
Subsidiecriteria Stichting Internationaal Onderwijs (SIO)

1. Het bestuur van SIO kan op aanvraag een financiële bijdrage 
beschikbaar stellen ten behoeve van internationale scholen in 
Nederland, samenwerkingsverbanden van internationale scholen in 
Nederland dan wel onderwijsondersteunende instellingen ten dienste 
van het internationaal onderwijs in Nederland en/of de 
internationalisering van het reguliere Nederlandstalige onderwijs. 
SIO stelt geen middelen ter beschikking aan natuurlijke personen. 

2. De hierboven genoemde bijdragen worden in het bijzonder verstrekt 
voor projecten en initiatieven ter verbetering van het onderwijs en/of 
het onderwijsmanagement. 

3. Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend en ondertekend 
door de
daartoe gemachtigde perso(o)n(en), op briefpapier van de 
subsidievragende instelling of organisatie en voorzien van een 
begroting welke zowel uitgaven- als inkomstenposten vermeldt. 

4. Aanvragen voor zaken die binnen de reguliere instellingsbegroting 
bekostigd dienen te worden komen niet voor een bijdrage in 
aanmerking. Ook initiatieven van recreatieve aard zijn van 
toekenning uitgesloten. 

5. Voorwaarde voor toekenning is dat overheden, andere fondsen of 
sponsoren niet of onvoldoende bijdragen aan het desbetreffende 
initiatief. 

6. SIO verstrekt geen structurele bijdragen. Verzoeken om meerjarige 
bijdragen worden slechts bij hoge uitzondering en voor een beperkt 
aantal jaren toegekend. Meerjarige bijdragen mogen niet leiden tot 
investeringen die qua juridische consequenties de afgesproken 
periode overstijgen. 

7. Aanvragers verklaren zich bereid na afloop van hun activiteit of 
project bij SIO een verslag in te dienen en verantwoording af te 
leggen. Voor zover de resultaten overdraagbaar zijn stellen 
aanvragers collega-instellingen, relevante beroepsgroepen, 
brancheorganisaties en kennisinstituten in de gelegenheid van een en 



ander kennis te nemen en de verworvenheden in eigen kring toe te 
passen. Resultaten kunnen ook door SIO worden verspreid. 

8. In geval van een eventueel noodzakelijke (doch niet door SIO 
bekostigde) vervolgfase verklaren de aanvragers zich bereid een co-
financier te zoeken dan wel zelf als zodanig op te treden zodat de 
afronding van het betrokken initiatief gegarandeerd is. 

9. Een bijdrage wordt slechts verleend aan instellingen/organisaties 
zonder winstoogmerk. 

10. Aanvragers kunnen geen rechten ontlenen aan hun aanvraag. 


