
Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

Op 25 mei is de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 
2020-2021 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor scholen in het vo wordt 63 
miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling om extra ondersteuning te bieden aan 
leerlingen die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben. 

Op grond van deze regeling kunnen scholen en instellingen in po, so, vo en mbo subsidie 
aanvragen (€ 900 per leerling, afhankelijk van het aantal leerlingen met 
onderwijsachterstanden voor tot 10% of tot 20% van het totale aantal leerlingen) om 
inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te organiseren. Het praktijkonderwijs is niet 
expliciet genoemd, maar het ministerie laat weten dat deze regeling voor alle scholen 
geldt, dus ook voor scholen voor praktijkonderwijs.

Vanaf 2 juni kunt u uw aanvraag indienen via deze link


Beroepspraktijkvorming 
In het vmbo, praktijkonderwijs en mbo kan deze subsidie ook ingezet worden voor extra 
ondersteuning of begeleiding bij de beroepspraktijkvorming. Instellingen kunnen extra 
activiteiten, begeleiding of vervangende opdrachten ontwikkelen of aanbieden om het 
wegvallen van mogelijkheden om praktijkervaring op te doen, te ondervangen. 


Het kan bijvoorbeeld gaan om inzet van de instelling om een vervangend stagebedrijf te 
vinden, extra praktijkbegeleiding in de vakanties of vervangende schoolopdrachten. 
Uitgangspunt is dat, in elk geval in het mbo, beroepspraktijkvorming zoveel mogelijk in de 
beroepspraktijk plaatsvindt, bij erkende leerwerkbedrijven. Dit kan ook buiten de reguliere 
werk- of onderwijstijden, bijvoorbeeld in de weekenden, na schooltijd en ’s avonds of 
tijdens vakanties. 
 

Webinar over regeling 
Het ministerie van OCW, de VO-raad en Kennisnet organiseren op 3 juni tussen 15 en 16u 
een online webinar over deze regeling. Het ministerie licht de regeling toe, de 
subsidieverstrekker DUS-I zal uitleg geven over de procedure en de VO-raad zal 
aansluitend vragen beantwoorden over de organisatie van een inhaal- of 
ondersteuningsprogramma.  


Aanmelden voor de webinar doet u via deze link. 

Voor Q en A’s over de regeling kunt u hieronder terecht.

Zie ook de informatie op de site van de VO-raad.


Week 22 
29 mei 2020

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl

mailto:infoflits@praktijkonderwijs.nl
https://www.dus-i.nl/
https://m18.mailplus.nl/wpFrYe9YdA4w-1856-318000099
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financiering-onderwijs/extra-geld-onderwijs-door-coronacrisis/subsidieregeling-inhaal--en-ondersteuningsprogramma%E2%80%99s-onderwijs-2020--2021
https://www.vo-raad.nl/nieuws/subsidieregeling-inhalen-corona-achterstanden-gepubliceerd
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