
 
 
 
 

 Eisen plan van aanpak 
 Versneld en/of verrijkt vwo 
 

 

De eisen aan het plan van aanpak zijn gebaseerd op de beleidsregel Versneld vwo en/of verrijkt vwo. Meer informatie over 
de regeling en aanvraagprocedure vindt u op www.dus-i.nl/subsidies/versneld-verrijkt-vwo . 

De beleidsregel versneld en/of verrijkt vwo biedt scholen de ruimte om het volgende versnelde en/of verrijkte programma 
aan te bieden: 

 Versneld 5-jarig vwo: Het vwo wordt in 5 jaar afgerond, waarbij lesstof uit de bovenbouw naar de onderbouw 
wordt geschoven.   

 Verrijkt 6-jarig vwo: Het vwo wordt afgerond in 6 jaar, waarbij lesstof van de bovenbouw naar de onderbouw 
wordt geschoven. De tijd die vrijvalt in de bovenbouw wordt opgevuld met verrijking. Eventueel kunnen vakken 
eerder worden afgerond, nog voor het zesde jaar. 

U heeft ook de mogelijkheid om beide programma’s aan te bieden, waarbij ook eventueel vakken eerder kunnen 
worden afgerond. 

Eisen 

Geef aan op welke vestiging u het versneld en/of verrijkt vwo-onderwijs wilt gaan verzorgen. Vermeld de naam, het 
BRIN- en het vestigingsnummer waar het afsluitende onderwijs wordt verzorgd. 

Werk in het plan van aanpak de volgende onderdelen (per vwo-programma) uit: 

 Beschrijf de visie en ambitie van de school op toptalenten. 
 Beschrijf beknopt hoe u het versnelde en/of verrijkte vwo-programma in uw school wilt opzetten. 
 Beschrijf de hoofdlijnen van het meerjarige programma. Beschrijf hierbij de doelgroep, de inzet van de docenten, 

de selectie van de leerlingen, en het toelatingsbeleid. 
 Beschrijf hoe het versnellen dan wel verrijken van het vwo er ten opzichte van het reguliere opleidingstraject uit 

ziet. Hoe wordt de versnelling gerealiseerd en hoe waarborgt u voldoende onderwijs voor leerlingen, zodat deze 
ook aan de kerndoelen en het programma van toetsing en afsluiting kunnen voldoen? 

 Hoe ziet de terugvaloptie eruit voor leerlingen die willen terugstromen in het reguliere vwo op de school? 
 Hoe waarborgt u de kwaliteit van het versnelde vwo en/of verrijkte vwo-programma? 
 Hoe volgt u de leerlingen en hoe evalueert u de tevredenheid van leerlingen, de onderwijsresultaten en de 

uitvoerbaarheid van het versnelde en/of verrijkte vwo-programma? 

 

Maak het plan van aanpak zo kort en bondig mogelijk en voorzie het van de handtekening van het bevoegd gezag 
(inclusief naam en functie). 

http://www.dus-i.nl/subsidies/versneld-verrijkt-vwo

