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Samenvatting 
In het tweede tijdvak van de subsidieregeling voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s gericht op 
het inhalen van gemiste leertijd door schoolsluiting i.v.m. COVID-19 - zijn door LEARN! onderzoekers 
aanvragen geanalyseerd om een beeld te creëren van het type interventies dat scholen (gaan) 
implementeren om leerachterstanden weg te werken en welke beweegredenen hiervoor worden 
gegeven, de doelgroepen die zij hiermee willen helpen, en de praktische aspecten van de uitvoering 
(zoals samenwerking met externe partijen). Hieronder volgt een kort overzicht van deze analyses 
gebaseerd op aanvragen van 1181 PO-, 686 VO-, en 85 SO (SO/VSO/SBO)- scholen.  
 
Uit de analyses blijkt dat de meeste PO en SO-scholen zich richten op de opgelopen taal-en 
rekenachterstanden. VO-scholen richten zich vooral op de kernvakken (Engels, Nederlands en 
Wiskunde). De meeste PO en SO-scholen halen de gemiste leertijd van leerlingen in door extra 
ondersteuning/begeleiding tijdens (begeleiding tijdens zelfstandige werkmomenten) en na schooltijd 
(verlengde schooldag) aan te bieden en door aanschaf van nieuwe methoden/materialen (digitale 
oefensoftware). Binnen het VO wordt voornamelijk bijles/verlengde schooldag ingezet, gevolgd door 
huiswerkbegeleiding en examentraining. In alle sectoren is de voornaamste reden van de 
implementatie van inhaalprogramma`s om leerlingen te laten aanhaken bij de groep/reguliere les.  
Bij bijna driekwart van de VO-scholen ligt de uitvoering van inhaalprogramma`s in handen van zowel 
interne als externe professionals, terwijl bijna de helft van de PO- en SO-scholen de uitvoering overlaat 
aan interne professionals. 

Met een andere, enigszins vergelijkbare subsidieregeling konden voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE) instellingen middelen aanvragen om extra ondersteuning te bieden in de periode van juli t/m 
december 2020. In de subsidieaanvragen werd geen onderscheid gemaakt in soort programma; alleen 
het aantal uur per week en het totaal aantal weken of maanden werd beschreven. Hier rapporteren 
we daarom de eerste resultaten van een uitvraag naar VVE-programma’s en beschrijven we welke data 
we op dit moment bij de VVE-instellingen verzamelen om een overzicht te krijgen van de uitgevoerde 
programma’s en de effectiviteit ervan.  
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1. Inleiding 
Om leerachterstanden - opgelopen door de Coronacrisis - in te halen, heeft het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW) een subsidieregeling uitgezet voor scholen en instellingen 
uit het primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO), voortgezet 
speciaal onderwijs (VSO), speciaal onderwijs (SO), en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze 
subsidieregeling bestaat uit twee aanvraagrondes, waarbij scholen/instellingen een aanvraag in zowel 
tranche 1 als 2 konden indienen. Aanvragen ingediend in het eerste tijdvak dienen aangeboden te 
worden tussen 2 juni 2020 tot en met 31 augustus 2021 en ondersteunings-en inhaalprogramma`s uit 
het tweede tijdvak dienen uitgevoerd te worden tussen 1 oktober 2020 tot en met 31 augustus 2021. 
De subsidieregeling gaat uit van een bedrag van € 900,- per leerling. Voor alle scholen mocht door het 
bevoegd gezag subsidie worden aangevraagd voor maximaal 10% van de leerlingen en voor scholen 
met een positieve achterstandsscore in het kader van bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding 
mocht subsidie worden aangevraagd voor maximaal 20% van de dan ingeschreven leerlingen, zoals 
ook te lezen is in de subsidieregeling.  

Scholen waren vrij om zelf de ondersteunings-en inhaalprogramma`s (vanaf nu inhaalprogramma`s) in 
te richten en om te bepalen welke leerlingen in aanmerking komen voor de extra ondersteuning, 
zolang deze bedoeld zijn voor leerlingen, die door de schoolsluitingen, behoefte hebben aan extra 
ondersteuning. Uit het overzicht van de subsidieaanvragen uit tranche 2 van het ministerie van OCW 
blijkt dat 3556 aanvragen door het PO en SO en 392 door het VO zijn ingediend, waarvan 37% van de 
PO-aanvragen is ingediend door PO-scholen uit de G4 steden1.  

De subsidieregeling van VVE was vergelijkbaar qua bedrag maar kende één tijdvak (4 juli 2020 t/m 3 
januari 2021). In totaal vroegen 312 VVE-instellingen subsidie aan voor in totaal 3676 peuters 
(gemiddeld 12 peuters per instelling). Gemiddeld duurde een programma 3 weken met een 
gemiddelde ondersteuning van 13 uur per deelnemer gedurende deze periode.  

2. Methode 
Een willekeurige steekproef van 1250 PO/SO/VSO/SBO- scholen(groepen), allen met een unieke BRIN-
4-nummer, werd getrokken uit alle 3556 scholen(groepen) uit deze sectoren die een aanvraag hebben 
ingediend in de tweede tranche. Van de 1250 aanvragen zijn drie aanvragen van scholen uit het 
Caribisch gebied (Bonaire en Sint-Eustatius) niet geïncludeerd en van alle 392 VO-aanvragen in de 
tweede tranche, zijn wederom twee VO-scholen uit Bonaire niet meegenomen in de inventarisatie. 
Scholen uit het Caribisch gebied worden in een aparte deelstudie geanalyseerd. Om een overzicht te 
verkrijgen van inhaalprogramma`s op schoolniveau (BRIN-6-nummer) zijn in totaal 190 
scholen(groepen) met meerdere vestigingen/scholen gemaild en/of gebeld voor verdere specificatie 
van de ingediende aanvraag. Hiervan hebben in totaal 61 scholen(groepen) niet gereageerd en om 
deze reden zijn de aanvragen van deze scholen(groepen) niet meegenomen in de inventarisatie.  
 
Na specificatie van de aanvragen op schoolniveau zijn vervolgens de aanvragen van 1181 PO-scholen, 
85 SO-scholen (n=47 SBO; n=34 SO; n=4 VSO), en 686 VO-scholen gecodeerd voor onder andere: type 
sector (PO, VO, SBO, SO en VSO); typen inhaalprogramma`s; opgelopen achterstanden; doelen van de 
inhaalprogramma`s; uitvoering en begeleiding van de inhaalprogramma`s; en de motivatie voor de 
gekozen inhaalprogramma(`s). Het codeboek (zie Bijlagen 1 en 2) biedt een overzicht van de typen 
inhaalprogramma`s en motivaties (zoals de aanvragen zijn gecodeerd), een korte toelichting van deze 
typen en motivaties, en citaten uit aanvragen die dienen als voorbeeld. Binnen dit rapport zijn voor de 
analyses de volgende categorieën gemaakt: PO, SO (SBO/VSO/SO), en VO.  
 

 

1. OCW Overzicht aanvragen 2e tranche subsidies inhaalonderwijs (niet gepubliceerd). 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0043564/2020-11-25#Artikel7
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-29729.html
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Minimaal 20% van alle gecodeerde aanvragen zijn dubbel gecodeerd, waarbij eventuele wijzigingen na 
consensus met beide codeurs zijn aangebracht.   
 
VVE-instellingen die subsidie hebben aangevraagd, hebben een vragenlijst ontvangen waarmee in 
kaart wordt gebracht welke programma’s zij hebben aangeboden, welke doelen zij hiermee 
nastreefden en of en hoe de ontwikkeling van de peuters in kaart werd gebracht. Op het moment van 
schrijven hebben 136 van de 312 VVE-instellingen gereageerd. Hiervan wordt een analyse 
meegenomen in dit rapport. De overige respons wordt op een later moment geanalyseerd. Twee VVE-
instellingen worden benaderd voor een kwalitatief onderzoek, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van 
de in de instelling beschikbare observatiedata. Als blijkt dat VVE-instellingen veelal dezelfde observatie 
instrumenten gebruiken en observaties kort voorafgaand en kort na afronding van de 
inhaalprogramma’s werden gedaan, wordt deze data gebruikt om de effecten van de programma’s op 
de taal, cognitie, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden in kaart te brengen.   
 

3. Beoogde doelen en doelgroepen van de inhaalprogramma`s 
Figuur 1 en Tabel 1 bieden een overzicht van –door scholen omschreven-  achterstanden van leerlingen 
en de doelen van de aangevraagde programma’s; beiden komen vanzelfsprekend nauw overeen. 
Scholen uit het PO en SO richten zich voornamelijk op leerwinst in taal en rekenen en bij het VO zijn 
kernvakken (Wiskunde, Nederlands en Engels) vaak het kerndoel van een programma (zie bijlage 3). In 
alle sectoren worden daarnaast vooral inhaalprogramma`s ingezet om de sociaal-emotionele 
vaardigheden van leerlingen te verbeteren (zie Tabel 1). Binnen het VO en SO zijn het opdoen en 
verbeteren van stage-vaardigheden (BPV) vaker (een van de) het doel(en) van het programma en 
richten inhaalprogramma`s voor VO-leerlingen zich vaker op het trainen van studievaardigheden 
vergeleken met het PO en SO (41.1% vs. respectievelijk 5.4% en 10.6%).  
 

 
Figuur 1. Opgelopen achterstanden zoals omschreven door de scholen, gestratificeerd naar type 
sector. 
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Tabel 1. Aantal scholen per beoogd doel van inhaalprogramma`s, gestratificeerd naar type sector. 
Percentages geven weer door hoeveel procent van alle scholen (per sector) het doel is beschreven in 
de aanvraag. 

Beoogde doelen van de interventies  
  
 

Primair onderwijs 
N= 1181 

(%) 

Voortgezet 
onderwijs 

N= 686 
(%) 

Speciaal 
onderwijs 

N= 85 
(%) 

Rekenen 710 (60.1) 9 (1.3) 23 (27.1) 

Taal 966 (81.8) 30 (4.4) 56 (65.9) 

Schoolvakken VO - 624 (91.0) - 

Schoolprestaties (niet gedefinieerd) 184 (15.6) 17 (2.5) 17 (20.0) 

Sociaal-emotionele vaardigheden 278 (23.5) 183 (26.7) 31 (36.5) 

Studievaardigheden 64 (5.4) 282 (41.1) 9 (10.6) 

BPV-vaardigheden 
(stage)/werkveld/praktijk 

2 (0.2) 30 (4.4) 5 (5.9) 

Afstandsleren 7 (0.6) 15 (2.2) 3 (3.5) 

Professionalisering leraren 44 (3.7) 5 (0.7) 6 (7.1) 

Sport 21 (1.8) 2 (0.3) 5 (5.9) 

Cultuur/excursies/creatief 25 (2.1) 1 (0.1) 5 (5.9) 

Overig, namelijk 81 (6.9) 4 (0.6) 10 (11.8) 

Onbekend 6 (0.5) 6 (0.9) - 
 

Voor VVE geldt dat vrijwel alle instellingen (98%) zich richtten op het verbeteren van taalvaardigheid. 
In de meeste gevallen (83%) beoogden VVE-instellingen met hun programma tevens de ontwikkeling 
van sociaal-emotionele vaardigheden van de peuters te stimuleren. 70% van de instellingen beoogden 
daarnaast met hun programma ook de cognitieve vaardigheden te verbeteren. In 62% van de 
programma’s was tevens doel om de motorische vaardigheden van kinderen te stimuleren. In een 
enkel geval lag de nadruk op spelontwikkeling of het bevorderen van de structuur voor peuters (ook 
thuis). 

4. Uitvoering en begeleiding binnen de inhaalprogramma’s 
De figuren hieronder laten voor elk sector apart zien wat voor begeleiders zijn/worden ingezet voor 
de inhaalprogramma`s: 27% van alle PO-scholen (n=319), 31% van VO-scholen (n=213) en 26% van de 
SO-scholen (n=22) kiest voor inzet van eigen personeel, zoals de eigen leraar, IB-er en/of 
onderwijsassistent. VO-scholen zetten vaker externe professionals (zowel gekwalificeerd als 
ongekwalificeerd) in om de programma’s uit te voeren dan PO en SO-scholen (respectievelijk 26% vs. 
16% en 20%). 
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Figuur 2. Begeleiders voor inhaalprogramma`s in het primair onderwijs (N=1181) 
  

 
Figuur 3. Begeleiders voor inhaalprogramma`s in het voortgezet onderwijs (N=686) 

 
Figuur 4. Begeleiders voor inhaalprogramma`s in het speciaal onderwijs (SBO/SO/VSO) (N=85) 
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Uitvoering programma’s 
Scholen en schoolbesturen kunnen in de uitvoering van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s met 
externe partners samenwerken, en/of de uitvoering helemaal uitbesteden. Figuur 5 geeft per sector 
weer wie de inhaalprogramma`s uitvoert. Af te lezen is dat bij de meeste VO en SO-scholen de 
uitvoering van de inhaalprogramma`s ligt bij zowel interne professionals als externe instanties, zoals: 
andere scholen, cultuurinstellingen, lerarenopleidingen, onderwijsadviesbureaus/ 
huiswerkbegeleiding, gemeentes en sportverenigingen, of een combinatie. Zowel PO-scholen, VO- en 
SO-scholen werken vooral samen met onderwijsadviesbureaus en huiswerkbegeleiding instanties. 
Daarnaast ligt bij het PO en SO (46%) de uitvoering vaker alleen bij interne professionals vergeleken 
met het VO (31% van VO-scholen).  

 

 

 

5. Typen ondersteunings- en inhaalprogramma’s 
In onderstaande figuren is af te lezen welke typen inhaalprogramma`s door scholen (zullen) worden 
ingezet om achterstanden door schoolsluitingen in te halen. In totaal hebben 814 scholen uit alle 
sectoren voor twee of meer typen programma’s een aanvraag ingediend; 247 scholen voor drie of 
meer; en 56 scholen voor vier typen inhaalprogramma`s. Bijlage 1 en 2 bieden een overzicht van 
voorbeelden van de programma’s voor PO, VO en SO.  

 

 
Figuur 5. De uitvoering van de inhaalprogramma`s, weergegeven per sector. 
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Zoals in Figuur 6 is te zien, kiezen de meeste PO-scholen (80%) ervoor om door extra 
ondersteuning/begeleiding (onder of buiten schooltijd) de gemiste leertijd in te halen. In Figuur 7 
wordt de type ondersteuning/begeleiding verder gespecificeerd; zo blijkt dat de meeste PO-scholen 
de instructietijd verlengen (n=277), gevolgd door het begeleiden van leerlingen tijdens zelfstandige 
werkmomenten (n=211 scholen). 26% van PO-scholen schaft nieuwe methoden, inclusief eventuele 
methode-specifieke externe ondersteuning en/of monitoring aan om de gemiste leertijd in te halen. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om digitale oefensoftware. 
 

 
Figuur 6. Type inhaalprogramma`s, gericht op het inhalen van gemiste leertijd i.v.m. schoolsluitingen, 
die worden/zijn ingezet in het primair onderwijs. 

NB. Percentages in deze figuur tellen op tot >100% omdat veel scholen meerdere typen programma’s 
aanbieden.  

 
Figuur 7. Specificatie van de ondersteuning/begeleiding (onder/na schooltijd) in het primair en 
speciaal onderwijs. 
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In het VO geven de meeste scholen (79%) bijles of verlengen ze de schooldag (zie Figuur 8). Veel 
scholen (18%) zetten in op examentraining. Slechts 2% van de VO-scholen heeft subsidie aangevraagd 
voor het werven/behouden van stageplekken, alternatieven ontwikkelen en/of voor begeleiding bij 
stages. Nog eens 2% zet jobcoaches en/of netwerk experts in voor schoolcarrière en beroepsoriëntatie 
van hun leerlingen.  
 

 
Figuur 8. Type inhaalprogramma`s, gericht op het inhalen van gemiste leertijd i.v.m. schoolsluitingen, 
die worden/zijn ingezet in het voortgezet onderwijs. 

NB. Percentages in deze figuren tellen op tot >100% omdat veel scholen meerdere typen programma’s 
aanbieden. 

Ook binnen het SO willen de meeste scholen (54%) extra ondersteuning en begeleiding inzetten voor 
hun leerlingen (zie Figuur 9). Opvallend is dat 13% van de SO-scholen extra sport of naschoolse 
activiteiten aanbiedt, terwijl dit bij het PO en VO slechts wordt aangeboden door respectievelijk 4 en 
2 procent.   

 
Figuur 9. Type inhaalprogramma`s, gericht op het inhalen van gemiste leertijd i.v.m. schoolsluitingen, 
die worden/zijn ingezet in het speciaal onderwijs (SO/VSO/SBO).  
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Binnen VVE hadden de inhaalprogramma’s vrijwel altijd de vorm van uitbreiding van het bestaande 
aanbod (bijv. opening tijdens de zomervakantie van 2020 of in de weken daarna). De programma’s 
werden altijd begeleid door de pedagogisch medewerker. Bij 20% van de programma’s werden deed 
de pedagogisch medewerker dat met een collega, meestal de pedagogisch coach, VVE-coördinator of 
een leerkracht/intern begeleider. 18% van de VVE-instellingen realiseerde dit, onder andere, door 
extra personeel aan te stellen. In de overige gevallen werd eigen personeel in de vakantie extra ingezet. 
Meestal werd een extra thema van het bestaande programma (bijv. Uk & Puk of Piramide) 
aangeboden, of aanvullende VVE-programma’s/materialen ingezet.  

6. Motivatie voor gekozen inhaalprogramma’s 
In de aanvraagformulieren konden scholen aangeven waarom ze voor bepaalde programma’s kozen 
en hoe deze geconstateerde achterstanden zouden moeten oplossen. Waar deze informatie werd 
gegeven, blijkt dat PO, VO als SO-scholen inhaalprogramma`s vooral inzetten om leerlingen weer bij 
de groep te laten aanhaken of om verschillen tussen leerlingen te verkleinen (VO). Daarnaast wordt in 
het PO vaak (n=137; 11.6%) het stimuleren van zelfvertrouwen en motivatie van de leerlingen 
genoemd (zie Tabel 2).  

Tabel 2. Overzicht van motivaties voor gekozen inhaalprogramma’s in het primair en speciaal 
onderwijs. Percentages geven weer door hoeveel procent van alle scholen (per sector) de motivatie is 
beschreven in de aanvraag.  

Motivatie 
  
 

Primair onderwijs 
N= 1181 

(%) 

Speciaal onderwijs 
N= 85 

(%) 
Aanhaken bij de groep en reguliere les 896 (75.9) 58 (68.2) 

Voorkomen burn-out van reguliere 
leerkracht/organisatie achterwacht 

14 (1.2) 1 (1.2) 

Thuisonderwijs (incl. online) professionaliseren 25 (2.1) 5 (5.9) 

Trainen leraren in het geven van 
afstandsonderwijs 

13 (1.1) 4 (4.7) 

Overgang van PO naar VO vergemakkelijken 42 (3.6) 4 (4.7) 

Verbeteren leerklimaat in de klas 17 (1.4) 5 (5.9) 

Stimuleren zelfvertrouwen en motivatie 137 (11.6) 9 (10.6) 

Stimuleren studievaardigheden, werkhouding 55 (4.7) 4 (4.7) 

Vergroten mogelijkheden van praktijkervaring 
opdoen 

- 1 (1.2) 

Motiverende werking toekomstperspectief en 
rolmodel 

1 (0.1) 2 (2.4) 

Overig 14 (1.2) 2 (2.4) 

Beschrijving ontbreekt 227 (19.2) 13 (15.3) 
 

NB. Percentages in deze tabel tellen op tot >100% omdat scholen meerdere motivaties hebben voor een 
programma. 

In het VO worden inhaalprogramma`s naast het verkleinen van verschillen tussen leerlingen (487 VO-
scholen) vaak ingezet om studievaardigheden van leerlingen te verbeteren of om de leerlingen voor te 
bereiden op examens (respectievelijk door 266 en 176 VO-scholen beschreven) (zie tabel 3).  
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Tabel 3. Overzicht van motivaties voor gekozen programma’s in het voortgezet onderwijs. 
Percentages geven weer door hoeveel procent van alle scholen in het voortgezet onderwijs de 
motivatie is beschreven in de aanvraag.   

Motivatie Voortgezet onderwijs 
N= 686 

(%) 
Verkleinen verschillen binnen klassen 487 (71.0) 

Stimuleren studievaardigheden, werkhouding 266 (38.8) 

Voorbereiden voor school-en eindexamens 176 (25.7) 

Stimuleren zelfvertrouwen en motivatie 138 (20.1) 

Taalgevoel ontwikkelen 17 (2.5) 

Voorbereiden op vervolgopleiding/boost schoolcarrière  14 (2.0) 

Vergroten mogelijkheden van praktijkervaring opdoen  27 (3.9) 

Motiverende werking toekomstperspectief en rolmodel 2 (0.3) 

Thuisonderwijs (incl. online) professionaliseren 11 (1.6) 

Wegnemen faalangst  14 (2.0) 

Overig  25 (3.6) 

Beschrijving ontbreekt 78 (11.4) 

NB. Percentages in deze tabel tellen op tot >100% omdat scholen meerdere motivaties hebben voor een 
programma. 
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Bijlage 1. Codeboek inventarisatie PO/SO inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

Type inhaalprogramma Toelichting Voorbeeld van tekst uit de 
aanvraag 

Ondersteuning 
(individueel/kleine groepjes) 
binnen/buiten de klas 

Pre-teaching, begeleide 
inoefening, automatisering, 
inclusief huiswerkbegeleiding, 
remedial teaching (RT) in 
kleine groepen, individuele 
ondersteuning bij verwerking 
stof, automatiseren en 
inoefenen, verlengde 
schooldag, bijles; achterwacht 
voor wanneer leerkrachten 
uitvallen 

‘De leraarondersteuner geeft 
de leerlingen in kleine 
groepjes (maximaal 4 
leerlingen per groep) extra 
begeleiding en gerichte 
instructie zodat de 
achterstand ingelopen wordt’ 

Ouderbetrokkenheid vergroten 
inhoudelijk en bij voortgang 
leerlingen 

Ouders betrekken bij 
inhoudelijk onderwijs; 
handvatten geven om thuis te 
ondersteunen bij 
afstandsleren/huiswerk. 
Ouders betrekken bij de 
voortgang van hun kinderen.  

‘waar mogelijk en binnen de 
Covid-19 richtlijnen willen we 
ouderparticipatie initiëren om 
hen te  betrekken bij de 
ondersteuningsplannen’ 

Gedrags/communicatietraining 
van leerlingen (individueel/in 
groepjes) 

Gerichte training, persoonlijke 
begeleiding 
(orthopedagoog/IB-er). Zoals 
weerbaarheidstrainingen en 
mindfulness trainingen.   

‘Deze groep kinderen willen 
we extra ondersteunen door 
hen te begeleiden in hun 
verwerkingsproces en in 
weerbaarheid.’ 

Succeservaringen laten opdoen Succeservaringen laten 
opdoen, gerichte trainingen 
(rots water, etc.), persoonlijke 
begeleiding 
(orthopedagoog/IB-er) 

‘Denk hierbij aan de inzet van 
speltherapie, sociale therapie 
(Rots en Water)’’.  

Studievaardigheden aanleren Zelfstandigheid om te leren en 
zelf te  plannen verbeteren 

‘Een groepje leerlingen krijgt  
ondersteuning op het gebied 
het verwerven van 
vaardigheden om 
zelfstandiger te kunnen 
werken.’ 

Aanschaf nieuwe methoden en 
materialen (inclusief externe 
ondersteuning of monitoring) 

Aanschaf nieuwe methoden 
met vaak ook ondersteuning 
of monitoring van buitenaf. 

‘We willen hiervoor BOUW! 
aanschaffen, Rekensprint en 
Spellingsprint uitbreiden.’  

Vergroten digitaal aanbod Aanschaf digitaal materiaal 
zoals laptops, tablets voor 
leerlingen.  

‘Omdat onze school nog 
weinig digitale devices heeft 
waarmee aan BOUW gewerkt 
kan worden, is het ook nodig 
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om extra 
laptops/chromebooks aan te 
schaffen’    

Vakantieschool  ‘Gedurende de 
schoolvakanties geven we de 
Vakantie!SchOOL, waarbij we 
samen met partners werken 
aan achterstanden in de 
sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de problemen 
die de afgelopen periode zijn 
ontstaan (vereenzaming, 
samenwerking etc). Dit doen 
wij door middel van sport-, 
theater-, muziek- en 
speldagen.’ 

Sport en spel en buitenschoolse 
activiteiten 

 ‘vakantieklas en/of 
buitenschoolse activiteiten 
gericht op sociaal-emotionele 
ontwikkeling en de algemene 
ontwikkeling voor met name 
kinderen uit kwetsbare 
gezinnen.’ 
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Motivatie Toelichting Voorbeeld van tekst uit de 
aanvraag 

Aanhaken bij de groep en 
reguliere les 

Verschillen in de klas verkleinen zodat 
leerlingen weer kunnen aanhaken bij 
de groep (door pre-teaching, begeleide 
inoefening, automatiseren) 

‘Wegwerken van ontstane 
achterstanden bij met name 
de leerlingen met een 
vergroot risico op leer- en 
ontwikkelachterstanden. 
Het programma wat school 
zelf inzet met hulp van 
remedial teacher en extra 
inzet leerkrachten zal 
aansluiten op de 
onderwijsbehoeften van de 
leerlingen.’ 

Voorkomen burn-out van 
reguliere leerkracht 
(Organiseren 
achterwacht) 

Inzet van assistenten en collega-
leerkrachten in de reguliere les om 
reguliere leraar te ondersteunen en te 
ontlasten, aannemen extra collega’s.( 
Achterwacht bij uitval organiseren 
wanneer leerkrachten in thuisisolatie 
moeten of ziek zijn.) 

‘Dit alles om enerzijds de 
docent te ontlasten en 
anderzijds natuurlijk om de 
achterstanden bij de 
kinderen aan te pakken.’ 

Thuisonderwijs (inclusief 
online) professionaliseren 

Ouderbetrokkenheid vergroten en 
ouders ondersteunen/opleiden in het 
geven van thuisonderwijs en 
begeleiden huiswerk zodat leerlingen 
daar beter in ondersteund worden 
thuis 

‘Daarnaast wordt  het 
software programma 
‘rekentuin’ voor de kinderen 
aangeschaft om zodoende 
ook thuis aandacht te 
kunnen besteden aan het 
automatiseren van 
rekenen.’ 

Zelfstandig leren, 
verbeteren 

Strategieën aanleren om zelf te leren 
en te oefenen/ zelfstandig werken, 
informatie te verwerken en leren 
concentreren zodat leerlingen 
zelfstandig aan kunnen leren (inclusief 
thuis/online) (executieve skills) 

‘Naast cognitieve 
ondersteuning wordt 
ingezet op executieve 
functies, op deze manier 
kunnen leerlingen zich beter 
redden mocht er een 
tweede periode van 
thuisonderwijs 
plaatsvinden.’ 

Online/afstandsonderwijs 
verbeteren: leerkracht 

Leraren faciliteren met laptops, 
software en skills voor online leren 
zodat afstandsonderwijs beter kan 
worden gegeven en gevolgd 

 
‘Professionaliseringstraject 
afstandsonderwijs 
docenten’ 



15 
 

Verbeteren leerklimaat in 
de klas 

Gedragsspecialisten die leerlingen met 
gedrags-, sociaal-emotionele 
problemen,  communicatiestoornissen 
(opgedaan tijdens de lockdown) helpen 
hun gedrag te verbeteren (inclusief 
trauma verwerken) zodat er minder 
verstoring in de klas is en leerklimaat 
verbetert. 

‘Na terugkeer op school 
merken we dat er 
verandering in de dynamiek 
van deze groep is gekomen. 
Het is een hele uitdaging om 
de dag kanjer-proof door te 
komen. We gaan een 
groepsinterventie toepassen 
zodat de kinderen weer als 
één groep kunnen 
functioneren. De 
Kanjercoach van onze 
school wordt hierbij 
betrokken.’ 

Verbeteren 
zelfvertrouwen en 
motivatie 

Zelfvertrouwen en motivatie voor 
school(werk) vergroten (bijv. door 
spel/onderzoekend leren/thematiek 
buiten de school verbinden aan lesstof, 
succeservaringen laten opdoen ) 

‘Kinderen handvatten geven 
om te kunnen omgaan met 
hun angsten en zorgen. Ze 
meer zelfvertrouwen en 
veerkracht geven. Leren te 
bekommeren om zichzelf 
zodat ze ook in contact met 
anderen zelfverzekerd zijn 
én compassie en begrip 
hebben voor de ander en 
zijn/haar eigen dynamiek.’ 

Overgang van PO naar VO 
vergemakkelijken 

Overgang van PO naar VO 
vergemakkelijken voor groep 8- 
leerlingen. Focus op voortgezet 
onderwijs.  

‘Met leerlingen in de 
bovenbouw die een 
achterstand hebben 
opgelopen op de 
referentieniveaus waarmee 
ze de school zouden moeten 
verlaten in groep 8.’ 
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Bijlage 2. Codeboek inventarisatie VO/SO inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

Type inhaalprogramma Toelichting Voorbeeld van tekst uit de aanvraag 

Weekendschool  Extra lessen in het 
weekend, vaak ook met 
sport en culturele 
activiteiten.  

‘Het gaat hierbij om maximaal 4 dagen in 
het weekend, één vak per dag. We richten 
ons vooral op (voor)examenkandidaten 
zodat zij onderwijskundig kunnen 
aansluiten/ succesvol kunnen afsluiten. 
Voor enkele vakken zullen plusuren in het 
rooster gezet.’ 

Huiswerkbegeleiding Begeleiding bij het maken 
van huiswerk 

‘Zelfstandig werken onder toezicht;  We 
bieden leerlingen die daar behoefte aan 
hebben of die we daarvoor uitkiezen de 
mogelijkheid om in kleine groepjes aan 
hun huiswerk te werken of hun toetsen 
voor te bereiden onder toezicht van een 
studiebegeleider die hen helpt met 
plannen, overhoren en die zorgt dat er 
rustig gewerkt kan worden.’ 

Bijles Extra vakinhoudelijke 
ondersteuning buiten de 
les (geen 
huiswerkbegeleiding), 
verlengde schooldag voor 
specifieke leerlingen 

‘worden er na schooltijd steunlessen 
aangeboden voor de leerlingen van de 
onderbouw en bovenbouw.’ 

Vakondersteuning in de 
les 

Door inzet extra docenten 
tijdens de les, door aparte 
groepen te vormen met 
aangepaste instructie 

‘Werken in kleinere groepen (door in 
kleinere groepen te werken, en dus meer 
begeleiders in te zetten, kan er extra 
aandacht gegeven worden aan de 
leerlingen die deze ondersteuning nodig 
hebben)’ 

Examentraining  Extra lessen/begeleiding 
gericht op 
examenoefeningen  

‘Examentraining: voor alle 
examenkandidaten  Alle 
examenkandidaten bieden we de 
mogelijkheid om voor 2 vakken zich voor 
te bereiden op hun eindexamen, om extra 
aandacht te bieden aan opgelopen 
achterstanden, die lastig in de les 
gerepareerd kunnen worden.’ 

Stages Werven/behouden 
stageplekken, 
alternatieven ontwikkelen, 
begeleiding bij stages 

‘Omdat een deel van de 
praktijkschoolleerlingen door corona 
(schooluitval en terughoudendheid 
bedrijven) voor de zomer hun stages niet 
hebben kunnen afronden, zetten we nu 
een extra stagebegeleider in gedurende 10 
weken, 12 uur per week extra 
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stagebegeleiding. Ook zullen we door een 
magerder aanbod van stageplekken meer 
gebruik moeten maken van 
beroepsopleidingen zoals Bouwmensen.  
Verder zijn er moeilijk plaatsbare 
leerlingen die door het wegvallen van 
lesweken en stageplekken nu intensiever 
begeleid moeten worden.’ 

Netwerk van experts en 
job coaches voor 
schoolcarrière en 
beroepsoriëntatie 

  ‘willen wij voor een aantal leerlingen 
jobcoaches gaan inzetten zodat zij 
komend schooljaar weer op het juiste 
niveau kunnen komen.’ 

Sport en spel en 
buitenschoolse 
activiteiten 

  ‘Gerichte sportprojecten, wegwerken 
achterstand in ontwikkeling 
beweging/motoriek en aandacht voor 
gezonde voeding.’ 

Vergroten digitaal 
aanbod 

Aanschaf en implementatie 
van digitaal 
educatief  materiaal; 
(online) extra lessen door 
studiecoaches en 
onderwijsassistenten 

‘Deze leerkracht maakt voor de rest van 
de week instructievideo's in google 
classroom of geeft materiaal mee die de 
leerling in de klas kan gebruiken om de 
stof te gaan beheersen.  Hiervoor schaffen 
we chromebooks aan en extra materiaal. 
Doelstelling is om met de zomervakantie 
de achterstanden te hebben gereduceerd.’ 
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Motivatie Toelichting Voorbeeld van tekst uit de aanvraag 

Motiverende werking van 
toekomstperspectief en 
rolmodel 

Om boost aan 
schoolcarrière te 
geven/playing for success, 
beroepsoriëntatie en 
sollicitatietraining 

‘Rolmodellen: De coaches komen uit 
een leefwereld die dicht bij die van 
de doelgroep staat. Daardoor 
kunnen ze meiden zich met hen 
identificeren. De coaches zijn al iets 
verder dan de meiden en kunnen hen 
als rolmodel ervaringen delen 
inspireren.’ 

Verkleinen verschillen binnen 
klassen 

 Verschillen in de klas 
verkleinen zodat 
leerlingen weer kunnen 
aanhaken bij de groep 

‘Het doel is dat leerlingen het niveau 
van komend schooljaar aankunnen.’ 

Stimuleren 
studievaardigheden, 
werkhouding 

 Strategieën aanleren om 
zelf te leren en te 
oefenen/ zelfstandig 
werken, informatie te 
verwerken en leren 
concentreren zodat 
leerlingen zelfstandig aan 
kunnen leren (inclusief 
thuis/online) (executieve 
skills) 

‘Voor de huidige groep ligt de nadruk 
op extra lezen en rekenen, voor de 
huidige bovenbouw een 
herstelprogramma met aandacht 
voor de executieve functies. Met 
name het controleren van het eigen 
werk en verbeteren waar dat nodig 
is.’ 

Stimuleren zelfvertrouwen en 
motivatie 

   ‘Daarnaast is het doel dat leerlingen 
zelfverzekerd, gemotiveerd en met 
vertrouwen kunnen deelnemen aan 
het reguliere onderwijs en de 
vaardigheden hebben om zelfstandig 
succesvol het onderwijs te volgen’. 

Wegnemen faalangst  ‘Sociaal-emotioneel programma om 
ontstane faalangst door 
achterstanden zoveel mogelijk weg 
te werken.’ 

Voorbereiden op school- en 
eindexamens 

  ‘Tijdens de corona lock down was er 
voor onze examenleerlingen 
beperkte mogelijkheid om te trainen 
op examen- en studievaardigheden. 
Met het afstandsonderwijs kon hier 
niet volledig invulling aan worden 
gegeven zoals dit eigenlijk gewenst 
is. Daarom krijgen de leerlingen in 
het examenjaar dit jaar extra 
ondersteuning in het leren van 
examenvaardigheden. De 
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onderwijsassistent gaat dit 
begeleiden.’ 

Vergroten mogelijkheden 
opdoen praktijkervaring 

  ‘Vanaf 1 oktober 2020 organiseren 
wij wekelijks inhaallessen AVO (75 
minuten) en inhaallessen 
praktijklessen (75 minuten). Bij 
zowel praktijklessen als AVO lessen 
werken we met maximaal 4 
leerlingen per lesuur.’ 

Voorbereiden op 
vervolgopleiding/werk/boost 
schoolcarrière 

  ‘Leerlingen worden extra LOB-
activiteiten aangeboden voor de 
ondersteuning van pakket- en 
beroepskeuze. De leerlingen krijgen 
in groepjes van maximaal 8 
personen 8 activiteiten aangeboden 
waarin ze kennis maken met een 
beroep, werkveld of een specifieke 
techniek of praktijk.  Gedurende het 
eerste halfjaar ligt de focus op 
leerlingen uit de derde klas en in het 
tweede halfjaar op leerlingen uit de 
tweede klas. Bezoek van de externe 
locatie waar de activiteit plaatsvindt 
met de fiets of vervoer met 
minibusje.’ 

Taalgevoel ontwikkelen   ‘Voor wie: zes leerlingen met een 
niet-Nederlandse achtergrond om 
taalgevoel te stimuleren. Deze 
leerlingen hebben de ambitie hebben 
door te stromen naar het mbo.’  
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Bijlage 3. Overzicht van VO Schoolvakken waar inhaalprogramma`s op richten 
 

Figuur 1. Overzicht van schoolvakken waar inhaalprogramma`s voor worden ingezet, zoals 
beschreven door VO-scholen. 
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