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Aanvraag impulsgelden SPPOH  
 
Dit document heeft als doel om duidelijk te maken waar de school zich in de komende periode in wil 
ontwikkelen. Het wordt helder op welke wijze de school een impuls wil gebruiken om plannen 
daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Deze plannen passen binnen de werkwijze van SPPOH en 
dragen bij aan een verrijking van het aanbod van het samenwerkingsverband. 
 
Een impulstraject  
Een impulstraject is een eenmalig bedrag dat een school kan inzetten voor schoolontwikkeling met 
name wanneer het gaat om het realiseren van extra ondersteuning. De gelden zijn bedoeld voor het 
implementeren van een werkwijze en niet zozeer voor het doen van onderzoek. Het doel is een 
aanbod in de school te creëren voor groepen leerlingen welke vervolgens door de school zelf kan 
worden voortgezet met eigen middelen (Lumpsum, basisbekostiging of binnen de reguliere 
middelen vanuit het samenwerkingsverband; TLV of arrangement). Belangrijk is dat het traject of de 
voorziening bijdraagt aan een dekkend aanbod. De gelden kunnen worden ingezet ten behoeve van 
de organisatie van de voorziening of het traject. Onderdeel van het plan van aanpak voor een impuls 
is hoe de school na het impuls het geleerde zelf gaat voortzetten/toepassen.  
 
De aanvraag 
Een aanvraag voor een impulstraject kan gedurende het gehele schooljaar worden ingediend. Het 
maximale budget voor een impulstraject is 5.000 euro. Toekenning is afhankelijk van het 
beschikbare projectbudget binnen het samenwerkingsverband SPPOH. 
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1. Beginsituatie 
 
<Beschrijf kort de beginsituatie van jouw school met betrekking tot de impulsaanvraag> 
 

2. Impulsomschrijving 
 

2.1 Doelen  
<Welke doelen worden nagestreefd ten behoeve van het impuls> 
 
1. 
2. 
3. 
 

2.2 Doelgroep 
<Maak zo nodig specifiek op welke doelgroep binnen jouw school de doelen betrekking hebben> 
 

2.3 Betrokken partijen 
<Wie zijn de betrokken partijen en wat is hun rol of belang?> 
 

2.4 Inhoud 
<Beschrijf kort wat het impulstraject gaat inhouden> 
 

2.5 Plan van aanpak 
<Beschrijf het plan van aanpak met daarbij opgenomen het beoogde tijdpad>  
 

2.6 Financiering 
<Beschrijf in hoofdlijnen wat de verwachtte kosten zijn. De maximale bijdrage vanuit SPPOH voor een 
impuls is €5000,- . 
 

Voorbeeld van begroting 
 

Inkomsten Uitgaven 
Uit budget school  €  5.000 Scholing 1.500 
Impuls SPPOH €  5.000  Extern advies 2.000 
  Implementatie binnen de school 4.000 
  Evaluatie en doorontwikkeling 1.500 
    

Totaal € 10.000 Totaal € 10.000 
 

2.7 Duurzaamheid 
<Beschrijf hoe de school zich blijft inzetten na het impuls. Denk hierbij aan vragen als: Hoe worden de 
inzichten geborgd? Wat is nodig om het aanbod binnen de school te blijven voortzetten?> 
 
 



3. Tekening voor akkoord 
 
Naam directeur:  
Bestuur:   
School:  
Locatie:  
Datum:  
 
 
 
 
Handtekening 
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