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Probleem

Leerlingen met lager opgeleide ouders blijken, ondanks gelijke 
cognitieve capaciteiten, minder ver te komen dan hun 

leeftijdsgenoten met hoger opgeleide ouders



Oorzaken

0-4 PO VO MBO/HO

Geen netwerken en hulpbronnen

Kwetsbare overgangen

Onvoldoende maatwerk



Overgang PO-VO

0-4 PO VO MBO/HO

Brede 
brugklassen

Doorstroom-
programma’s

Eindtoets PO

10-14 
onderwijs plaatsingswijzers

basisschooladvies



Doorstroomprogramma po/vo
Doel

• Versoepelen doorstroom van primair naar voortgezet 
onderwijs

• Subsidie voor ontwikkeling en uitvoering van een 
doorstroomprogramma

• Onderdeel van bredere aanpak t.b.v. kansengelijkheid

• Ndere inftomatioe over de subsidieregeling:

• https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-
vo

• https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-
37728.html

• https://doorstroomprogramma.e-formulier.nl/po/

https://www.dus-i.nl/subsidies/doorstroomprogrammas-po-vo
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-37728.html
https://doorstroomprogramma.e-formulier.nl/po/


Doelgroep

Leerlingen die een hoger niveau aan zouden 
kunnen met extra ondersteuning



Waar wordt subsidie voor verleend?

• Gezamenlijke opzet door basisschool en middelbare 
school (maar: max. 1 programma per school / 
vestiging)

• In totaal ten minste 100 klokuren

• In ieder geval gedurende laatste halfjaar basisschool 
+ eerste halfjaar middelbare school

• Betrekken van ouders is verplicht (maar: vorm is vrij)

• Keuze uit in ieder geval twee van 3 inhoudelijke lijnen
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Inhoudelijke lijnen

1. Het versterken van cognitieve vaardigheden
Vergroten reken-of taalvaardigheid

2. Het versterken van metacognitieve vaardigheden
Vergroten zelfvertrouwen en motivatie

Verbeteren werkhouding

Versterken van vaardigheden als plannen en samenwerken

3. Inzetten op omgevingsfactoren en thuissituatie
Bieden van ruimte om huiswerk te maken, 
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Overige punten

• Maximaal 124 deelnemers
• € 1000,- per leerling
• Eén van de scholen is penvoerder
• Aanvragen van 1 maart tot 31 mei 2019
• Gebruik het digitaal aanvraagformulier via dus-i.nl
• Machtigingsformulier bijvoegen
• Het maken van een realistische prognose/U heeft een 

meldingsplicht
• Zorg voor een geldige ondertekening van de aanvraag
• Bestuur van de school ontvangt de beschikking
• Subsidie wordt in twee delen betaald (in december 2019 en 

december 2020)
• Deelname aan de monitoring door extern onderzoeksbureau
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Voorbeelden van scholen

Overgang PO  VO

• Penta Hoogvliet (VO), Zalmplaat (PO)
– Meeloopdagen, huiswerkklas studievaardigheden

• Zuidergymnasium (VO), Zuider gymnasiumbasisschool (PO)
– Pregymnasium: workshops po-leerlingen (gameontwerp, succesvol studeren), in het VO aandacht 

voor huiswerk maken, zelfvertrouwen/zelfstandigheid, versneld vwo, 18 basisscholen

• Marnix gymnasium (PO/VO)
– Talentklassen: begrijpend lezen/woordenschat (po+vo), opvoedtraining ouders, bezoek 5 culturele 

instellingen (leerling+ouder), 20 basisscholen + 4 VO-scholen

• Juliana Mavo (PO/VO)
– Nadruk op contact ouders, intakegesprek, huisbezoek, extra nederlands+engels+studievaardigheden 

in po en vo, 2 basisscholen



Vragen?
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