Reglement Onze
Nieuwe School
Voor deelname aan de Kraamkamer voor nieuwe
onderwijsinitiatieven in Amsterdam.
Dit reglement beschrijft de bepalingen die gelden voor deelname aan de pilot Onze
Nieuwe School. Onze Nieuwe School bestaat - zoals geïllustreerd wordt in onderstaande figuur - uit drie fases (Challenge, Incubator en Kraamkamer) waarbij in stappen
3-4 levensvatbare onderwijsinitiatieven geselecteerd worden die uiteindelijk kunnen
deelnemen aan de Kraamkamer.
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Fase 1 Challenge
22 april tot en met 31 augustus 2015
STARTBEPALINGEN
1. Iedereen kan deelnemen aan Onze Nieuwe School door een initiatief in te dienen
voor nieuw onderwijsaanbod in Amsterdam.
2. Deelname aan Onze Nieuwe School is gratis.
3. Deelname aan Onze Nieuwe School kan uitsluitend door uiterlijk
14 augustus 2015 het deelnameformulier volledig in te vullen op de website
www.onzenieuweschool.nl.
4. Het deelnameformulier - opgesteld in de Nederlandse taal - bevat:
a. Een kop: beschrijving in maximaal 120 tekens: ‘Onze nieuwe school….’
b. Een beschrijving van het initiatief in maximaal 350 woorden;
c. Een omschrijving van de initiatiefnemers in maximaal 150 woorden;
d. Eventueel als bijlage een uitgewerkt plan of een impressie daarvan.
5. Op het deelnameformulier geeft de indiener aan wie de inzending vertegenwoordigt tijdens de Presentatiedag op 31 augustus 2015, in de media en andere
publicitaire uitingen.
6. Om tot de fase van de Challenge te worden toegelaten te worden dient het deel
nameformulier volledig te zijn ingevuld. Het delen van een idee op de website
zonder volledig ingevuld deelnameformulier geldt niet als deelname.
7. Het deelnameformulier is voor zover de in punt 4a, b en c beschreven onderdelen
zichtbaar op de website www.onzenieuweschool.nl.
8. Eenmaal ingediende deelnameformulieren kunnen niet meer worden aangepast.
9. Deelname is uitgesloten voor een ieder die:
a. bij Kennisland werkt;
b. bij de RVE Onderwijs, Jeugd en Zorg van de Gemeente Amsterdam werkt;
c. zitting heeft in de jury of beoordelingscommissie van Onze Nieuwe School.
10. Door de inzending van het deelnameformulier gaat de deelnemer akkoord met het
bepaalde in dit reglement.
11. Deelname aan de Incubator of de Kraamkamer biedt geen stichtingsgarantie van
het onderwijsinitiatief, maar wel ondersteuning en inspanning om tot geslaagde
realisatie te komen.
12. Deelnameformulieren kunnen zonder nadere motivering van deelname worden
uitgesloten, indien deze:
a. niet voldoen aan de voorwaarden van dit reglement;
b. in strijd zijn met regels van openbare orde of goede zeden; kunnen zonder
nadere motivering van deelname worden uitgesloten.
SELECTIE OM DOOR TE GAAN NAAR DE INCUBATOR
13. 10 tot maximaal 15 voorstellen gaan door naar de Incubator. De selectie van deze
initiatieven vindt plaats in drie stappen:
a. Publieksstemming met eventuele aanvulling van wild cards van de jury
b. Presentatie van de initiatieven op de Presentatiedag 31 augustus 2015
c. Beoordeling door een onafhankelijke jury.

PUBLIEKSTEMMING
14. Van 15 augustus tot en met 23 augustus 2015 kan het publiek online stemmen op
hun favoriete onderwijsinitiatieven voor Amsterdam, die volgens hen door moeten
naar de Presentatiedag op 31 augustus.
BESLOTEN PRESENTATIEDAG OP 31 AUGUSTUS
15. De 35 voorstellen met de meeste stemmen uit de publieksstemming worden uit
genodigd om deze in een korte presentatie voor te leggen aan de voltallige jury.
16. De jury kan in aanvulling op de door het publiek gekozen initiatieven nog maximaal 15 wildcards uitreiken aan de resterende deelnemers.
17. Alleen deelnemers die hun plan presenteren op de Presentatiedag komen in aanmerking voor deelname aan de Incubator. Indien het voor een deelnemer niet
mogelijk is om op 31 augustus op het gevraagde tijdstip te kunnen presenteren
dan vervalt zijn verdere deelname en wordt het initiatief niet meegenomen in de
selectie door de jury.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

JURY EN BEOORDELING
De jury heeft als taak om:
a. Onder alle conform dit reglement ingediende initiatieven maximaal 15 wildcards te verstrekken, in aanvulling op de publieksstemming, voor deelname
aan de Presentatiedag op 31 augustus 2015;
b. Aan de hand van de in dit reglement opgenomen selectiecriteria onder punt
19 en op basis van de ingediende deelnameformulieren, mogelijk achterliggende stukken en de presentaties op 31 augustus 2015 te bepalen welke 10
tot 15 inzendingen vanuit de Challenge toegelaten worden tot de Incubator.
De jury beoordeelt naar eigen inzicht de inzendingen aan de hand van de volgende criteria:
a. Mate van inhoudelijke kwaliteit, originaliteit en vernieuwing;.
b. Het initiatief beoogt binnen de schooljaren 2016-2017 of 2017-2018 nieuwe
onderwijsplekken toe te voegen aan het bestaande onderwijsaanbod in
Amsterdam;
c. Het initiatief beoogt (onderdeel van) een door het Rijk bekostigde onderwijsinstelling te worden;
d. Het initiatief sluit aan op een onderwijsbehoefte in Amsterdam, bijvoorbeeld
van ouders, leerlingen, vervolgonderwijs, bedrijfsleven of zorg;
e. Mate waarin het initiatief kan rekenen op publiek draagvlak.
De jury streeft bij haar keuze naar een goede spreiding tussen initiatieven voor
primair en voortgezet onderwijs, maar bovenstaande criteria zijn doorslaggevend
voor het oordeel.
De jury wordt door Kennisland aangesteld en bestaat uit een voorzitter en 6
betrokkenen bij het onderwijs die op eigen titel deelnemen.
Het secretariaat van de jury wordt gevoerd door Kennisland. De jury zal bij een
hoog aantal inzendingen kunnen worden bijgestaan door een groep onderwijs
deskundigen. De jury blijft zelf verantwoordelijk voor haar eindoordeel.
De beoordeling zoals bedoeld in punt 19 van dit reglement kan alleen tot stand
komen in volledige aanwezigheid van alle 6 leden van de jury. De jury draagt zelf
zorg voor vervanging, indien een van de leden verhinderd is.

24. Het juryrapport is openbaar, voor zover het over de uitgekozen initiatieven gaat.
25. Over de juryuitslagen wordt niet gecorrespondeerd, met dien verstande dat de niet
gekozen initiatieven die zich hebben gepresenteerd tijdens de Presentatiedag, in
kennis gesteld worden over het juryoordeel.

Fase 2 Incubator
1 september tot 31 januari 2016
26.

27.

28.

29.

OPZET INCUBATOR
De 10 tot maximaal 15 deelnemers aan de Incubator krijgen 5 maanden de tijd om
te werken aan het omzetten van hun initiatief in een realiseerbaar plan, dat aan
het einde van de Incubator kan meedingen naar een plaats in de Kraamkamer.
Tijdens de gezamenlijke maandelijkse bijeenkomsten worden de initiatiefnemers door Kennisland begeleid in de doorontwikkeling van hun initiatief tot een
realiseerbaar plan. Hierbij worden relevante informatie en netwerken bij elkaar
gebracht en kunnen initiatiefnemers feedback krijgen op hun plannen. Eventueel
kunnen initiatieven elkaar versterken en/of kan slimme samenwerking tot stand
komen.
Via een buddysysteem worden initiatiefnemers gekoppeld aan een begeleider (een
buddy) met relevante kennis en netwerk, bijvoorbeeld vanuit een onderwijsachtergrond , juridische kennis over wet- en regelgeving, financiën, organisatiekunde
et cetera.
Een buddy kan geen zitting nemen in de beoordelingscommissie.

BEOORDELINGSCOMMISSIE EN SELECTIECRITERIA
30. De beoordeling en selectie van de maximaal 4 initiatieven die mogen deel
nemen aan de Kraamkamer vinden plaats door een nader in te richten beoor
delingscommissie op basis van op te stellen selectiecriteria, die bekrachtigd
worden door het College van Burgemeester en Wethouders.
31. De samenstelling van de beoordelingscommissie en de selectiecriteria die leidend
zijn voor het beoordelen van de initiatieven die mogen gaan deelnemen aan de
Kraamkamer worden voor de start van de Incubator bekend gemaakt op de website
www.onzenieuweschool.nl .
Bij de samenstelling van de beoordelingscommissie kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan deskundigen op het gebied van:
a. Onderwijskunde;
b. Onderwijsfinanciën;
c. Onderwijshuisvesting;
d. Landelijke en lokale juridische kaders.
Bij deze selectiecriteria kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:
a. Het initiatief voegt een substantieel aantal nieuwe plekken toe aan het
huidige onderwijsaanbod in Amsterdam.
b. Het initiatief moet haalbaar zijn, aan te tonen door een deugdelijk meerjarig
plan, inclusief begroting, schoolplan en personeelsplan;

c.
d.

e.
f.

 et initiatief geeft de relatie weer met actuele leerlingenprognoses en een
H
gegronde indicatie van de belangstelling van voldoende ouders/ leerlingen;
Het initiatief moet de kwaliteit van het onderwijs voorop stellen en aan
nemelijk maken bij realisatie in lijn met de daarvoor geldende wetgeving en
Inspectiekaders te opereren;
Het initiatief beoogt (onderdeel van) een door het Rijk bekostigde school
conform Wpo of Wvo te worden;
Het plan is in lijn met de criteria zoals gesteld in het RPO-VO 2015-2020.

Fase 3. Kraamkamer
1 februari 2016 tot uiterlijk start schooljaar
2017/2018
32. I n de Kraamkamer zet een initiatiefnemer binnen de op dat moment geldende weten regelgeving zijn plan om in een te realiseren onderwijsinitiatief als:
•
nieuw onderdeel of uitbreiding van een bestaande school;
•
nieuwe school onder een al bestaand of nieuw op te richten schoolbestuur.
33. De gemeente Amsterdam zal capaciteit en expertise inzetten om deze initiatieven
concreet te ondersteunen bij realisatie binnen de kaders die er zijn.
34. Alleen een schoolbestuur, waaronder het nieuwe onderwijsconcept valt, kan in
aanmerking komen voor de voor deze pilot nog vast te stellen Onderwijsvoor
ziening Kraamkamer. Deze Onderwijsvoorziening Kraamkamer zal onderdeel
uitgaan maken van de Verordening lokaal onderwijsbeleid Amsterdam (Vloa)
en wordt in de loop van 2015 ter besluitvorming voorgelegd aan het college van
Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad. Daarin worden ook de nadere
voorwaarden en termijnen benoemd voor het aanvragen van de voorziening in
2016. Hierbij geldt dat de geboden ondersteuning tijdelijk is en is bedoeld voor
de start van een onderwijsinitiatief. Daarna worden initiatieven geacht verder te
kunnen met de reguliere financiering van het Rijk. Momenteel wordt nagedacht
over de concrete invulling van de Onderwijsvoorziening Kraamkamer, daarbij wordt
gedacht in de richting van bijvoorbeeld de volgende (gedeeltelijke) verstrekkingen
in natura of in de vorm van subsidie:
a. (tijdelijke) huisvesting en eerste inrichting daarvan;
b. specifieke inrichting van leslokalen en/of aanschaf leermiddelen passend bij
het (experimentele) karakter van het onderwijsconcept;
c. tegemoetkoming in personeelslasten voor een school in opbouw, bijvoorbeeld
voor extra ontwikkeltaken ;
d. begeleiding en ondersteuning van een nieuw schoolbestuur zonder ervaring.

Slotbepalingen
ORGANISATIE
35. De Kraamkamer voor nieuwe onderwijsinitiatieven PO en VO en de daaraan voorafgaande Challenge en Incubator is een initiatief van de Gemeente Amsterdam.
36. De Challenge en de Incubator worden uitgevoerd door Stichting Nederland

 ennisland op basis van hun subsidieaanvraag.
K
37. Stichting Nederland Kennisland is als onafhankelijke organisatie verantwoordelijk voor de projectleiding, toezicht op het verloop van, en communicatie over de
Challenge “Onze Nieuwe School” en de Incubator.
INTELLECTUEEL EIGENDOM
38. Daar waar sprake is van intellectueel eigendom van derden inzake het ingezonden project zorgt de deelnemer ervoor dat Stichting Nederland Kennisland en de
Gemeente Amsterdam gevrijwaard zijn van aanspraak door derden voor wat betreft
het intellectuele eigendom.
39. Het intellectueel eigendom blijft berusten bij de inzender(s). Door deel te nemen
aan Onze Nieuwe School geeft de deelnemer Stichting Nederland Kennisland en
de Gemeente Amsterdam en eventuele mediapartners toestemming de publieks
informatie over het ingezonden project zonder voorafgaand overleg en enige vergoeding te publiceren en op haar website en andere sites of media.
40. Overig hergebruik van het intellectueel eigendom is alleen toegestaan met voor
afgaande toestemming van het desbetreffende initiatief.
PERSOONSGEGEVENS
41. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar
verstrekte persoonsgegevens. Stichting Nederland Kennisland en de Gemeente
Amsterdam mogen de verstrekte persoonsgegevens in het kader van de bekendmaking van gekozen initiatieven voor de Incubator en de Kraamkamer vermelden
via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
KOSTEN, SCHADE EN BEËINDIGING
42. Eventuele kosten van de deelnemer worden niet vergoed.
43. Stichting Nederland Kennisland, de Gemeente Amsterdam, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor
enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze
verband houdt met Onze Nieuwe School.
44. De Gemeente Amsterdam behoudt zich het recht voor om de pilot Onze Nieuwe
School, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
GEEN BEZWAAR OF BEROEPSMOGELIJKHEID
45. De Challenge en Incubator leiden uitdrukkelijk niet tot besluitvorming van het
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam over de
beoordeling en selectie van de initiatieven en de verder uitgewerkte plannen. De
besluiten van de jury en de beoordelingscommissie zijn niet vatbaar voor bezwaar
en beroep.
CORRESPONDENTIE
46. De communicatie met de initiatiefnemers loopt via Stichting Nederland Kennisland. Alle initiatieven krijgen een unieke code waaronder zij kunnen corresponderen via www.onzenieuweschool.nl of het emailadres info@onzenieuweschool.nl.
47. Eventuele vragen of opmerkingen over Onze Nieuwe School kunnen per e-mail
worden gesteld. E-mail naar: info@onzenieuweschool.nl.

