
 

Q&A vso en pro met simplified cost option 
 

1. Welke activiteiten zijn subsidiabel?  
De onderstaande activiteiten zijn subsidiabel, mits deze zijn opgenomen in de beschikte 

aanvraag: 

- Stage- werkplekleren  
- Branchecursus 

- Jobcoaching  

- Leerwerkbedrijf  
 

In bijlage 1 van de "Toelichting verantwoording vso en pro met simplified cost option" is 

een omschrijving van de subsidiabele activiteiten opgenomen. Deze omschrijvingen zijn 
niet nieuw en gelden voor de gehele programmaperiode ESF 14-20. 

De inhoudelijke beoordeling van deze activiteiten zal op dezelfde wijze plaatsvinden als de 

voorgaande drie tijdvakken.  

 
2. Vanaf welk leerjaar zijn de deelnemers subsidiabel?  

De aard van het onderwijsprogramma op vso- en pro-scholen is in het eerste en tweede 

leerjaar nog vooral algemeen vormend en in mindere mate praktijkgericht en gericht op 
beroepsoriëntatie en stage. Verantwoord daarom uitsluitend deelnemers uit het derde, 

vierde en vijfde leerjaar.   

 
Aanvulling 6 april 2022: 

In specifieke situaties is het daarentegen niet uitgesloten dat toch deelnemers uit het 

eerste en het tweede leerjaar mogen worden verantwoord. In die situaties dient u aan te 
tonen dat de aard van het onderwijsprogramma van de betreffende deelnemers voor een 

substantiële mate praktijkgericht is en gericht is op beroepsoriëntatie en stage. Dit kunt u 

aantonen door middel van een schriftelijke toelichting en één of een combinatie van de 
volgende documenten: 

- Schoolgids 

- Individueel ontwikkelplan 
- Schoolrooster 

 

In de schriftelijke toelichting dient te worden vermeld hoe één of meer van de 

bovenstaande documenten aantonen dat de aard van het onderwijsprogramma van de 

betreffende deelnemers in substantiële mate praktijkgericht is en gericht is op 
beroepsoriëntatie en stage.  

 

Nb. Om de controle voorspoedig te laten verlopen vragen wij u om bijvoorbeeld relevante 

paragrafen in de schoolgids te benoemen in de schriftelijke toelichting en om de 

subsidiabele vakken in het schoolrooster te arceren. 

 

3. Hoe moet de minimaal 9 maanden onderwijs voor een deelnemer per schooljaar 

worden bepaald?  
In de beschikking tot subsidieverlening is het volgende opgenomen: 

a. Bepaal de periode dat de deelnemer op de school in het voortgezet speciaal 

onderwijs dan wel het praktijkonderwijs ingeschreven heeft gestaan op basis van de 
in- en uitstroomdatum in het betreffende schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 

augustus tot en met 31 juli.  

b. Bepaal aan de hand van de absentielijsten de periode dat de deelnemer absent is 
geweest in het betreffende schooljaar.  

c. Stel op basis van a. en b. vast dat de deelnemer minimaal 9 van de 12 maanden in 

het betreffende schooljaar onderwijs heeft genoten op de school in het voortgezet 
speciaal onderwijs dan wel het praktijkonderwijs, of stage heeft gelopen en daarbij 

is begeleid door de school. 

 
UVB heeft een simpele rekentool opgesteld als hulpmiddel om het aantal maanden 

onderwijs voor een deelnemer per schooljaar uit te rekenen.  



 

a. In de rekentool dient de instroom- en uitstroomdatum van het betreffende 
schooljaar te worden ingevuld. 

b. In de rekentool dient het aantal schooldagen dat een deelnemer absent is geweest 

te worden ingevuld. 
c. De rekentool berekent op basis van a en b het aantal maanden onderwijs van de 

betreffende leerling in het betreffende schooljaar. Hierin is uitgegaan van 189 

onderwijsdagen1 per schooljaar.  
 

Voorbeeld: 

Indien een deelnemer het gehele schooljaar op een vso- of een pro-school ingeschreven 
heeft gestaan, mag deze deelnemer (om de standaardprijs te kunnen verantwoorden) 

maximaal 47 schooldagen absent zijn geweest. 

 
 

                                              
1 Dagennorm voortgezet onderwijs: De middelbare school moet per jaar ten minste 189 dagen onderwijs geven. Bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-uren-onderwijstijd

