
Subsidieaanvraag
praktijkgerichte programma’s



Nieuwe leerweg en pilots (OCW, Susan van den Heuvel)
 Vragen

 Toelichting aanvragen subsidie pilots (OCW, Lucie Gooskens 
DUS-I Dorin Bolkesteijn)
 Vragen

Programma webinar 18 juni



 Via Youtube
 Via WhatsApp: 06 17964940
Na het webinar: info@sterkberoepsonderwijs.nl

Een selectie van vragen wordt na de inhoudelijke presentatie 
beantwoord.
Antwoord op andere vragen via de website

Vragen stellen



 Alle leerlingen volgen een praktijkgericht programma en sluiten 
dit af;
 keuze voor een vervolgopleiding wordt zo lang mogelijk 

uitgesteld; 
 ruimte in het curriculum voor de leerling en voor de school;
 keuzes die gemaakt worden moeten bijdragen aan het 

overzichtelijker maken van het vmbo.

Uitgangspunten nieuwe leerweg



Voornemen  nieuwe leerweg: 
 Vast onderdeel van het curriculum (profieldeel);
 leerlingen volgen minimaal 5 examenvakken + het praktijkgerichte 

programma.

Pilotfase:
 Scholen krijgen een ontheffing voor het geven van één praktijkgericht 

programma (niet alle leerlingen zijn in de pilotfase verplicht dit 
programma te volgen);
 scholen denken actief mee over de

doorontwikkeling van
de praktijkgerichte programma’s.

Praktijkgericht programma: voor alle leerlingen



Voornemen nieuwe leerweg:
 Afsluiting passend bij de praktijkgerichte programma’s;
 met waarborgen voor kwaliteit;
 deels landelijke afsluiting behoort tot de mogelijkheden.

Pilotfase
 Afsluiting in de pilotfase: schoolexamens;
 pilotscholen denken actief mee met het op een passende manier 

afsluiten van de praktijkgerichte programma’s 
en waarborgen daarbinnen.

Afsluiting praktijkgerichte programma’s



 Leerlingen beter voorbereiden op zowel de keuze en de 
daadwerkelijke overstap naar het vervolgonderwijs.

Pilotfase:
 Vertegenwoordigers vanuit mbo en havo worden nauw betrokken bij de 

doorontwikkeling van praktijkgerichte programma's;
 doorlopende leerroutes worden in de pilots gestimuleerd;
 elke pilotschool moet het vervolgonderwijs

in de regio structureel betrekken bij 
het vormgeven van het praktijkgerichte
programma in de school.

Aansluiting vervolgonderwijs: mbo en havo 



 Via Youtube
 Via WhatsApp: 06 17964940
Na het webinar: info@sterkberoepsonderwijs.nl

Vragen stellen



Tijdpad regeling

• Webinar voor de laatste vragen3 september

• Deadline aanvraag subsidie. Let op; 
1 programma per schoolvestiging15 september

• Uitslag loting bekendUiterlijk 1 december

• Indienen voortgangsrapportage én 
plan implementatie fase1 oktober 2021



Beschikbare plekken 
beroepsgerichte 
programma’s *

Beschik-
bare 
plekken 
T&T

Beschik-
bare 
plekken 
ITGT

Beschikbare 
plekken D&P

Beschikbare 
plekken Z&W

Beschikbare 
plekken E&O

totaal

Op de schoolvestiging wordt
de gl aangeboden eventueel
met vbo en/of in brede
scholengemeenschap

2 2 2 2 2 10

Op de schoolvestiging wordt
de tl aangeboden i.c.m. met 
vbo en/of brede
scholengemeenschap

4 6 6 6 6 28

Op de schoolvestiging wordt
de tl aangeboden
zelfstandig of i.c.m.  
havo/vwo

4 6 6 7 7 30

Op de schoolvestiging wordt
zowel de gl als de tl
aangeboden eventueel
i.c.m.  met vbo en/of 
havo/vwo

3 3 3 3 3 15

BWI * 2 2
HBR * 2 2
Groen * 2 2
MaT * 1 1
M&T * 2 2
MVI * 2 2
PIE * 2 2
VSO-school 1 1 1 3
Scholengemeenschap 
Bonaire

1 1

Totaal 13 15 18 18 18 18













Aanvraag formulier en begroting

Link: Aanvraag formulier + begroting

https://www.dus-i.nl/subsidies/pilot-gemengde-en-theoretische-leerweg/documenten/publicaties/2020/06/02/activiteitenplan-en-begroting---pilot-gl-tl


Format



Format



Implementatiefase 2021 - 2024



Begroting schooljaar 2020-2021 - Voorbereidingsfase



Begroting schooljaar 2020-2021 - Voorbereidingsfase



Begroting schooljaar 2020-2021 - Voorbereidingsfase



Begroting schooljaar 2021-2024 - Implementatiefase



 Powerpoint komt op de website beschikbaar
Webinar is via YouTube terug te kijken
 Vragen stellen kan via: info@sterkberoepsonderwijs.nl

Vervolg
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