
Subsidie inhaalprogramma’s PO & VO | 
Stappenplan & tips 

Meer informatie? 
Heb je vragen of wil je samenwerken? Neem contact op met: 
 

Ineke Bruning | Senior Onderwijsadviseur 

06 11 62 60 37 | ibruning@obdnoordwest.nl  

Tussen 18 augustus en 18 september 2020 (tweede tijdvak) kunnen besturen voor hun scholen subsidie 
aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden  
veroorzaakt door de coronacrisis. De subsidieaanvraag omvat een motivatie van maximaal 250 woorden. 
Hoe stel je deze motivatie op? En hoe zorg je voor een passende doorgaande ontwikkeling van deze  
leerlingen? Wij geven je een stappenplan met tips aan de hand van de gouden cirkel van Sinek. 
 

STAP 1 | Waarom? 
Doel is om de eventueel opgelopen onderwijsachterstand zo goed mogelijk te overbruggen.  

• Breng de gegevens van de leerlingen in kaart. Dit kan m.b.v. methodetoetsen, Cito-toetsen,  
observaties, gesprekken met ouders of maatschappelijk werk, etc. 

• Welke leerlingen hebben extra ondersteuning nodig? 

• Welke doelen moeten deze leerlingen halen zodat je een doorgaande ontwikkeling kunt stimuleren? 

• Op welk gebied is extra onder-
steuning noodzakelijk?  
TIP: Bepaal met je team waar je de 
prioriteiten legt. 

• Schrijf de motivatie in maximaal 250 
woorden en dien de subsidie-
aanvraag in. Wij assisteren je hier 
graag bij! 

 
 
STAP 2 | Hoe? 
Stel een definitief plan op: schrijf een 
adaptief aanbod gebaseerd op reële 
doelen. 
 
TIPS:  

• Maak gebruik van onze ervaring; 
denken, delen & uitwisselen. 

• Ondersteuning heeft het meeste  
effect bij structurele en langdurige 
inzet. Duurzaam onderwijs! 

STAP 3 | Wat? 
Maak een doelplan, lesplan, bepaal welke instructie er gegeven wordt en door wie, bepaal het momen 
van reflectie. Doe wat werkt!  
 
TIPS:  

• Laat collega’s en/of externen gezamenlijk brainstormen over het programma. Werk vanuit je doelen 
(lesson study). 

• Zorg voor een sparring partner die feedback geeft op de inhoud. 

• Betrek de leerling bij zijn ontwikkeling. Samen kom je verder! 
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