
Aanvraagformulier  

stimuleringsregeling Uitwisselen onderwijsaanbod-data 2019 



1. Contactgegevens van de

aanvragende organisatie

Naam instelling: 

Naam projectleider: 

E-mailadres projectleider: 

Functie: 

Afdeling: 

Bezoekadres: 

Postadres: 

Telefoon: 

Eventuele 

partnerinstellingen: 

2. Titel en korte beschrijving

van de projectaanvraag

Samenvattende 

projectbeschrijving 

(maximaal 200 woorden) 

Titel: 

Projectbeschrijving: 

3. Criterium A

(maximaal 25 punten)

Context en vertrekpunt 

(maximaal 200 woorden) 

4. Criterium B 

(maximaal 25 punten)

Uitwerking oplossing 

(maximaal 200 woorden) 

5. Criterium C

(maximaal 25 punten)

Plan van aanpak  (maximaal 

300 woorden) 



6. Criterium D:  (maximaal 25 

punten)

Verduurzaming en 

disseminatie (maximaal 200 

woorden) 

7. Ondertekening

Degene die ondertekent moet 

budgethouder en 

tekenbevoegd zijn voor de 

afdeling waar de projectleider 

(indiener) werkzaam is. 

Door ondertekening van de aanvraag gaat de instelling akkoord met de voorwaarden, zoals 

opgesteld in het reglement van de SURF stimuleringsregeling Uitwisseling onderwijsaanbod-

data 2019. 

Naam projectleider:  

Functie: 

Plaats: Datum: 

Handtekening: 

Naam tekenbevoegde: 

Functie: 

Plaats: Datum: 

Handtekening: 
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