Structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023

Financiële gegevens
Beschikbaar subsidiebedrag: 
Totaal aangevraagd subsidiebedrag:
Totaal toegekend bedrag:

€ 8.750.000
€ 5.106.000,00
€ 4.789.050,00 *

Totaal aantal deelnemende scholen:
Totaal aantal deelnemende leerlingen
aanvullende programma’s:

221
10779

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

12
34

DUS-I draagt bij aan een gezond en slim Nederland voor iedereen.

9

* Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan het
beschikbare subsidiebedrag voor het kalenderjaar 2022.
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	Structureel voorkomen onnodig zittenblijven
vo 2021-2023
Verdeling duurzame interventies
45%
29%
26%
Professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor leraren
Flexibilisering van het overgang en zittenblijf beleid
Monitoren van de leerontwikkeling

Inzet scholen op aantal
duurzame interventies
Voor de subsidie was het noodzakelijk dat scholen zich
minimaal op 1 duurzame interventie richten, verschillende
scholen hebben zich breder ingezet.

 Resultaten van de aanvraagperiode 10 maart tot 1 mei 2021
 Het
	 doel van deze regeling is dat scholen op hun eigen manier effectief en passend overgangs- en
zittenblijfbeleid voeren waardoor onnodig zittenblijven duurzaam en structureel zoveel mogelijk
wordt voorkomen.
	 accent in deze regeling ligt dan ook op het financieel stimuleren dat het voorkomen van
 Het
onnodig zittenblijven op schoolniveau duurzaam wordt verankerd.
 In 2021 is € 8.750.000 subsidie beschikbaar.

	
Totaal aantal
aanvragen

9

235

39
1 duurzame interventie
2 duurzame interventies
3 duurzame interventies

221
149

5

Ingetrokken aanvragen
Afgewezen aanvragen

72

Basissubsidie met
aanvullende subsidie
Basissubsidie

17
20

9
21

5

12

Toegekende aanvragen per provincie
Groningen

124
58

Toegekende
aanvragen

6

22

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op
het gebied van subsidies. DUS-I voert bijna 100 regelingen uit voor de ministeries van
OCW en VWS. In 2020 werd zo'n 23.000 keer subsidie verleend, voor een
totaalbedrag van ongeveer 6,3 miljard euro.

6

Utrecht

9

Friesland

22

Noord-Holland

34

Drenthe

12

Zuid-Holland

53

Overijssel

17

Zeeland

Gelderland

20

Noord-Brabant

21

Flevoland

9

Limburg

12

BES eilanden

5

1

