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Calltekst Inclusief Onderwijs - Jongeren INC 
 
INDIENEN UITERLIJK 20 JANUARI 2021 OM 11 UUR 
 

AANLEIDING 
FNO wil kansen vergroten voor jongeren tot en met 25 jaar met een chronische aandoening. 
Met het Programma Jongeren INC (looptijd 4 jaar vanaf 1-1-2020) gaan we partnerschappen 
aan met initiatieven die mét jongeren werken en uitgaan van de leefwereld van de 
jongeren. We doen dat via twee nauw samenhangende programmalijnen: de 
Perspectiefaanpak (gaat uit van de individuele kansen en belemmeringen bij jongeren) en de 
Systeemaanpak (hierin werken we aan het oplossen van systeemdrempels). Daarnaast kent 
het programma twee veldopdrachten: slimmer omgaan met data en een 
haalbaarheidsonderzoek naar een resultatenfonds voor na de programmaperiode. Het 
programma bouwt voort op vijf jaar programmatische inzet voor deze doelgroep middels het 
programma Zorg én Perspectief van FNO. Lessen uit dit programma zijn geïntegreerd in de 
programmaopzet van Jongeren INC. 
 

PROGRAMMA JONGEREN INC 
De missie van het programma luidt: Jongeren met een chronische aandoening kunnen naar 
wens en vermogen meedoen in de samenleving. Inclusiviteit en maatwerk zijn het nieuwe 
normaal. Het programma gaat binnen de programmalijn Perspectiefaanpak de samenwerking 
aan met Instituut Publieke Waarden (IPW) om hun doorbraakmethodiek te vertalen naar de 
doelgroep van dit programma. Middels individuele perspectiefplannen worden individuele 
drempels in de leefwereld van jongeren opgelost en worden bredere systeemdrempels 
opgeschaald naar de programmalijn Systeemaanpak.  Binnen deze programmalijn zal via in 
ieder geval vier verbeterbundels gewerkt worden: Werk, Stem van de Jongeren, Inclusief 
Onderwijs en Zorg. De aanpak binnen deze programmalijn is enerzijds via interventies. 
Anderzijds zal er belangrijke aandacht zijn voor lobby en alliantievorming. De volledige 

programmatekst kunt u vinden op de website van FNO. Er is ook een korte animatie van het 
programma beschikbaar.  

 
VENTURE PHILANTROPHY EN BORGINGSTRATEGIE 
FNO gaat in het programma Jongeren INC uit van een Venture Philanthropy-benadering. Dit 
vertalen wij als ondernemende filantropie: een vorm van filantropie die gericht is op het 
versterken van organisaties met een maatschappelijk doel, door ze van financiële en niet-
financiële ondersteuning te voorzien waardoor zij hun maatschappelijk rendement kunnen 
vergroten. Het programma Jongeren INC kijkt nadrukkelijk over de programmaperiode heen 
om duurzame oplossingen voor jongeren met een chronische aandoening te verwezenlijken. 
Daarom is in de kwartiermakerfase al gestart met de borgingsstrategie. Dat komt onder 
andere tot uiting in de Venture Philanthropy benadering en in de veldopdracht van het 
Resultatenfonds. Maar ook bijvoorbeeld door het steunen van het bij het programma 
aangesloten Jongerenpanel ZéP om zich – samen met twee andere jongerenorganisaties -  te 
verzelfstandigen in de stichting JongPIT om hun stem landelijk te verankeren.  
 

https://www.fnozorgvoorkansen.nl/jongeren-inc/
https://www.fnozorgvoorkansen.nl/jongeren-inc/
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CALL FOR PROPOSALS 
Dit is een oproep voor het indienen van subsidieaanvragen binnen de programmalijn 
Systeemaanpak van het programma Jongeren INC. Er wordt in deze oproep gefocust op het 
thema Inclusief Onderwijs binnen het primair – en voortgezet Onderwijs (PO en VO). 
Hieronder verstaan wij ook het speciaal onderwijs. 
 
Op school leggen kinderen en jongeren een belangrijke basis voor hun toekomst: ze doen 
kennis op, ontwikkelen vaardigheden, maken vrienden, leren samenwerken en bereiden zich 
voor op de arbeidsmarkt. Inclusief onderwijs betekent één onderwijssysteem waarin 
iedereen welkom is. Waarin de grote groep kinderen en jongeren met een 
ondersteuningsbehoefte door bijvoorbeeld een (chronische) aandoening of leer- en 
gedragsproblemen samen met hun leeftijdsgenoten in de klas zitten. En waardoor jongeren 
met en zonder ondersteuningsbehoefte opgroeien met de kans om van elkaar te leren, met 
elkaar te spelen en samen te werken. Het programma Jongeren INC heeft de grote ambitie 
om naar inclusief onderwijs te gaan in Nederland. Het is de basis van haar missie: alle 
jongeren doen mee in een inclusieve samenleving. In de visie van het programma begint de 
inclusieve samenleving bij inclusief spelen en onderwijs en werkt dit door in werk, vrijetijd en 
andere domeinen. Doel is dat inclusief onderwijs als fundament wordt gezien en leidraad 
wordt voor de invulling van het onderwijs. 
 
 
CRITERIA VOOR INDIENEN 
Het gaat bij deze call om het creëren en verduurzamen van een consortium of platform 
waarin door en samen mét de jongeren en het onderwijs toegewerkt wordt naar inclusief 
onderwijs. Jongeren INC ziet de volgende set aan criteria als essentieel om tot inclusief 
onderwijs te komen. Deze zijn niet allemaal al bij het indienen van een projectaanvraag in 
detail uit te werken. Het programma ziet daarom graag een globale trapsgewijze invulling van 
de criteria in de tijd in de projectaanvraag terug, waarbij alleen het eerste projectjaar in detail 
is uitgewerkt. De criteria zijn:   

1) het uitvoeren van en communiceren over een jaarlijkse landelijke scholenmonitor om 
in kaart te brengen welke scholen werken aan Inclusief Onderwijs en waarom scholen 
nog niet meedoen; 

2) het volgen van minimaal vier kansrijke regio’s om werkzame elementen op te halen 
en te delen met als doel op te schalen naar minimaal acht regio’s die duurzaam 
werken aan Inclusief Onderwijs1; 

3) het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam maatwerk- 
ondersteuningsprogramma voor scholen, waarbij de verduurzaming in het 
verankeren binnen het regionale netwerk ligt, bij voorkeur via het OOGO; 

4) het geven van specifieke aandacht binnen dit ondersteuningsprogramma aan 
(dreigende) thuiszitters en het uitwisselen van kennis en ervaring tussen scholen in 
de begeleiding van deze leerlingen; 

 
 
1 Binnen het programma Jongeren INC wordt gewerkt met een regio-aanpak (o.a. gericht op 
de bestaande arbeidsmarktregio’s). Bij de keuze van de regio’s waar de aanpak naar inclusief 
onderwijs opgeschaald zal worden is een goede afstemming met de andere interventies 
binnen Jongeren INC noodzakelijk.  
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5) binnen dit ondersteuningsprogramma uitvoeren van een onderzoek naar de 
doelmatigheid (met speciale aandacht voor kosteneffectiviteit) van Inclusief 
Onderwijs en te onderzoeken of deze thematiek in het te ontwikkelen 
resultatenfonds van Jongeren INC kan worden opgenomen2;  

6) het binnen dit ondersteuningsprogramma identificeren van systeemknelpunten die 
i.s.m. het programma Jongeren INC en haar partners op landelijke schaal kunnen 
worden aangekaart en opgelost;  

7) het uitvoeren van een monitor om inzicht te verkrijgen in de denkwijze van ouders en 
kinderen over inclusief samenleven; 

8) het bouwen en verduurzamen van een landelijk dekkend consortium van 
(onderwijs)partijen die structureel werken aan Inclusief Onderwijs en die middels 
deze subsidie zorgen voor het voortbestaan van het consortium na de 
programmaperiode; 

9) in samenwerking met JongPIT en Jongeren INC ontwikkelen van een integrale 
lobbystrategie om Inclusief Onderwijs regionaal en landelijk duurzaam te verankeren. 

 
Wij gaan in deze call uit van: 

- Grote betrokkenheid van de projectaanvrager door middel van een 
partnerovereenkomst met het programma Jongeren INC. Dit partnerschap wordt 
ingevuld via een bevoegd contactpersoon en via een brede inspraak van de 
achterban van het onderwijs. Er is minimaal eenmaal per zes weken afstemming, 
door FNO gefaciliteerd;  

- Het leveren van een bijdrage aan: slim omgaan met data, valideren van resultaten en 
onderzoeken of deelname aan een resultatenfonds op termijn mogelijk is2; 

- Verbinding met de andere programmaonderdelen van Jongeren INC. Vooral de 
verbinding met de Perspectiefaanpak en verbinding door middel van een 
partnerovereenkomst met stichting JongPIT zijn relevant. Binnen de 
Perspectiefaanpak3 zal het thema onderwijs in belangrijke mate terugkomen. 
Stichting JongPIT zet zich in voor en door jongeren met een chronische aandoening 
en heeft onder andere een belangrijke (regionale) belangenbehartigingspoot en 
adviesfunctie. Wij verwachten een nauwe verbinding met de stichting om deze 
belangenbehartiging- en adviesfunctie te voeden. Ook zien wij graag een visie op de 
samenwerking met JongPIT na beëindiging van het programma Jongeren INC terug;  

- In samenwerking met Jongeren INC en JongPIT onderzoeken van de kansen om aan te 
sluiten bij het bouwbesluit van schoolgebouwen voor verduurzaming door OCW; 

- Aansluiting op de verandertheorie van het programma Jongeren INC: in het voorstel 
voor deze aanpak wordt inzichtelijk gemaakt hoe deze aanpak bijdraagt aan de 
overkoepelende verandertheorie;  

 
 
2 Slim omgaan met data en het haalbaarheidsonderzoek resultatenfonds zijn omschreven in 
het programmaplan. We vragen medewerking aan deze ambitie. 
3 De Perspectiefaanpak helpt om toekomstgericht en integraal te werken mét de jongere aan 
problemen die hij of zij tegenkomt. Het individuele Perspectiefplan sluit aan bij de motivatie 
en leefwereld van een jongere en benoemt welke ondersteuning er nodig is op de 
verschillende thema’s of domeinen zoals benoemd in de verandertheorie van Jongeren INC. 
De Perspectiefaanpak wordt uitgevoerd door Instituut Publieke Waarden samen met 
jongeren van stichting JongPIT. 



 

 4 

- Een bijdrage aan het inclusief actieonderzoek van het programma Jongeren INC 
gedurende de programma periode; 

- Een bijdrage aan communicatie-uitingen van Jongeren INC gedurende en bij afsluiting 
van het programma; 

- De criteria voor indienen samenvattend: de ambitie om in partnerschap te werken 
aan het genereren van duurzame impact voor de doelgroep en de missie uit de 
verandertheorie van Jongeren INC. 

 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Er ligt minimaal een plan van aanpak dat allereerst ingaat op de visie op inclusief onderwijs 
en daarna invulling geeft aan de trapsgewijze inzet van de criteria voor indienen die in de 
vorige paragraaf zijn beschreven. Hierbij wordt de aanpak onderbouwd middels resultaten uit 
het verleden en wat reeds is opgezet, u dient dit te onderbouwen met onderzoeksresultaten. 
Aanvullend werkt u mee aan het bouwen van programma overstijgende (lokale en landelijke) 
allianties, die binnen de programmaperiode en daarna werken aan het bereiken van de 
missie van het programma Jongeren INC.  Deze inspanning wordt meegenomen in het plan 
van aanpak. 
 
 
DOELGROEP AANVRAGERS 
Partijen die voor deze doelgroep en op basis van het bovenstaande een partnerschap 
wensen, worden met deze call in het bijzonder uitgenodigd aanvragen in te dienen. 
Specifieke voorkeur gaat uit naar reeds in werking getreden consortia/platforms van 
(onderwijs)partijen. Aanvragers kunnen organisaties zijn (stichtingen, verenigingen, BV’s), 
maar ook een samenwerkingsverband met rechtsvorm of hoofdaanvrager en aantoonbare 
ervaring binnen het domein en de doelgroep. De hoofdaanvrager gaat mede namens de 
andere betrokken partijen een subsidierelatie met FNO aan. 
 
BUDGET 
Voor deze call is maximaal 500.000 euro beschikbaar (inclusief evt. BTW) in de periode 1 april 
2021 t/m december 2023. Dit betreft de resterende termijn van het programma Jongeren 
INC. Volgens de eerder genoemde trapsgewijze invulling van het project is voor het in detail 
uitgewerkte eerste projectjaar een bedrag van 180.000 euro (inclusief evt. BTW) beschikbaar. 
Eind Q1 2022 en Q1 2023 wordt, na evaluatie, een mogelijke ophoging van het 
subsidiebedrag gedaan, met een maximum van 500.000 euro tot eind 2023. Wij gaan dus in 
principe uit van een meerjarige samenwerking met één, bij voorkeur reeds in werking 
getreden, consortium van (onderwijs)partijen. Binnen het subsidiebedrag valt ook tijdsinzet 
voor afstemmingsmomenten en alliantievorming om met het programma en nauw 
aangesloten partners te werken aan de overkoepelende missie van het programma.  
 
BEOORDELINGSCRITERIA 
Subsidieaanvragen die voldoen aan de criteria voor indiening worden eerst op relevantie en 
haalbaarheid en vervolgens op kwaliteit beoordeeld. Deze criteria zijn: bemensing van het 
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project4, doeltreffendheid, doelgroep, projectplan en -begroting, borging en duurzaamheid, 
mate waarin voldaan wordt aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Daarnaast 
wordt antwoord gegeven op de vraag ‘Welke verandering wordt beoogd door uitvoering van 
deze aanpak?’. Stichting JongPIT en de Programmacommissie Jongeren INC geven advies aan 
de directeur/bestuurder van FNO.  
 
Belangrijkste kwaliteitscriteria zijn:  

1. We zien concrete aanknopingspunten om samen te werken vanuit het versterken van 
het zelfvertrouwen en de kracht van jongeren met een chronische aandoening;  

2. bij het opstellen van het plan van aanpak is de doelgroep betrokken;  
3. Stichting JongPIT wordt in de aanpak door de indiener actief betrokken en dit is 

zichtbaar in het plan, waaronder ook in de begroting;  
4. niet het geld, maar de kracht van de samenwerking staat centraal. U reflecteert 

hierop in uw plan;  
5. meerjarigheid is uitgangspunt en uit zich in het plan door expliciet te maken waar u in 

2025 als organisatie staat en wat in de tijd als mijlpalen wordt voorgesteld;  
6. ambitie richting groot bereik, verankering in de systemen waarin aandacht voor de 

doelgroep en delen van kennis (met elkaar leren) centraal staat. U omschrijft hoe u 
steeds meer PO en VO scholen gaat bereiken (ambitie) en hoe dit wordt gemeten in 
de aanpak. 

 
Aanvragen moeten minimaal bevatten: 

- een beschrijving hoe de aanpak aansluit op de verandertheorie van het programma 
Jongeren INC (maximaal 1 A4, op basis van lettertype Calibri en lettergrootte 11);  

- een plan van aanpak van maximaal 5 A4 (op basis van: lettertype Calibri en 
lettergrootte 11) met een voor jongeren leesbare samenvatting, een visie op 
samenwerking, doel(en), doelgroep, beoogd resultaat, bereik doelgroep, planning & 
fasering en wat er specifiek aan FNO wordt gevraagd (met begroting volgens het 
Jongeren INC format) en een antwoord op de hierboven gestelde vraag m.b.t. 
beoogde verandering door de aanpak; 

- er is 1 hoofdaanvrager. 
 
 
AANVRAGEN VIA DE WEBSITE 
Aanvragen kunnen uitsluitend digitaal bij FNO worden ingediend via de portal van FNO. 
Indiening kan plaats vinden tot uiterlijk 20 januari 2021, om 11:00 uur. Een toelichting op het 
elektronisch indienen en de opbouw van het aanvraagformulier vindt u op onze website. Bij 
het indienen van een aanvragen gaat de indiener akkoord met de algemene voorwaarden en 
privacyverklaring van FNO.  
 
MEER INFORMATIE 
Na het verstrijken van de deadline worden de ingediende aanvragen eerst gescreend op het 
voldoen aan de criteria en globaal beoordeeld op met name relevantie. Eventueel kunnen in 

 
 
4 In onze ervaring is de bemensing van het project van grote invloed op het succes ervan. Voor het in 
aanmerking komen voor projectsubsidie dient de aanvrager te onderbouwen waarom de gekozen 
projectleider en overige bemensing de juiste personen op de juiste plek zijn. 

file:///C:/Users/Wendy/Desktop/portal.fnozorgvoorkansen.nl
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deze fase externe referenten worden benaderd voor een inhoudelijke toetsing en kunt u 
worden uitgenodigd voor een presentatie. Uiteindelijk adviseert de breed samengestelde 
Programmacommissie de directeur/bestuurder van FNO over de toe te kennen projecten. 
Beoogd wordt indieners uiterlijk 15 maart 2021 bericht te geven over het al dan niet 
toekennen van subsidie. 
  
FNO adviseert graag bij de voorbereiding van een aanvraag. Aanvullende informatievragen 
kunt u per e-mail indienen bij Wendy van Hal (programmalijnmanager): 
wendy.vanhal@fnozorgvoorkansen.nl. 


