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Een steunpakket voor het onderwijs 

ter waarde van € 500 miljoen 

Introductie 



Compensatie voor 

studenten in mbo en 

ho 
 
€ 200 miljoen voor studenten 

die bijna afstuderen 

Tegengaan van 

achterstanden en 

studievertraging 
 
€ 244 miljoen voor 

inhaalprogramma’s in po, 

vo, mbo, vavo, vve en 

volwasseneneducatie 

Offensief voor 

stages en 

leerwerkbanen 
 
€ 30 miljoen voor voor 

voldoende stageplaatsen in 

pro, vso, vmbo en mbo 

Extra bekostiging 

voor nieuwkomers 

in po en vo 
 
€ 21 miljoen voor extra 

onderwijstijd voor 

nieuwkomers.  
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Aanpak 

compensatie 

studenten en 

ondersteuning 

onderwijs COVID-19 



Een subsidieregeling voor scholen en instellingen in 

het po, vo, mbo, de vavo, vve en ve.  

 

Gepubliceerd op 25 mei 2020 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-

28472.html   

Inhaal- en ondersteunings 

programma’s om achterstanden 

en vertraging tegen te gaan  
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Inhoud 
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Doelgroep & Middelen 

Welke voorwaarden gelden er voor de inhoud 

van het inhaalprogramma en samenwerking 

met andere partijen?  

Inhoud & Invulling 

Voor welke studenten en instellingen is de 

subsidie beschikbaar en hoeveel subsidie kan 

worden aangevraagd?  

Hoe werkt de aanvraagperiode en de 

verantwoording na afloop?  

Aanvragen & Verantwoorden 

1 

2 

3 



1. Doelgroep & 

Middelen  

Voor welke studenten en 

instellingen is de subsidie 

beschikbaar en hoeveel subsidie 

kan worden aangevraagd?  



Twee doelgroepen  
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Kwetsbare studenten 

Studenten die vertraging hebben 

opgelopen vanwege hun 

thuissituatie, de achtergrond van hun 

ouders, persoonlijke problematiek, 

een taalbarrière of andere 

omstandigheden die hen specifiek 

kwetsbaar maken voor vertraging 

tijdens de sluiting van de instelling.  

Studenten met 

studievertraging in de bpv 

Studenten die vertraging hebben 

opgelopen in de 

beroepspraktijkvorming, bijvoorbeeld 

omdat hun stage als gevolg van de 

COVID-19 uitbraak en 

overheidsmaatregelen is beëindigd, 

uitgesteld of geannuleerd.   



Deze regeling is voor extra ondersteuning voor kwetsbare 

studenten en studenten die vertraging hebben opgelopen 

in de bpv als gevolg van de Coronauitbraak in maart 2020. 

 

Er is niet voldoende budget om aanvragen toe te kennen 

voor het aanpakken van reeds bestaande vertraging of 

problematiek die niet direct relateert aan vertraging van 

(kwetsbare) studenten door de Coronauitbraak.  

Goed om te 

weten 
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€ 68.000.000 
Totaal beschikbaar voor het mbo, vavo en overige volwasseneneducatie  

 

€ 900 
Vast subsidiebedrag per student/leerling/deelnemer  

€ 244.000.000 
Totaal beschikbaar alle onderwijssectoren 

 



1e ronde 2e ronde 3e ronde 

MBO € 64.050.000 

VAVO € 1.075.000 € 1.075.000 

Overige 

educatie 
€ 900.000 € 900.000 

Beschikbare bedragen per aanvraagtijdvak  
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Overgebleven bedragen schuiven door naar de eerstvolgende ronde voor de 

betreffende sector.  



11 

% apcg + 8 % 
Aantal mbo studenten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd 

 

100 % 

Percentage van de vavo-leerlingen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd 

50 %  

Percentage van de deelnemers in een diplomagerichte cursus overige 

volwassenenducatie waarvoor subsidie kan worden aangevraagd  



Zoek het subsidieplafond van 

jouw instelling in de lijst met 

subsidieplafonds.  
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www.mboraad.nl  

http://www.mboraad.nl/


Rekenvoorbeeld 

Instelling A heeft 10.000 studenten, 

waarvan 25 % uit een apcg.  

 

Het subsidieplafond van instelling A is: 

 

25 % van 10.000 studenten (= 2500) + 

8 % (van 7500) = 2500 + 600 = 3100 

 

3100 x € 900 = € 2.790.000 
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In de eerste aanvraagperiode kan 

een instelling voor maximaal 50 % 

van het berekende subsidieplafond 

aanvragen.  
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Let op! 



2. Inhoud & Invulling  
Welke voorwaarden gelden er voor de 

inhoud van het inhaalprogramma en 

samenwerking met andere partijen?  
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Het inhaal- en ondersteuningsprogramma is een aanvulling op, geen vervanging van, het 

reguliere onderwijs en de beroepspraktijkvorming.  

 

Geen examinering  

Geen verplichte deelname 

Geen ouder- of studentbijdrage 

 

De inhoud van het programma wordt door de instelling afgestemd op de behoeften van de 

studenten met vertraging door de COVID-19 uitbraak, en kan dus verschillen per (groep) 

student(en) en tussen instellingen.  

Ruimte voor Maatwerk 
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Invulling van het programma 
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Inhoud 

Het programma is voldoende 

van omvang en inhoud om 

deelnemers een reeel 

perspectief te bieden op het 

wegwerken van achterstanden. 

  

De inhoud kan gericht zijn op 

theorie of op praktijk.  

 

Richtlijn is een programma van 

minimaal 30 uur per student.   

Samenwerken 

Samenwerken met 

andere instellingen en 

met derden mag.  

 

Elke instelling vraagt 

echter subsidie aan voor 

zijn eigen studenten en 

verantwoordt de 

subsidie voor zijn eigen 

studenten.   

Uitbesteden 

Activiteiten kunnen worden 

uitbesteed.  

 

Wanneer derden worden 

ingezet voor de uitvoering 

van het programma, volgt 

de instelling de geldende 

(aanbestedings)regels. 

 

De aanvrager blijft 

verantwoordelijk voor de 

kwaliteit.  



3. Aanvragen & 

Verantwoorden 
Welke voorwaarden gelden er voor de 

inhoud van het inhaalprogramma en 

samenwerking met andere partijen?  
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Subsidie aanvragen kan vanaf 2 juni 2020 via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies 

aan Instellingen (www.dus-i.nl)  

 

Geen projectplan  

Geen uitgebreide begroting  

Geen vragenlijsten of beoordelingscommissies  

 

Instellingen maken een realistische inschatting van het aantal deelnemers aan hun inhaal- en 

ondersteuningsprogramma en beschrijven in max. 250 woorden de invulling van de 

activiteiten die worden aangeboden.  

Eenvoudig online aanvragen 
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https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-

ondersteuningsprogrammas-onderwijs 
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Aanvraagformulier vanaf 1 juni beschikbaar  

 

 



Belangrijke data 1e aanvraagtijdvak 

 

 

Start eerste 

aanvraagperiode 

2 juni  
 

 

Besluit over 

toekenning 

3 juli  

 
Sluiting eerste 

aanvraagperiode 

18 juni  

 

Ontvangst van 

middelen  

 

Medio juli 

 
Einddatum uitvoering 

activiteiten 

 

31 dec 
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Belangrijke data 2e aanvraagtijdvak 

 

 

Start tweede 

aanvraagperiode 

18 aug 
 

 

Besluit over 

toekenning 

16 okt 

 
Sluiting tweede 

aanvraagperiode 

18 sept 

 

Ontvangst van 

middelen  

 

Medio nov 

 
 

Einddatum uitvoering 

activiteiten 

 

31 aug 

2021 
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Hoe verloopt de toekenning van subsidie?  
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Tweede ronde  

Instellingen die in de eerste 

ronde geen aanvraag deden, 

krijgen voorrang.   

 

Bij overschrijding van het budget 

met minder dan 10 % worden alle 

aanvragen evenredig gekort. 

 

Bij een overschrijding van meer 

dan 10 % wordt geloot.   

 

Eerste ronde  

Instellingen vragen voor max. 50 % van hun 

plafondbedrag aan.  

 

Alle aanvragen die voldoen aan de 

voorwaarden worden toegekend.  

Er is voldoende budget.  

 

Derde ronde  

Uitsluitend wanneer in ronde 

twee budget is overgebleven.  

 

Toekenning op basis van first 

come first serve 



Verantwoording van de 

subsidie  
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Bijhouden van een administratie 

 

- Welke studenten hebben deelgenomen 

- Welke en hoeveel ondersteuning 

hebben studenten gehad 

- Hoeveel studenten hebben het 

programma afgerond 

- Financiële administratie  

 

 

Bij aanvragen < € 125.000  

 

Vaststelling is onafhankelijk van de 

daadwerkelijke kosten. Wanneer minder 

dan 85% van de studenten het programma 

heeft afgerond, wordt het verleende bedrag 

per student die niet heeft afgerond, 

teruggevorderd.  

 

Verantwoording via jaarverslaggeving 

(model G1) + meldingsplicht 

 

Bij aanvragen > € 125.000  

 

Subsidiebedrag bij vaststelling is 

afhankelijk van de daadwerkelijk gemaakte 

kosten en het aantal studenten dat het 

programma heeft afgerond.  

 

Verantwoording via jaarverslaggeving 

(model G2) + meldingsplicht 



Rekenvoorbeeld A 

Instelling A heeft subsidie aangevraagd voor 

1000 studenten en ontvangt 1000 x € 900 = 

€ 900.000 

 

De instelling bereikt uiteindelijk 1500 

studenten en geeft gemiddeld € 600 per 

student uit. De totale uitgaven bedragen € 

900.000  

 

Er wordt geen geld teruggevorderd omdat 

het geplande aantal studenten is bereikt en 

alle middelen zijn besteed.  
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Rekenvoorbeeld B 

Instelling B heeft subsidie aangevraagd voor 

1000 studenten en ontvangt 1000 x € 900 = 

€ 900.000 

 

De instelling bereikt uiteindelijk 600 

studenten en geeft gemiddeld € 1500 per 

student uit. De totale uitgaven bedragen € 

900.000  

 

Er zijn minder studenten bereikt dan 

geraamd. Er wordt voor 400 studenten (400 

x € 900) = € 360.000 teruggevorderd.  
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Veelgestelde 

vragen 

Vind de antwoorden op ruim 30 

veelgestelde vragen op  

Rijksoverheid.nl  

  

https://tinyurl.com/yalgvsly 

  



Lees de informatie 

terug  

Alle informatie uit deze sessie, 

de presentatie en de 

antwoorden op gestelde vragen 

vind je terug op www.mboraad.nl  

 

http://www.mboraad.nl/


Hulp nodig bij je aanvraag?  

29 

Stel je vraag aan DUS-I via www.dus-i.nl of 

doe mee aan de Webinar  

 

“Subsidie aanvragen voor een inhaal- en 

ondersteuningsprogramma in het mbo” van het 

Ministerie van OCW op donderdag 4 juni om 

16.00 uur via  

 

https://rijksvideo.webex.com/rijksvideo/j.php?M

TID=m2f6405cdf31601ff21a37c33a6957624  

 

Meld je uiterlijk 3 juni aan via 

h.p.b.hindriks@minocw.nl. Je ontvangt dan het 

benodigde wachtwoord om de bijeenkomst te 

kunnen volgen.  
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Vraag & 

Antwoord   
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Direct antwoord op je meest prangende vragen 
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Bedankt! 
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