuleren. Ze moeten pedagogisch medewerkers, 
leerkrachten en kinderen in staat stellen om Limburgs te luisteren, lezen, spreken, schrijven of zingen.  
 
Criterium 2: Het voorgestelde project leidt tot een of meerdere producten of activiteiten die 

toepasbaar zijn in kinderopvang, peuterspeelzaal en regulier basisonderwijs 
 
De producten of activiteiten die binnen het project worden ontwikkeld of uitgevoerd, moeten gericht 
zijn op onze primaire doelgroepen: de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk of het reguliere 
basisonderwijs.  
 
Criterium 3: Het voorgestelde project leidt tot een of meerdere producten of activiteiten die breed 

kunnen worden uitgerold over de provincie Limburg 
 

 
1 Dat kunnen natuurlijke personen zijn, maar ook stichtingen, verenigingen, rechtspersonen, non-profit en   
commerciële organisaties. 
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Omdat wij een provinciebrede organisatie zijn, financieren we bij voorkeur projecten die zich niet 
beperken tot één enkele variant van het Limburgs of één specifieke deelregio van de provincie.  
 
Criterium 4: Het voorgestelde project voorziet in voldoende ondersteuning voor leerkrachten of 

pedagogisch medewerkers die de producten of activiteiten willen inzetten 
 
De ervaring leert dat voldoende ondersteuning voor leerkrachten of pedagogisch medewerkers 
cruciaal is om een product of activiteit succesvol in te bedden in het lesprogramma. Daarom moet 
binnen het project ook ondersteunend materiaal (bv. lesbrieven of handleidingen) worden ontwikkeld. 
Idealiter wordt dat materiaal in samenwerking met de doelgroep ontwikkeld.  
 
Criterium 5: Het voorgestelde project stimuleert samenwerking tussen verschillende partijen 
 
Als er meerdere partijen zijn betrokken bij de verschillende fases van het project (van idee-
ontwikkeling tot disseminatie), vergroot dat de kwaliteit van het eindproduct en de kans op een 
succesvolle implementatie. Daarnaast kan de netwerkvorming die binnen het project plaatsvindt ertoe 
leiden dat vergelijkbare projecten in de toekomst makkelijker kunnen worden ontwikkeld en 
uitgevoerd.  
 
Aanvraagprocedure 
Wie een projectidee heeft dat mogelijk in aanmerking komt voor financiering vanuit Veldeke Limburg, 
kan op twee momenten in het jaar een aanvraag indienen: in april of in september Een aanvraag 
bestaat uit twee documenten: een projectbeschrijving (maximaal 2 A4) en een document waarin de 
aanvrager voor elk van de beoordelingscriteria aangeeft in hoeverre het project daaraan voldoet en 
waarom. Daarvoor kan het template in bijlage 1 worden gebruikt. Als de Commissie Onderwijs het 
projectidee als voldoende kansrijk ziet, wordt er een gesprek georganiseerd tussen de aanvrager en 
één of meerdere vertegenwoordigers van de Commissie, eventueel aangevuld met externe experts. 
Tijdens dat gesprek vindt er een open gedachtenwisseling plaats over het projectidee en kunnen 
suggesties worden gedaan ter verbetering. Na het gesprek brengt de Commissie Onderwijs advies uit 
aan het Provinciaal Bestuur van Veldeke Limburg, dat tijdens de eerstvolgende vergadering een besluit 
neemt over het al dan niet toekennen van de financiering. De totale doorlooptijd van deze procedure 
is maximaal twee maanden.  
 
Daarnaast gelden de volgende spelregels: 

• Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden is €1250; 
• Een project dat al volledig is afgerond, komt niet voor deze regeling in aanmerking;  
• Een project dat al eerder financiële steun heeft ontvangen van Veldeke, komt niet voor deze 

regeling in aanmerking; 
• Als tegenprestatie voor de honorering van het aangevraagde bedrag dienen de naam en het 

logo van Veldeke Limburg vermeld te worden op het product en communicatie-uitingen 
rondom het product of de activiteit. Daarnaast ontvangt het Provinciaal Bestuur van Veldeke 
graag vijf gratis exemplaren van het product of de producten die voortkomen uit het project.  

 
   



Bijlage 1 Reflectie op beoordelingscriteria  
 
Dit formulier moet worden ingevuld door de aanvrager en samen met een projectbeschrijving worden 
ingediend bij de Commissie Onderwijs van Veldeke Limburg. 
 
Naam project:   ………………………………………….. 
 
Naam aanvrager: ………………………………………….. 
 
Datum indiening: ………………………………………….. 
 
 
Criterium 1:  Het voorgestelde project stimuleert het gebruik van Limburgs in kinderopvang, 

peuterspeelzaal of regulier basisonderwijs 
 

Reflectie: 
 
 
 
 
 

 
 
Criterium 2: Het voorgestelde project leidt tot een of meerdere producten die toepasbaar zijn in 

kinderopvang, peuterspeelzaal en regulier basisonderwijs 
 

Reflectie: 
 
 
 
 
 

 
 
Criterium 3: Het voorgestelde project leidt tot een of meerdere producten die breed kunnen 

worden uitgerold over de provincie Limburg 
 

Reflectie: 
 
 
 
 
 

 
 



Criterium 4: Het voorgestelde project voorziet in voldoende ondersteuning voor leerkrachten of 
pedagogisch medewerkers die de producten willen inzetten  

 
Reflectie: 
 
 
 
 
 

 
 
Criterium 5: Het voorgestelde project stimuleert samenwerking tussen verschillende partijen 
 

Reflectie: 
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