
Grassroots en –shoots subsidies 
voor onderwijsinnovatie 
Voorwaarden najaar 2019, deadline 11 november 2019 

Heeft u een idee voor onderwijsinnovatie en heeft u een steuntje in de rug nodig om uw idee 

werkelijkheid te maken? Dan kunt u nu meedingen naar een FSW Grassroots of -shoots subsidie! 

U kunt bijvoorbeeld denken aan het ontwikkelen van nieuw onderwijsmateriaal of opdrachten, het 

uitwerken van een nieuwe onderwijsmethode, het digitaal afnemen van een tentamen, het mogelijk 

maken van onderwijs op afstand, het selecteren en aanbieden van openbaar beschikbaar 

onderwijsmateriaal (bijv. YouTube clips of MOOCs), of het inzetten van nieuwe werkvormen of ICT 

toepassingen voor het versterken van het vaardighedenonderwijs, het verbeteren van de feedback aan 

studenten, of het verbeteren van de studieondersteuning.  

De faculteit acht het belangrijk dat Grassroots en -shoots projecten bijdragen aan de realisatie van de 

onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity of aansluiten bij het onderwijs beleidsplan van de faculteit, 

het instituut of uw afdeling. De 8 ambities van de Learning@Leiden onderwijsvisie zijn: Technologie in 

onderwijs, Vaardigheden, Oriëntatie arbeidsmarkt, Betrokken bij samenleving, Verwevenheid 

onderzoek en onderwijs, Activerend onderwijs, Flexibele leerroutes, Internationalisering en diversiteit. 

De keuze voor een Grassroots of –shoots subsidie 

Grassroots projecten (maximaal €1.000,-) zijn bedoeld om veelbelovende experimenten uit te voeren 

of onderwijsinnovaties van bescheiden formaat door te voeren. Grass shoots projecten (maximaal 

€8.000,-) zijn er om onderwijsinnovaties die zichzelf aantoonbaar bewezen hebben door te voeren in 

het onderwijs. Om een Grass shoots subsidie aan te vragen hoeft u niet eerder een Grassroots subsidie 

gewonnen te hebben maar het maakt het wel eenvoudiger voor u om aan te tonen dat uw project een 

grote kans van slagen heeft. 

Voorwaarden: 

Criterium   

Innovatie 
De innovatie mag alle fasen en facetten van het onderwijs betreffen. 
Het project mag geïnspireerd zijn op innovaties elders. De innovatie 
onderscheidt zich uitdrukkelijk van reguliere cursusverbeteringen.  

Karakter 
Experiment, verkenning of innovatie 
van bescheiden formaat. 

Implementatie van bewezen 
onderwijsinnovatie. 

https://www.universiteitleiden.nl/dossiers/onderwijsvisie/


Budget 

Maximaal €1.000,- 
Als u meerdere cursussen in één 
projectaanvraag betrekt dan kunt u 
naar rato een hoger budget aanvragen 
middels een bijvoegde 
kostenverantwoording 

Maximaal €8.000,- 

Aantal 
beschikbare 
subsidies in 2019 

10 Ten minste 1 

Uitvoering 
Blok 3 of 4 van academisch jaar  
2019-2020 

Gedurende academisch jaar  
2019-2020 

Besteding 
Het betreft projectgelden die eenmalig beschikbaar worden gesteld. De subsidie 
is vrij te besteden aan personele en materiële kosten. 

Format aanvraag 
Het voorstel wordt ingediend volgens de bijgevoegde template en beslaat 
maximaal 4 pagina’s exclusief eventuele bijlagen. 

Deadline 
Het voorstel dient voor 11 november 11:00u ingediend te zijn bij 
bergrbvanden@fsw.leidenuniv.nl. 

Intentieverklaring 
opleidingsbestuur 

Het voorstel wordt begeleid door een brief van de onderwijsdirecteur van het 
instituut waaruit blijkt dat de aanvraag binnen het curriculum en de aanstelling 
van de aanvrager past. Er is geen limiet aan het aantal voorstellen per instituut. 

 

Ondersteuning schrijven voorstel en project 

Voor ondersteuning bij het schrijven van uw voorstel en vragen over support vanuit de faculteit bij de 

uitvoering van uw project kunt u zich wenden tot de Grassroots en -shoots coördinator Rosanne van 

den Berg.  

Rosanne van den Berg | Pieter de la Court, kamer 1B11 | Email: bergrbvanden@fsw.leidenuniv.nl |Tel: 

071 527 7982 

De beoordelingscommissie wenst u veel succes toe bij uw aanvraag!  
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