
Programma-aanbod 
subsidieregeling inhaal- en ondersteunings-

programma's onderwijs 2020-2021 

Reken af met leerachterstanden en bouw langdurig en 

structureel aan een succesvolle toekomst van je leerlingen! 
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Hartelijk dank voor je aanvraag van onze brochure ‘Aanbod i.h.k.v. subsidieregeling inhaal- en 

ondersteunings-programma's onderwijs 2020-2021’.  

Hierin vind je een uiteenzetting van de subsidieregeling en onze bijbehorende programma’s voor 

onderbouwleerlingen, bovenbouwleerlingen en examen-leerlingen. 

Wil je middels een Zoom-presentatie geïnformeerd worden over onze programma’s en 

subsidiemogelijkheden, kijk dan op www.studielift.nl  voor data en tijden. 
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Studielift is al jaren een toonaangevende onderneming op het gebied van ondersteunings-
programma’s binnen het vo-onderwijs.  

Wij trainen docenten zelf in twee hele dagen offline of drie dagdelen live online in de verschillende 
vaardigheden, zodat zij zelf ook ervaren wat deze vaardigheden kunnen betekenen voor hun 
leerlingen. Daarnaast kunnen zij, naast het geven van de programma’s van zes lessen, ook de rest van 
het schooljaar hun leerlingen ondersteunen als follow up van het ondersteuningsprogramma. 

We richten ons met name op het duurzaam en breed inzetten van korte, doelgerichte en praktische 
concepten die door docenten en mentoren kunnen worden aangeboden. De vaardigheden die 
leerlingen aangereikt krijgen zijn vakoverstijgend en bevatten onderdelen op het gebied van : 

Executieve functies: werkgeheugen – taakinitiatie – planning – organisatie – timemanagement –

doelgericht gedrag – metacognitie. 

Leerstrategieën: overzien – jezelf kennen – vooruitkijken – bijhouden – terugkijken – herhalen –

verdiepen – structureren – organiseren – jezelf vertrouwen en motiveren – het nut zien. 

Studievaardigheden: plannen – snellezen – aantekeningen en samenvattingen maken – mindmappen –

geheugentechnieken - leren leren. 

‘Je kunt nog zo’n goede planning gemaakt hebben, maar zonder motivatie ga je niet met jouw 

planning aan de slag!’ 

Daarom kijken wij binnen de concepten zowel naar de leerhouding als het 
leergedrag van de leerlingen, omdat het één niet zonder het ander kan.  

Inzicht en bewustwording zijn de belangrijkste sleutelwoorden binnen ons 
aanbod. 

Juist in deze tijd, waarin een aantal leerlingen hun ritme, routine en structuur 
met betrekking tot schoolwerk zijn kwijtgeraakt, is het belangrijk om hen zo 
vroeg mogelijk in het nieuwe schooljaar 2020-2021 weer op de rit te krijgen.  

Ik kom graag met jou in contact om ervoor te zorgen dat jullie 
subsidieaanvraag direct per 18 augustus kan worden ingediend, zodat jullie 
met ingang van 1 oktober aan de slag kunnen met jullie leerlingen. 

Stuur een berichtje naar info@studielift.nl of bel me op 06-17 23 44 17. 

Annemieke Groeneveld – eigenaar Studielift 

Studielift

mailto:info@studielift.nl
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‘Snel leren = leuk leren’ - voor brugklas t/m 6 vwo 
In 6 lessen van 1 uur zet jij jouw leerlingen in kleine groepen van 
5 leerlingen op de rit met het plannen en organiseren van hun 
huiswerk. Daarnaast leren ze beter te focussen en concentreren 
met behulp van snellezen en leer je hen hoe ze vanaf het begin 
van elk nieuw hoofdstuk al hun huiswerk in één keer ‘toetsklaar’ 
kunnen zetten. Dit voorkomt stress vlak voor toetsweken of 
perioden waarin veel toetsen worden gegeven. 
Je krijgt als docent na afloop van de training een kant en klaar draaiboek van 6 lessen van 1 uur. 
De training kan gevolgd worden in twee hele dagen offline of drie dagdelen live online. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus: 

• Plannen

• Aantekeningen en samenvatting maken

• Huiswerk toetsklaar zetten -> leren leren

• Geheugentechnieken

• Snellezen

‘Actief leren leren’ – voor leerlingen vanaf 3 havo 
In 6 lessen van 1 uur zet jij jouw leerlingen (in kleine groepen van 
5 leerlingen) in hun kracht voor wat betreft leerhouding en 
leergedrag. Je leert hen werken vanuit hun eigen kwaliteiten en 
laat hen reflecteren op hun eigen leerhouding en van daaruit 
leerdoelen stellen. 
Met behulp van 8 leertechnieken gaan zij ervaren welke van deze 
het beste bij welke vakken passen. Vanuit groeiende motivatie en 
mindset gaan zij met behulp van hun eigen ideale leermix een persoonlijk leerplan opstellen. Je krijgt 
als docent na afloop van de training een kant en klaar draaiboek van 6 lessen van 1 uur. De training 
kan gevolgd worden in twee hele dagen offline of drie dagdelen live online. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus: 

• Zelfinzicht a.d.h.v. kwaliteiten & vaardigheden

• De vier scenario’s van mindset versus motivatie

• Reflecteren op eigen leerhouding en -gedrag

• Cirkel van invloed en betrokkenheid

• Leren van fouten en successen

• Persoonlijk leerplan opstellen vanuit ideale leermix

• Aantekeningen en samenvattingen maken

• Toetsvragen bedenken o.b.v. taxonomie van Bloom

• Acht soorten leertechnieken voor de verschillende vakken

Onze 
programma’s
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Om ook in het kader van de subsidieregeling onze concepten duurzaam en breed in te kunnen zetten, 

hebben wij ons aanbod samengesteld inclusief het opleiden van docenten om de leerlingen het 

ondersteuningsprogramma te kunnen bieden. Hierdoor blijft de kennis van de vaardigheden in school 

aanwezig en kan er ook op langere termijn gebruik worden gemaakt van deze expertise. 

Mocht je de concepten door een reeds opgeleide trainer willen aanbieden, neem dan contact op met 

Annemieke Groeneveld via info@studielift.nl of 06-17234417. 

In onderstaande tabel tref je een overzicht van mogelijke ondersteuningsprogramma’s i.h.k.v. de 

subsidieregeling. Aanvullingen en maatwerk kunnen uiteraard in overleg worden besproken. 

Voor leerlingen van leerjaar 1 en 2 en klas 3 & 4 vmbo is het programma ‘Snel leren = leuk leren’ 

geschikt. Voor leerlingen vanaf 3 havo kunnen beide programma’s aangeboden worden. 

Voor examenleerlingen adviseren wij een combinatie van beide programma’s waarbij in overleg het 

draaiboek kan worden aangepast naar 6x 1,5 uur. 

In de derde kolom staan het aantal leerlingen dat per docent kan worden getraind. Hierbij wordt dus 

voor 10 dan wel 20 leerlingen al het materiaal verzorgd, zie foto’s vorige pagina. 

Voor alle programma’s leveren wij een kant en klare tekst aan van maximaal 250 woorden t.b.v. 

de subsidieaanvraag. 

 

 

LET OP! Dit zijn prijzen exclusief de urenvergoeding van de docent en overige gemaakte kosten door 

de school, deze dienen in de daadwerkelijke subsidieaanvraag te worden meegenomen. 

  

 Programma 
V.b. 
Aant. 
lln 

Materiaal 
10/20 
leerlingen 

training 
Coaching 2 
uur docent 

Prijs totaal Prijs per lln 

1 Snel leren = leuk leren 10 € 550,- € 961,95 € 302,50 € 1.814,45 € 181,45 

2 Snel leren = leuk leren 20 € 1.100,- € 961,95 € 302,50 € 2.364,45 € 118,22 

3 Actief leren leren 10 € 550,- € 961,95 € 302,50 € 1.814,45 € 181,45 

4 Actief leren leren 20 € 1.100,- € 961,95 € 302,50 € 2.364,45 € 118,22 

5 Combi sl=ll & ALL 10 € 1.100,- € 1.923,90 € 605,00 € 3.628,90 € 362,89 

6 Combi sl=ll & ALL 20 € 2.200,- € 1.923,90 € 605,00 € 4.728,90 € 236,45 

Ons voorstel 

mailto:info@studielift.nl
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Onze inhaal- en ondersteuningsprogramma’s zijn gebaseerd op basis van de kaders van de subsidie-
regeling. Hieronder tref je een uiteenzetting van deze regeling. De desbetreffende bronnen zijn in de 
bijlagen toegevoegd. 

Bij de vormgeving van het programma gaat het erom dat de gekozen interventie past bij de doelgroep 
en dat het aangeboden inhaal- en ondersteuningsprogramma facultatief gevolgd wordt buiten de 
reguliere onderwijstijd.  

Bron: VO-Raad bijlage 1 

Uitvoering: Elke school bepaalt zelf hoe het inhaal- en ondersteuningsprogramma eruit komt te zien, 
afgestemd op de eigen visie en de behoefte van de leerlingen. Voor het organiseren van onderwijs 
buiten de reguliere lestijd komen de volgende succesfactoren naar voren: 

a. Werk in kleine groepen aan een aantrekkelijk programma. Werken in kleine groepen tot
maximaal 10 à 15 leerlingen zorgt ervoor dat er meer tijd en ruimte is voor individuele uitleg van
de stof. Pas het aanbod aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen aan.
Belangrijk is dus om aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling en werkhouding van
leerlingen.

b. Besteed aandacht aan studievaardigheden. Leerlingen missen vaak overzicht of weten niet goed
hoe ze moeten leren. Vakkundige ondersteuning is nodig om die vaardigheden, zoals planning en
‘leren leren’ te oefenen.

c. Laat een leerling samen met de docent een leervraag formuleren. Leerlingen die samen met een
docent een concrete leervraag formuleren gaan gemotiveerder en gerichter aan de slag. Het legt
de verantwoordelijkheid duidelijker bij de leerling en dat werkt. Ook de betrokkenheid van de
ouders is hierbij belangrijk: hun commitment is onmisbaar. - VO-Raad bijlage 1

Bron: Overheid bijlage 2. 

Keuze voor eigen onderwijspersoneel of externe docenten 
Het voordeel van het werken met eigen docenten is dat zij de leerlingen goed kennen. Zij weten het 
beste wat de leerling nodig heeft. – Overheid bijlage 2 
Ook moet voorafgaand aan de start van het inhaal- en ondersteuningsprogramma duidelijk zijn 
wanneer een leerling het programma heeft afgerond. Bron: Overheid bijlage 2. 

Mag het inhaal- en ondersteuningsprogramma ook georganiseerd worden onder de reguliere 
onderwijstijd? Het gaat om een extra inhaal- en ondersteuningsprogramma dat naast het reguliere 
onderwijsprogramma moet worden aangeboden. Dat betekent dat dit dus naast de reguliere lessen 
plaats zal vinden, zoals verlengde lesdagen, in het weekend of tijdens vakanties. Maar het is ook 
toegestaan dit in te passen in een reguliere lesdag zolang het aanvullend is op reguliere lessen. Bron: 
Overheid bijlage 2. 

Kaders 
subsidieregeling 
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Mag ik mijn personeel extra belonen wanneer zij bereid zijn dit aanbod buiten de regulier schooltijd 
te realiseren? Ja, dat mag en ligt ook voor de hand.  

Waarvoor kan geen subsidie worden aangevraagd? 
Alle kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het inhaal- en ondersteunings-
programma, zoals salaris, materiaalkosten en de huur van ruimtes, zijn subsidiabel als de kosten 
binnen de subsidieperiode worden gemaakt.  

Als er meer leerlingen baat zouden hebben bij het volgen van een inhaal- en ondersteunings-
programma dan waarvoor op grond van deze regeling subsidie aangevraagd kan worden (maximaal 
10% resp. 20% van het aantal leerlingen), mogen zij wel deelnemen aan het programma als de 
school dit zelf financiert? Ja, dat mag. De toegekende subsidie mag ook voor deze leerlingen worden 
aangewend. Het gemiddelde bedrag per leerling wordt daarmee lager. Deze ‘extra’ leerlingen tellen 
niet mee voor de verantwoording.  

Waar mag ik de subsidie aan uitgeven? 
De subsidie wordt toegekend om een inhaal- en ondersteuningsprogramma te kunnen organiseren. 
In de subsidieregeling is niet bepaald aan welke activiteiten de subsidie exclusief uitgegeven moet 
worden. Het kan bijvoorbeeld niet worden besteed aan het professionaliseren van docenten zonder 
dat dit verband houdt met het specifieke inhaal- en ondersteuningsprogramma of het betalen van 
vervoerskosten van en naar de school voor regulier les. Let wel: dit zijn voorbeelden en dit is geen 
limitatieve opsomming.  

Wanneer moet het inhaal- en ondersteuningsprogramma worden aangeboden?  
Er zijn drie tijdvakken waarbinnen het inhaal- en ondersteuningsprogramma moet worden 
aangeboden. Houd hier ook rekening mee bij het moment van aanvragen. 
• Eerste tijdvak: 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020; Aanvragen indienen tussen 2 juni 2020 tot
en met 21 juni 2020 .
• Tweede tijdvak: 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021; Aanvragen indienen tussen 18
augustus 2020 tot en met 15 september 2020.
• Derde tijdvak: indien er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken wordt dit
beschikbaar gesteld in een derde tijdvak waarvoor de aanvraagperiode in het najaar van 2020 zal zijn.

Wat moet ik aan voorbereiding/plan aanleveren om in aanmerking te komen voor subsidie? Waar 
moet de subsidieaanvraag aan voldoen?  
Het inhaal- en ondersteuningsprogramma waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet een 
dusdanige inhoud en omvang hebben, dat het inhalen van opgelopen leer- en 
ontwikkelachterstanden of het voorkomen van verdere leerachterstanden of studievertraging een 
reëel perspectief is. De subsidie mag ingezet worden voor alle kosten die de school noodzakelijk acht 
om het extra (onderwijs)aanbod te organiseren.  

Welke gegevens moeten we allemaal bijhouden in het kader van de verantwoording?  
Scholen die subsidie ontvangen moeten een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige 
administratie bijhouden waarin in elk geval wordt bijgehouden welke leerlingen aan het programma 
hebben deelgenomen, welke en hoeveel ondersteuning zij hebben gehad en of zij het programma, 
naar het oordeel van de school, hebben afgerond.   

Mag ik twee keer subsidie aanvragen? Ja. In alle drie termijnen mag een aanvraag worden ingediend, 
zo lang er budget beschikbaar is en het subsidieplafond van de school niet is bereikt. Per 
aanvraagperiode kan slechts één keer een aanvraag worden ingediend. Ook kan voor elke leerling 
slechts één keer subsidie worden aangevraagd.  



 

8 

Regeling overheid 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-07-11 

Rijksoverheid – veel gestelde vragen 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-

coronacrisis/subsidieregeling-inhaal--en-ondersteuningsprogramma’s-onderwijs-2020--2021 

VO-RAAD - https://www.vo-raad.nl/nieuws/subsidie-beschikbaar-voor-inhaal-en-ondersteuningsprogramma-

s 

AOB - https://www.aob.nl/nieuws/belangrijke-rol-leraren-bij-subsidie-voor-corona-achterstanden/ 

VU – effectieve interventies en programma’s 

https://www.researchinstitutelearn.nl/professionals/inhalen-verloren-leertijd-welke-interventies-en-

programmas-zijn-effectief/ 

Links websites 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-07-11
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis/subsidieregeling-inhaal--en-ondersteuningsprogramma’s-onderwijs-2020--2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis/subsidieregeling-inhaal--en-ondersteuningsprogramma’s-onderwijs-2020--2021
https://www.vo-raad.nl/nieuws/subsidie-beschikbaar-voor-inhaal-en-ondersteuningsprogramma-s
https://www.vo-raad.nl/nieuws/subsidie-beschikbaar-voor-inhaal-en-ondersteuningsprogramma-s
https://www.aob.nl/nieuws/belangrijke-rol-leraren-bij-subsidie-voor-corona-achterstanden/
https://www.researchinstitutelearn.nl/professionals/inhalen-verloren-leertijd-welke-interventies-en-programmas-zijn-effectief/
https://www.researchinstitutelearn.nl/professionals/inhalen-verloren-leertijd-welke-interventies-en-programmas-zijn-effectief/


Aan de slag met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: tips voor de 
voorbereiding, uitvoering en evaluatie 

Vanaf 2 juni 2020 kunnen scholen subsidie aanvragen voor het organiseren van een inhaal- en 
ondersteuningsprogramma voor leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de periode van 
schoolsluiting door corona. In dit document zijn tips voor een goede voorbereiding, uitvoering en 
evaluatie van dit programma verzameld. Deze tips zijn afkomstig van scholen die ervaring hebben 
met het organiseren van onderwijs buiten de reguliere lestijd. 

Algemeen 

Ook tijdens de voorbereiding en uitvoering van een inhaal- en ondersteuningsprogramma blijven de 
RIVM-richtlijnen leidend. Kijk voor de actuele stand van zaken op www.rivm.nl.  

Voorbereiding 

Bij het organiseren van een inhaal- en ondersteuningsprogramma is het belangrijk om deze 
onderwijskundige interventie goed voor te bereiden. Belangrijk is om voortdurend aandacht te 
schenken aan draagvlak: bij docenten, teams, ouders en leerlingen. Daarbij hoort een zorgvuldige 
communicatie. 

Bij de vormgeving van het programma gaat het erom dat de gekozen interventie past bij de 
doelgroep en dat het aangeboden inhaal- en ondersteuningsprogramma facultatief gevolgd wordt 
buiten de reguliere onderwijstijd. Bij de organisatie van een inhaalprogramma is het raadzaam om 
allereerst de contouren vast te stellen. Denk daarbij na over onderstaande vragen en stem uw 
aanpak af met de visie, missie en ambities van de school. 

1. Wat is het doel van het inhaal- en ondersteuningsprogramma op uw school? Hoe explicieter
de doelstelling van het programma, des te beter zijn de resultaten zichtbaar te maken.

2. Wat  is de doelgroep? Welke leerlingen hebben behoefte aan extra ondersteuning in de vorm
van een inhaalprogramma? Voor deze leerlingen kan subsidie aangevraagd worden. Ga
daarbij na of u recht hebt op subsidie voor maximaal 10 of 20% van de leerlingen van uw
school.

3. Hoeveel tijd is er nodig om de achterstanden in te halen (dit hangt samen met het doel van
het inhaal- en ondersteuningsprogramma)?

4. Gaat uw school een eigen programma organiseren, werkt u samen met andere scholen uit de
regio of sluit u aan bij initiatieven van de gemeente?

5. Gaan uw eigen docenten lesgeven of huurt u externe docenten in?
6. In welke periode gaat u het programma organiseren? In de zomervakantie, herfstvakantie, in

de weekenden of in verlengde schooldagen?

Aandachtpunten voor de organisatie van een inhaal- en ondersteuningsprogramma 

Zorg voor draagvlak onder docenten 
Een succesvol inhaal- en ondersteuningsprogramma wordt gedragen door de docenten van de 
school. Het is belangrijk hen vanaf het begin te betrekken bij het doel, de opzet en de invulling. 
Ook bij de selectie en voorbereiding van leerlingen, het aanleveren van oefenstof en eventueel 
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toetsen, de overdracht aan (externe) docenten van het programma en bij de terugkoppeling 
spelen zij een belangrijke rol.  

Begin op tijd met de voorbereidingen en organisatie  
Door op tijd te starten met het selecteren van leerlingen voor de leer- en 
ondersteuningsprogramma’s kan goed in kaart worden gebracht hoeveel docenten en welke 
leerstof, oefeningen en eventueel toetsen er nodig zijn. Docenten hebben dan de tijd om het 
benodigde materiaal te verzamelen en klaar te maken en kunnen samen met de leerlingen een 
leervraag opstellen. 

Maak goede afspraken met externe docenten  
Wie ervoor kiest het inhaal- en ondersteuningsprogramma door externe begeleiders uit te laten 
voeren, doet er goed aan om heldere afspraken hierover op papier te zetten. Denk bijvoorbeeld 
aan welke eisen gesteld worden aan de pedagogisch-didactische vaardigheden en inhoudelijke 
kennis van de begeleiders en op welke manier en hoe vaak zij contact hebben met de school over 
de voortgang van de leerlingen. 

Zorg voor een goede overdracht  
Een goede overdracht is heel belangrijk; dit geldt zowel voor de overdracht van de eigen docenten 
naar de studiebegeleiders als andersom. Uitwisseling van informatie over de leerling, zijn leer- of 
ontwikkelvraag en vorderingen kan op papier of mondeling worden gedaan. Een warme 
overdracht heeft bij velen de voorkeur. Met de juiste informatie over de leerling en kennis over 
zijn vorderingen kan de docent in de reguliere lessen verbinding leggen met wat de leerling tijdens 
het inhaal- en ondersteuningsprogramma doet. 

Uitvoering 

Elke school bepaalt zelf hoe het inhaal- en ondersteuningsprogramma eruit komt te zien, afgestemd 
op de eigen visie en de behoefte van de leerlingen. Voor het organiseren van onderwijs buiten de 
reguliere lestijd komen de volgende succesfactoren naar voren:  

Bied voldoende extra leertijd. Een inhaalprogramma moet genoeg uren bieden om het verschil te 
maken. Hoeveel uren er precies nodig zijn om een achterstand in te halen, is niet op voorhand vast te 
stellen. Het hangt bijvoorbeeld af van wat de behoefte van de leerlingen is, wat voor de leerlingen 
haalbaar en realistisch is en wat voor de school mogelijk is om te organiseren.  

Werk in kleine groepen aan een aantrekkelijk programma. Werken in kleine groepen tot maximaal 10 
à 15 leerlingen zorgt ervoor dat er meer tijd en ruimte is voor individuele uitleg van de stof. Zorg ook 
voor voldoende pauzes en afwisseling in het programma.  

Pas het aanbod aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen aan. Dit kan 
betekenen dat voor de ene leerling er meer aandacht wordt gegeven aan de sociaal-emotionele 
ontwikkeling en er bij de andere leerling meer aandacht is voor het bijwerken van een 
onderwijsachterstand. Gebrek aan motivatie en zelfvertrouwen is ook vaak een oorzaak van 
leerachterstand. Belangrijk is dus om aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling en 
werkhouding van leerlingen.  
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Besteed aandacht aan studievaardigheden. Leerlingen missen vaak overzicht of weten niet goed hoe 
ze moeten leren. Vakkundige ondersteuning is nodig om die vaardigheden, zoals planning en ‘leren 
leren’ te oefenen. Bijkomend voordeel is dat het zorgt voor een afwisselend lesprogramma.  

Laat een leerling samen met de docent een leervraag formuleren. Leerlingen die samen met een 
docent een concrete leervraag formuleren gaan gemotiveerder en gerichter aan de slag. Het legt de 
verantwoordelijkheid duidelijker bij de leerling en dat werkt. Ook de betrokkenheid van de ouders is 
hierbij belangrijk: hun commitment is onmisbaar. 

Keuze voor het programma zelf of met meerdere scholen organiseren 
Het is een mogelijkheid om een inhaal- of ondersteuningsprogramma met een andere school te 
organiseren. De voordelen zijn dat door leerlingen bij elkaar te brengen meer verschillende 
docenten kunnen worden ingeschakeld die alle benodigde vakken kunnen bestrijken. Voor 
leerlingen kan het positief werken als zij in een geheel andere omgeving met andere leerlingen aan 
het werk gaan: zij komen zodoende uit hun ‘comfortzone’. Nadelen kunnen zijn dat het meer 
overleg en dus tijd kost om gezamenlijk een programma te organiseren. Een 
programmacoördinator kan dit probleem oplossen. Verder kan het voor sommige leerlingen juist 
een stap te ver zijn om uit hun vertrouwde omgeving gehaald te worden; kwetsbare leerlingen 
hebben weer meer baat bij ondersteuning van hun eigen docenten op hun eigen school. 

Keuze voor eigen onderwijspersoneel of externe docenten 
Het voordeel van het werken met eigen docenten is dat zij de leerlingen goed kennen. Zij weten 
het beste wat de leerling nodig heeft. Het kan moeilijk zijn om eigen docenten in te schakelen, 
omdat zij bereid moeten zijn om buiten de reguliere onderwijstijd te werken. Als docenten graag 
willen meewerken is het belangrijk om tijdig te bespreken wat van hen wordt verlangd en 
afspraken over tijd, inzet en beloning vast te leggen. Het voordeel van een externe docent 
(bijvoorbeeld via een huiswerkinstituut) is dat leerlingen ervaren dat de aanpak anders is: dat is 
een frisse inbreng. Het nadeel van het inschakelen van externen is dat extra aandacht nodig is om 
de kwaliteit van de lessen te bewaken. Zijn de docenten vakinhoudelijk of pedagogisch deskundig 
genoeg? Belangrijk is om daar van tevoren goede afspraken over te maken en een vinger aan de 
pols te houden bij de uitvoering.  

Evaluatie 

Om te kunnen beoordelen of het inhaal- en ondersteuningsprogramma op uw school het beoogde 
effect heeft gehad, of om tussentijds bij te sturen, is het goed om het programma te evalueren. 
Bedenk voor de start van het programma hoe u dit aan wilt pakken. Bij een langlopend programma, 
bijvoorbeeld verlengde schooldag(en) of weekendscholen, kunt u gedurende het programma bij 
leerlingen, ouders en docenten opvragen hoe het programma tot dan toe verloopt. Wat gaat er 
goed? Waar lopen ze tegenaan? Deze informatie kan gebruikt worden om het programma tussentijds 
bij te schaven. Bij een korter durend programma, zoals bijvoorbeeld een programma in de 
herfstvakantie, is het zinvol om vooraf en achteraf de deelnemers te bevragen. Wat hoopten zij te 
leren en welke stappen hebben zij tijdens het programma gezet?  

Lees het rapport ‘Zomerscholen en verlengde schooltijd: effectief voor het inhalen van 
achterstanden?’ van NRO voor meer tips. 
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Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

onderwijs 2020-2021 

Veelgestelde vragen voor primair, voortgezet en (voorgezet) 

speciaal onderwijs 

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die u mogelijk heeft over de subsidieregeling 

inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021, die op 25 mei jl. 

gepubliceerd is. Voor een antwoord op deze (en mogelijke andere) vragen verwijzen we 

u ook naar de toelichting bij de regeling. In het geval verwoording in deze vragen en

antwoorden afwijkt van de tekst en intentie van de regeling en de toelichting daarop
geldt de in de regeling en toelichting vastgestelde tekst.

Deze lijst met vragen en antwoorden zal de komende periode waar nodig worden 

geactualiseerd en aangevuld. Voor MBO en VAVO is er een apart document met vragen 

en antwoorden. 

Invulling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

Aan welke inhoudelijke voorwaarden moeten inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s voldoen? 

De minister verstrekt subsidie met als doel dat de leerlingen die het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan 

wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden. 

Scholen bepalen zelf hoe zij hier invulling aan geven. Zij moeten desgevraagd kunnen 

aantonen dat de omvang en invulling van het programma dit perspectief zullen bieden of 
hebben geboden. 

Is vastgesteld waar het ondersteuningsaanbod over moet gaan? 

Nee, de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen en hun ondersteuningsbehoefte 

kan immers variëren. Scholen kunnen zelf bepalen wat de voor verschillende (groepen 

van) leerlingen de benodigde inhoud en vorm is van het inhaal- en 
ondersteuningsprogramma. 

Het in kaart brengen van leer- en ontwikkelachterstanden is bij uitstek onderdeel van het 

werk en de deskundigheid van leraren, begeleiders en schoolleiders. Ditzelfde geldt bij 

het opstellen van een programma om opgelopen leer- en ontwikkelachterstanden in te 

halen of weg te werken. Het is dan ook van belang dat leraren en schoolleiders nauw 
betrokken worden bij het opstellen en indienen van de aanvraag. 

Is er een minimum aantal uren voor leerlingen dat we moeten invullen? 

Gezien de beschikbare subsidie per leerling en de benodigde inhoud van het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma dient het programma een voldoende substantiële omvang te 
hebben. 

We gaan er van uit dat programma tenminste gemiddeld 30 uur aan begeleiding of 

ondersteuning voor een leerling omvat. Individuele leerlingen kunnen minder of meer 

uren ondersteuning ontvangen, naar gelang hun behoefte. Hierin is maatwerk mogelijk. 

Ook moet voorafgaand aan de start van het inhaal- en ondersteuningsprogramma 
duidelijk zijn wanneer een leerling het programma heeft afgerond. 
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Waar kan ik goede voorbeelden vinden voor het opzetten van inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s in het primair en voortgezet onderwijs? 

Kijk op de website van de PO-Raad of de website van de VO-raad voor voorbeelden voor 
het opzetten van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s.  

Moeten begeleiders bevoegd (lesbevoegdheid) zijn om deze ondersteuning aan 

te bieden? 

Een inhaal- en ondersteuningsprogramma is een voorziening waar leerlingen onder 

verantwoordelijkheid van de eigen school buiten het reguliere onderwijsprogramma 

facultatief extra onderwijs kunnen volgen of extra begeleiding kunnen krijgen. Dat 

betekent dat de school aanspreekbaar is op de kwaliteit van het programma. Als de 

kwaliteit kan worden gewaarborgd door de inzet van begeleiders zonder een formele 

(les-)bevoegdheid, is dat toegestaan. Het gaat in deze programma’s immers om 

onderwijsactiviteiten buiten het reguliere onderwijsprogramma, zodat deze activiteiten 

strikt genomen niet behoeven te voldoen aan de wettelijke eisen ten aanzien van 

onderwijstijd. Maar omdat de school aanspreekbaar is op de kwaliteit van het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma, en de eigen docenten een grote rol hebben bij het bepalen 

van welk extra ondersteuningsaanbod voor welke leerlingen wenselijk zou zijn, en 

wanneer deze leerlingen door het volgen van een inhaal- en ondersteuningsprogramma 

weer voldoende toegerust zijn, ligt het voor de hand dat de aanvrager passende eisen 
stelt aan de begeleiding van het programma, ook als dat door derden gebeurt. 

Moeten leerlingen of ouders een intentie ondertekenen wanneer ze deelnemen? 

Dat moet niet, en kan ook door de school niet verplicht worden. Van deelnemende 

leerlingen mag verwacht worden dat zij beschikbaar en gemotiveerd zijn gedurende de 

gehele periode dat het inhaal- en ondersteuningsprogramma wordt aangeboden. Scholen 

moeten bijhouden hoeveel leerlingen daadwerkelijk aan het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma deelnemen en dit afronden. 

Mag het inhaal- en ondersteuningsprogramma ook georganiseerd worden onder 

de reguliere onderwijstijd?  

Het gaat om een extra inhaal- en ondersteuningsprogramma dat naast het reguliere 

onderwijsprogramma moet worden aangeboden. Dat betekent dat dit dus naast de 

reguliere lessen plaats zal vinden, zoals verlengde lesdagen, in het weekend of tijdens 

vakanties. Maar het is ook toegestaan dit in te passen in een reguliere lesdag zolang het 

aanvullend is op reguliere lessen. Denk daarbij aan extra bijles in de pauzes of extra 

ondersteuning onder zelfstandig werkmomenten.  Het kan niet zo zijn dat een leerling 

extra achterstanden oploopt omdat die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgt en 
daardoor niet de reguliere lessen.  

Doelgroep 

Voor welke leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en (voortgezet) 

speciaal onderwijs is de subsidie bedoeld? 

De subsidieregeling is bedoeld voor het organiseren van een inhaal- en 

ondersteuningsprogramma in de periode tussen de zomervakantie van 2020 en het eind 

van de zomervakantie van 2021. Deelnemers zijn leerlingen in een kwetsbare positie met 

een onderwijsachterstand of een vergroot risico op leer- en ontwikkelachterstanden, 

veroorzaakt door de gehele of gedeeltelijke sluiting van scholen vanwege de uitbraak van 

COVID-19. Daarbij gaat het om leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal onderwijs, 

het speciaal basisonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs 
of het voorbereidend beroepsonderwijs binnen een aoc. 

De school waarvoor subsidie wordt aangevraagd en toegekend bepaalt zelf welke van 

haar leerlingen in aanmerking komen voor het volgen van een inhaal- en 
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ondersteuningsprogramma. Het ligt voor de hand dat dit gebeurt op voordracht van de 

eigen leraren of (in het voortgezet onderwijs) de mentor: zij hebben immers het best 

zicht op welke leerlingen baat zouden hebben bij een inhaal- en 

ondersteuningsprogramma, en op de benodigde inhoud en invulling van zo’n programma. 

programma? 

De subsidieregeling is alleen gericht op leerlingen waarvoor scholen financiering uit ’s 

Rijks kas ontvangen. De uitzondering op deze algemene regel vormen ‘overstappers’ die 

in de zomervakantie al zijn uitgeschreven in het vo maar nog niet zijn ingeschreven in 

het mbo. Voor deze leerlingen wordt ervan uit gegaan dat de vo-scholen en mbo-

instellingen met elkaar afspreken wie subsidie aanvraagt en hoe het programma wordt 

uitgevoerd. Zie ook bij de vragen en antwoorden over het mbo het antwoord op de 

vragen: ‘Mag een MBO-instelling ook een gezamenlijk programma vormgeven met een 

vmbo-school (gericht op overstappers vmbo-mbo)?’ en ‘Wie is er verantwoordelijk voor 

het aanbieden van een programma in de overstap van aanleverend naar 

vervolgonderwijs?’. 

Mag ik mijn personeel extra belonen wanneer zij bereid zijn dit aanbod buiten 

de regulier schooltijd te realiseren? 

Ja, dat mag en ligt ook voor de hand. De eigen leraren of docenten kunnen ingevolge de 

cao niet worden verplicht om buiten de reguliere schooltijden een inhaal- en 

ondersteuningsprogramma uit te voeren. Indien zij hier wel toe bereid zijn en zij 

daarvoor een passende financiële vergoeding ontvangen, zijn dat op grond van deze 

regeling subsidiabele kosten. 

Waarvoor kan geen subsidie worden aangevraagd? 

Alle kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden voor het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma, zoals salaris, materiaalkosten en de huur van ruimtes, zijn 

subsidiabel als de kosten binnen de subsidieperiode worden gemaakt. Er wordt geen 

subsidie verstrekt voor kosten die gemaakt zijn vóór het indienen van de 

subsidieaanvraag. Er wordt evenmin subsidie verstrekt voor activiteiten die al bekostigd 

worden door de Rijksoverheid (en tot de reguliere onderwijstaken- en activiteiten 

behoren), of voor activiteiten waarvoor reeds op grond van een andere subsidieregeling 

subsidie is ontvangen 

Middelen 

Hoeveel subsidie is er per school beschikbaar? 
Dit hangt af van het aantal leerlingen waarvoor subsidie aangevraagd kan worden. Dat 
verschilt per school. 

De subsidieregeling gaat uit van een bedrag van € 900,- per leerling. Voor alle scholen 

mag door het bevoegd gezag subsidie worden aangevraagd voor maximaal 10% van de 

leerlingen die op 1 oktober 2019 stonden ingeschreven. Voor scholen waar meer 

achterstanden voorkomen, zoals gedefinieerd in de regeling, kan subsidie worden 

aangevraagd voor maximaal 20% van de dan ingeschreven leerlingen. Overigens wordt 

alleen subsidie verstrekt voor het (beoogde) aantal leerlingen dat daadwerkelijk een 

inhaal- en ondersteuningsprogramma gaat volgen. Als een school bijvoorbeeld recht zou 

hebben op subsidie voor maximaal 20% van haar leerlingen, maar voor 12% van haar 

leerlingen een programma aanbiedt, kan voor 12% van het aantal leerlingen subsidie 

worden aangevraagd. 

Als er meer leerlingen baat zouden hebben bij het volgen van een inhaal- en 

ondersteuningsprogramma dan waarvoor op grond van deze regeling subsidie 

Mogen ook anderen dan bij  de school ingeschreven leerlingen deelnemen aan een 
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aangevraagd kan worden (maximaal 10% resp. 20% van het aantal leerlingen), 

mogen zij wel deelnemen aan het programma als de school dit zelf financiert? 

Ja, dat mag. De toegekende subsidie mag ook voor deze leerlingen worden aangewend. 

Het gemiddelde bedrag per leerling wordt daarmee lager. Deze ‘extra’ leerlingen tellen 

niet mee voor de verantwoording. Als voor een school bijvoorbeeld voor 10% van de 

leerlingen subsidie mag worden aangevraagd, en 15% van de leerlingen kunnen er een 

inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, wordt aan de subsidieverplichting voldaan 

indien tenminste 85% van die 10% van de leerlingen het programma daadwerkelijk 

hebben gevolgd. 

Wat gebeurt er als er meer aanvragen zijn dan het budget mogelijk maakt? 
Dan wordt er geloot, waarbij scholen met veel onderwijsachterstanden voorrang hebben. 

Waar mag ik de subsidie aan uitgeven? 
De subsidie wordt toegekend om een inhaal- en ondersteuningsprogramma te 

kunnen organiseren. In de subsidieregeling is niet bepaald aan welke activiteiten de 

subsidie exclusief uitgegeven moet worden. Wel wordt aangegeven dat het niet mag 

worden besteed aan activiteiten die al bekostigd worden vanuit de Rijksoverheid. Hieruit 

volgt dat de subsidie wel mag worden besteed aan zaken als het inhuren van docenten of 

studenten, een extern huiswerkbegeleidingsdienst, het aanschaffen van studiemateriaal, 

het huren van een zaal als het niet op de school zelf kan of het organiseren van vervoer 

naar de locatie waar het programma wordt aangeboden. Het kan bijvoorbeeld niet 

worden besteed aan het professionaliseren van docenten zonder dat dit verband houdt 

met het specifieke inhaal- en ondersteuningsprogramma of het betalen van 

vervoerskosten van en naar de school voor regulier les. Let wel: dit zijn voorbeelden en 

dit is geen limitatieve opsomming. 

Leraren mogen op grond van de cao niet worden verplicht om buiten de reguliere 

schooltijden een inhaal- en ondersteuningsprogramma uit te voeren, dus ook niet in de 

zomervakantie. Leraren mogen wel vrijwillig zo’n programma verzorgen; daarbij ligt het 

voor de hand dat zij daarvoor een passende financiële vergoeding ontvangen. Een 

dergelijke vergoeding is subsidiabel op grond van de regeling. Hoe hoog die vergoeding 

is, en wat daarvoor de voorwaarden zijn (bijv. aantal uren inzet) is – net als bij inzet van 

derden het geval zou zijn – een afzonderlijke afspraak tussen het bevoegd gezag en 

degene die het programma verzorgt. 

Welke extra middelen zijn er beschikbaar voor nieuwkomers? 

Voor nieuwkomers krijgen po- en vo-scholen één kwartaal extra nieuwkomersbekostiging 

om (een deel van) de opgelopen achterstanden als gevolg van de coronamaatregelen te 

kunnen opvangen. Hiervoor is in totaal 21 miljoen beschikbaar gesteld. Momenteel wordt 

voor po en vo uitgewerkt hoe dit geld bij de scholen terecht moet komen. Naar 

verwachting worden de wijzigingsregelingen hiervoor in de tweede helft van juni 

gepubliceerd. Onder meer via de site van de rijksoverheid en via de nieuwsbrieven van 

LOWAN-PO en LOWAN-VO zal hierover gecommuniceerd worden. Daarnaast mogen 

nieuwkomersvoorzieningen ook een aanvraag doen binnen de subsidieregeling inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s. Deze subsidie is ook voor nieuwkomers bedoeld en zij 

worden dus ook meegeteld in het aantal leerlingen waarvoor het bevoegd gezag subsidie 

mag aanvragen. 

Samenwerking 

Wij willen samenwerken met een aantal andere scholen en gemeenten, mag 

dat? 

Het bevoegd gezag van de school waar een leerling is ingeschreven vraagt de subsidie 
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aan en is verantwoordelijk voor het aanbieden van het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma conform de eisen die in de subsidieregeling zijn vastgelegd. 

Bij de uitvoering van het programma kunnen ook derden worden ingezet, bijvoorbeeld 

scholen vallend onder een ander bevoegd gezag, gemeenten, lerarenopleidingen of een 

private partij zoals een huiswerkinstituut. Op die manier kan er worden samengewerkt 

met andere partijen. Een bevoegd gezag blijft echter altijd eindverantwoordelijk voor zijn 

eigen leerlingen en subsidieverplichtingen. 

Gemeenten kunnen waar mogelijk samenhang tussen activiteiten aanbrengen. 

Gemeenten die deelnemen aan de Gelijke Kansen Alliantie zijn onderdeel van een 

netwerk van organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma. Zo kunnen zij helpen om partijen met elkaar te verbinden. 

Mag ik aansluiten bij bestaande initiatieven? 

Dat mag, maar de subsidie op grond van deze regeling kan in dat geval alleen worden 

gebruikt voor meerkosten om het bestaande initiatief uit te breiden. Die uitbreiding kan 

bijvoorbeeld bestaan uit aanvullende activiteiten of deelname van een groter aantal 

leerlingen. Met andere woorden: de gemaakte kosten mogen in ieder geval niet dubbel 
gefinancierd worden. 

Daarbij geldt dat de aanvrager desgevraagd inzichtelijk moet kunnen maken wat de 

inhoud en opzet van het inhaal- en ondersteuningsprogramma is, en dus ook in hoeverre 

zich dit verhoudt tot het bestaande initiatief. Op grond van deze subsidieregeling moet 

het inhaal- en ondersteuningsprogramma leerlingen aantoonbaar een reëel perspectief 

bieden op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden of 

leer- en ontwikkelachterstanden veroorzaakt door gehele of gedeeltelijke schoolsluiting 

vanwege COVID-19. Als het bestaande initiatief daarvoor niet toereikend is, dienen 

aanvullende activiteiten te worden georganiseerd om wél aan de subsidieverplichtingen 
van deze regeling te voldoen. 

Hoe verhoudt deze regeling zich tot de regeling lente- en zomerscholen in het 

VO? 

In het voortgezet onderwijs kunnen scholen sinds 2015 op grond van de Regeling lente- 

en zomerscholen vo subsidie aanvragen voor een lente- of zomerschool tegen onnodig 

zittenblijven. Ook dit jaar hebben vo-scholen hiervoor subsidie aangevraagd en 

toegekend gekregen. Bij deze zomerschoolprogramma’s is sprake van een andere 

doelgroep en een beperktere reikwijdte dan bij deze regeling inzake inhaal- en 

ondersteuningsprogramma’s het geval is. Het gaat bij de Regeling lente- en 

zomerscholen vo in de regel om één of twee vakken waarop leerlingen nét tekort komen 

voor een voldoende; na het volgen van een zomerschoolprogramma tegen onnodig 

zittenblijven zijn de meeste deelnemende leerlingen voldoende bijgespijkerd om alsnog 

een voldoende te halen en zodoende over te kunnen gaan naar het volgende leerjaar. De 

problematiek die de aanleiding vormt voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

waarvoor op grond van déze regeling subsidie aangevraagd kan worden is complexer. 

Daarom mogen ook scholen die op grond van de Regeling lente- en zomerscholen vo in 

aanmerking komen voor subsidie voor een lente- of zomerschool tegen onnodig 

zittenblijven desgewenst op grond van deze regeling voor andere leerlingen subsidie 

aanvragen voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Aangezien de te leveren 

inspanning voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aanzienlijk groter is dan die voor 

(lente- en) zomerscholen tegen onnodig zittenblijven en er daarom ook een hogere 

subsidie per leerling wordt toegekend, kan er op grond van deze regeling geen subsidie 

worden aangevraagd of aangewend voor ‘reguliere’ lente- of zomerschoolprogramma’s 
tegen onnodig zittenblijven. 
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Aanvraag- en verantwoordingsprocedure 

Wanneer moet het inhaal- en ondersteuningsprogramma worden aangeboden? 

Er zijn drie tijdvakken waarbinnen het inhaal- en ondersteuningsprogramma moet 
worden aangeboden. Houd hier ook rekening mee bij het moment van aanvragen. 

 eerste tijdvak: 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020;

Aanvragen indienen tussen 2 juni 2020 tot en met 21 juni 2020

Dit tijdvak is vooral gericht op scholen die al bezig zijn met de organisatie van een

programma met (ook) een aanbod in de periode van de zomervakantie. Als

scholen een aanbod willen organiseren dat geheel na de zomervakantie wordt

georganiseerd, is het advies om subsidie aan te vragen in het tweede tijdvak.

 tweede tijdvak: 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021;

Aanvragen indienen tussen 18 augustus 2020 tot en met 15 september 2020.

 derde tijdvak: indien er nog budget beschikbaar is na de eerste twee tijdvakken

wordt dit beschikbaar gesteld in een derde tijdvak waarvoor de aanvraagperiode

in het najaar van 2020 zal zijn.

Wat is de procedure om aan te vragen? 

De precieze procesbeschrijving zal op de website van DUS-I gepubliceerd worden 
wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend (vanaf 2 juni 2020). 

Wat moet ik aan voorbereiding/plan aanleveren om in aanmerking te komen 

voor subsidie? Waar moet de subsidieaanvraag aan voldoen? 

Het inhaal- en ondersteuningsprogramma waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet 

een dusdanige inhoud en omvang hebben, dat het inhalen van opgelopen leer- en 

ontwikkelachterstanden of het voorkomen van verdere leerachterstanden of 

studievertraging een reëel perspectief is. De subsidie mag ingezet worden voor alle 
kosten die de school noodzakelijk acht om het extra (onderwijs)aanbod te organiseren. 

Er hoeft vooraf geen uitgebreid plan ingediend te worden bij DUS-I. Bij de aanvraag 

moet wel een korte omschrijving (max. 250 woorden) gegeven worden van de beoogde 
invulling van het inhaal- en ondersteuningsprogramma. 

Ik wil de subsidie aanvragen voor het eerste tijdvak, want we willen graag 

meteen na de vakantie beginnen maar ik wil het hele schooljaar gebruiken om 

dit in te zetten. In de subsidieregeling staat echter dat dit mag worden ingezet 

tot 31 december 2020. Hoe zit dit? 
De subsidie die toegekend wordt in het eerste tijdvak mag inderdaad besteed worden tot 

uiterlijk 31 december 2020. Indien u het inhaal- en ondersteuningsprogramma ook 

daarna wilt inzetten is het dus nodig dat u ook subsidie aanvraagt en toegekend krijgt uit 

het tweede tijdvak. Dat is ook mogelijk: u mag subsidie in het eerste én het tweede 

tijdvak aanvragen, zolang de optelsom van het aantal leerlingen waarvoor u subsidie 

aanvraagt niet de 10 of 20% overschrijdt. Ons advies is om het eerste tijdvak te 

gebruiken als u een programma (ook) wilt organiseren tijdens de zomervakantie en het 

tweede tijdvak te gebruiken voor een programma daarna.  

Welke gegevens moeten we allemaal bijhouden in het kader van de 

verantwoording? 

Scholen die subsidie ontvangen moeten een overzichtelijke, controleerbare en doelmatige 

administratie bijhouden waarin in elk geval wordt bijgehouden welke leerlingen aan het 

programma hebben deelgenomen, welke en hoeveel ondersteuning zij hebben gehad 

(bijvoorbeeld gemeten in contacturen, lesuren of begeleidingsuren) en of zij het 
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programma, naar het oordeel van de school, hebben afgerond. Voor subsidies van 

minder dan €125.000,- geldt dat de school op verzoek van de subsidieverlener aantoont 

dat aan deze verplichtingen is voldaan. Voor subsidies van €125.000,- meer geldt dat dit 

wordt gedaan aan de hand van de verantwoording in het jaarverslag. 

Scholen die subsidie hebben ontvangen maken er verder op eigen initiatief direct melding 

van als het aantal deelnemers aan het programma, of het aantal deelnemers dat het 

programma heeft afgerond, minder dan 85% is van het aantal deelnemers waarvoor 

subsidie is verstrekt. In dat geval stelt de minister de subsidie naar evenredigheid lager 

vast. Het is daarom aan te raden om niet voor méér leerlingen subsidie aan te vragen 

dan het aantal dat een school redelijkerwijs verwacht te bereiken met het aangeboden 

programma. Dit zorgt er namelijk voor dat door de school budget moet worden 

terugbetaald, dat niet (tijdig) voor andere scholen en voor andere leerlingen beschikbaar 
is. 

Het is mogelijk om in meerdere aanvraagperioden subsidie aan te vragen, zolang er 

budget beschikbaar is en zolang een school het eigen subsidieplafond niet heeft 
overschreden. 

Mag ik twee keer aanvragen? 

Ja. In alle drie termijnen mag een aanvraag worden ingediend, zo lang er budget 

beschikbaar is en het subsidieplafond van de school niet is bereikt. Per aanvraagperiode 

kan slechts één keer een aanvraag worden ingediend. Ook kan voor elke leerling slechts 
één keer subsidie worden aangevraagd. 

Wij willen samenwerken met een aantal andere scholen, moet dat in aparte 

aanvragen? 

De aanvraag wordt gedaan door het bevoegd gezag van de school waar de leerlingen zijn 

ingeschreven. Het bevoegd gezag kan voor één of meerdere van zijn scholen subsidie 

aanvragen, maar niet voor scholen die onder andere bevoegde gezagen vallen. Als er 

sprake is van samenwerking met (scholen onder) andere bevoegde gezagen, kan dat 

worden vermeld op het aanvraagformulier. 

Wanneer wordt het bedrag uitgekeerd? 
Een subsidie die minder dan € 125.000,- bedraagt, wordt direct vastgesteld op uiterlijk: 

 3 juli 2020, indien het gaat om een aanvraag in het eerste tijdvak;

 16 oktober 2020, indien het gaat om een aanvraag in het tweede tijdvak; of
 1 december 2020, indien het gaat om een aanvraag in het derde tijdvak.

Het vastgestelde subsidiebedrag wordt z.s.m. daarna uitbetaald. 

Een subsidie die € 125.000,– of meer bedraagt, wordt verleend op uiterlijk: 

 3 juli 2020, indien het gaat om een aanvraag in het eerste tijdvak

 16 oktober 2020, indien het gaat om een aanvraag in het tweede tijdvak; of

 1 december 2020, indien het gaat om een aanvraag als bedoeld in het derde

tijdvak.

Bij deze subsidies wordt het subsidiebedrag niet direct vastgesteld, maar wordt een 
voorschot verleend. Het voorschot wordt z.s.m. daarna uitgekeerd. 

Hoe moeten scholen die subsidie ontvangen, de uitgaven achteraf 

verantwoorden? 

Het bevoegd gezag dient de ontvangen subsidie te verantwoorden via het jaarverslag. 

Daarnaast moet het bevoegd gezag het daadwerkelijk aantal leerlingen doorgeven dat 
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het aangeboden programma heeft afgerond. Indien dit aantal minder dan 85% van het 

aantal leerlingen is waarvoor subsidie is ontvangen, wordt het verschil daartussen in 
mindering gebracht. 

Bij een subsidie boven de € 125.000,- is vaststelling bovendien afhankelijk van de 

daadwerkelijk gemaakte kosten. Hier geldt dat de niet-bestede middelen worden 

teruggevorderd, ongeacht of 85% of meer van het aantal leerlingen heeft deelgenomen. 

De activiteiten zijn in dat geval volledig verricht, maar dat staat er niet aan in de weg dat 

het overschot aan subsidiemiddelen terugbetaald moet worden. Een voorbeeld: als 95% 

van het aantal leerlingen waarvoor subsidie is aangevraagd het programma heeft 

afgerond maar de school slechts 80% van de middelen heeft uitgegeven, wordt alsnog 

20% van het totale subsidiebedrag teruggevorderd. Of een ander voorbeeld, juist 

andersom: als slechts 70% van het aantal leerlingen waarvoor subsidie is aangevraagd 

het programma heeft afgerond maar de school wel 90% van het totale subsidiebedrag 

heeft uitgegeven, wordt alsnog 30% van het totale subsidiebedrag teruggevorderd. 

De aanvrager moet bovendien desgevraagd inzichtelijk kunnen maken wat de inhoud en 

opzet van het inhaal- en ondersteuningsprogramma is, en dat de ontvangen subsidie 

daadwerkelijk is of wordt besteed aan het programma waarvoor subsidie is aangevraagd. 

Er zijn geen vormvoorschriften ten aanzien van het leveren van de gevraagde informatie. 

De aanvrager moet, conform de Kaderregeling, kunnen verklaren en aantonen dat de 

ontvangen subsidie op een verantwoorde wijze is of wordt besteed. Door subsidie op 

grond van deze regeling aan te vragen, committeert de aanvrager zich aan deze 

bepaling. 

Moeten we voor leerlingen die deelnemen aan het inhaal- en 

ondersteuningsprogramma verzuim melden in het kader van de Leerplichtwet 

1969 of RMC-wetgeving? 

Nee, het programma valt geheel buiten het reguliere onderwijsprogramma en deelname 

is facultatief voor leerlingen. Wel moeten scholen een administratie i.v.m. de 
subsidieverplichtingen bijhouden. 

Is mijn school verplicht om subsidie aan te vragen? 

Nee, besturen kunnen zelf bepalen of zij subsidie willen aanvragen. Zij kunnen ook zelf 

bepalen of zij subsidie in de eerste, tweede of eventuele derde aanvraagperiode 

aanvragen. 

Mag aan leerlingen of hun ouders/verzorgers een financiële bijdrage gevraagd 

worden? 

Nee, van leerlingen of hun ouders/verzorgers mag geen financiële bijdrage worden 

gevraagd voor het volgen van een inhaal- en ondersteuningsprogramma. Het programma 

is voor leerlingen kosteloos toegankelijk. 

In de regeling staat dan 85% van de leerlingen waarvoor het inhaalprogramma 

wordt aangevraagd het programma moet afronden. Wat wordt bedoeld met 

‘afronden’? Is 100% aanwezigheid daarbij nodig? 

De school beoordeelt zelf wanneer sprake is van afronding. Dit is een inhoudelijke 

afweging die de aanvrager maakt. Op verzoek van de minister verklaart de school hoe de 

registratie van deelnemers en hun aanwezigheid is vormgegeven en welke eisen hierbij 
aan deelnemers zijn gesteld. 
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