Het nieuwe onderwijsloket
Het onderwijsloket maakt uitwisseling van gegevens tussen scholen, schoolbesturen en gemeenten
mogelijk. Het ondersteunt scholen en schoolbesturen bij het indienen van aanvragen voor
onderwijshuisvesting en bewegingsonderwijs. Het onderwijsloket ondersteunt de communicatie
tussen gemeenten en aanvragers bij de procedurele en inhoudelijke controle.
Inzicht in lopende en toekomstig aanvraagtraject
In het onderwijsloket is direct inzichtelijk hoe de aanvragen ervoor staan. Hoeveel aanvragen
moeten nog worden ingestuurd? Welke aanvragen liggen al bij de gemeente?
Daarnaast is via een kalender duidelijk wanneer de belangrijke deadlines naderen.

Aanvraagformulieren afgestemd op maat van de gemeentelijke verordening
In het onderwijsloket kan voor elke voorziening een eigen formulier worden ingericht met de
vragen die relevant zijn voor die voorziening. Zo krijgt de aanvrager geen onnodige vragen
voorgelegd en krijgt de gemeente altijd voldoende informatie.

Aanvraag vastgelegd in PDF bestand
De gegevens die de aanvrager verstuurt worden vastgelegd in een PDF bestand dat zowel voor de
aanvrager als de gemeente beschikbaar is. Hierdoor kan er geen discussie ontstaan over welke
gegevens zijn aangeleverd.
Alle stappen van aanmaken tot goedkeuren worden vastgelegd zodat altijd helder is wie wanneer
welke actie heeft ondernomen.

Aangeleverde bijlagen direct in G4NET bij aanvraag
De door de indiener aangeleverde bijlagen zijn in G4NET direct beschikbaar bij de aanvraag. Bij elke
bijlage kan worden aangegeven of de aanlevering in orde is en kan een standaardtekst of een eigen
tekst worden teruggekoppeld naar de aanvrager in het onderwijsloket.

Communicatie met gemeente
Het onderwijsloket biedt de mogelijkheid om met een school of schoolbestuur berichten uit te
wisselen over een aanvraag of schademelding. Deze berichten blijven zowel in G4NET als het
onderwijsloket zichtbaar bij het betreffende dossier zodat informatie op een centrale plaats terug
te vinden is.

Bewegingsonderwijs, onderwijssubsidies en schademeldingen
In het onderwijsloket wordt het aanvragentraject voor bewegingsonderwijs en onderwijssubsidies
volledig ondersteund. Daarnaast kunnen via het onderwijsloket schademeldingen worden ingediend.

En nog veel meer…
Het onderwijsloket biedt onder andere duidelijk informatie over de aangeboden voorzieningen, een
aanvraagoverzicht van alle ingediende aanvragen, de mogelijkheid een aanvraag te kopiëren of een
aanvulling te doen voor een eerder ingediende aanvraag, de mogelijkheid aanvragen in te trekken
en de mogelijkheid gebruikers te autoriseren voor een beperkt aantal scholen. Koppeling met DMS is
ook mogelijk.

