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Betreft: Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
Leiden, juni 2020
Geachte heer/mevrouw,
Onlangs heeft de overheid de subsidieregeling ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’ ingesteld om
leerlingen intern of extern te laten bijscholen naar aanleiding van opgelopen achterstanden door de sluiting
van scholen als gevolg van de coronacrisis.
Heeft uw school ook leerlingen die een achterstand hebben opgelopen? Dan komt u waarschijnlijk in
aanmerking voor deze subsidie.
Momenteel worden wij door scholen benaderd om mee te denken over een zo zinvol en effectief mogelijke
besteding van deze subsidie. In deze brief lichten wij een aantal van de mogelijkheden toe.
Mogelijkheden bij SSL
-

-

-

5 vwo Stoomcursus: een cursus waarbij vrijwel alle stof t/m 5 vwo aan bod komt. Dit is een ideale
cursus voor 5 vwo leerlingen om achterstanden bij te werken en met een goede start aan 6 vwo te
beginnen:
o 6 tweedaagse periodes tussen 4 juli en 22 juli;
o 20 klokuren per vak;
o meerdere vakken mogelijk.
Examentraining 5 havo / 6 vwo: gedurende het gehele volgende schooljaar (ook in herfst en winter)
bieden we examentrainingen aan voor havo/vwo leerlingen. Deze trainingen zijn uitermate geschikt
om hiaten weg te werken maar ook als voorbereiding op schoolexamens.
o twee- of driedaagse cursussen gedurende het gehele schooljaar;
o 20 of 30 klokuren per vak;
o meerdere vakken mogelijk.
Diverse maatwerkoplossingen waaronder bijscholing aan specifieke groepen zoals bijv. een 4 havo
klas economie.

Voordelen van cursussen van SSL
-

Goed georganiseerd: weinig tot geen administratie/coördinatie nodig vanuit school.
Flexibel: leerlingen kunnen de cursus volgen wanneer het hun uitkomt.
Veel keuzevrijheid: wij bieden vrijwel alle vakken aan in diverse periodes.
Intensief karakter waardoor leerling samenhang van het vak beter doorziet.
Hoge kwaliteit bijscholing: leerlingen verlaten de cursus enthousiast en vol zelfvertrouwen.

Dé Leidse examentraining met meer dan 25 jaar ervaring!

Informatie over de subsidie
Een subsidieaanvraag kan in de volgende tijdvakken worden ingediend:
Aanvraagperiode

Uitvoeringsperiode

Subsidietoekenning

2 juni 2020 tot en met 21 juni
2020

uitvoering van de bijscholing
50% van het beschikbare
moet plaatsvinden tussen 1 juli bedrag
2020 en 31 december 2020

18 augustus 2020 tot en met
18 september 2020

uitvoering van de bijscholing
moet plaatsvinden tussen 1
oktober 2020 en 31 augustus
2021

50% van het beschikbare
bedrag

19 oktober 2020 tot en met 1
november 2020

uitvoering van de bijscholing
moet plaatsvinden tussen 1
december 2020 en 31
augustus 2021

uitsluitend als het
subsidieplafond na
bovenstaande tijdvakken nog
niet bereikt is

Wellicht ten overvloede: u vindt de volledige tekst van de regeling online op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-28472. U kunt ook de QR-code
hiernaast gebruiken.
Mocht u meer inlichtingen wensen of overleg willen plegen over diverse alternatieven,
aarzelt u dan niet om mij te bellen of te mailen.
Met vriendelijke groet,

Hans Huibregtse
Cursuscoördinator Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL)
Telefoon: 06-24616874
E-mail: info@sslleiden.nl
Website: https://sslleiden.nl
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