
Handleiding verantwoording inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 
2020-2021 
 

De verantwoording bestaat uit twee stappen. De registratie en de verantwoording. Hieronder vindt u een 
korte toelichting voor beide stappen.  

Stap 1: Registratie 

U dient per bevoegd gezag een registratie in. Na de registratie ontvangt u per email een link naar een online 
omgeving. In deze online omgeving vind u een knop naar alle scholen waarvoor u in een van de tijdvakken 
subsidie heeft ontvangen.  

Let op: u kunt uw registratie en verantwoording niet wijziging. Controleer de gegevens goed voor u ze 
verstuurd.  

 

 

Gebruik het contactformulier als u vragen heeft over de verantwoording.  

  



Contactgegevens invullen 

 

Zijn de gegevens van het bevoegd gezag onjuist. Geef dit hier aan. U hoeft niet ook nog contact met ons op 
te nemen wij zullen de gegevens verwerken. Geef de wijziging ook door middels een mutatieformulier bij 
DUO.  

 

Contactpersoon: De contactpersoon is samen met het bestuur verantwoordelijk voor alle ingediende 
verantwoordingen. Als wij vragen hebben over de verantwoording zullen we contact opnemen met de 
contactpersoon die zich heeft geregistreerd.  

  



Controleer de registratie 

 

 

Let op: Klik op versturen om de registratie in te dienen. U ontvangt na versturen een kopie per email. 



Bevestiging van de registratie 

 

Uw registratie krijgt een nieuw kenmerk. Dit kenmerk is opgebouwd uit IOPV-(bestuursnummer). 

 

U ontvangt een kopie van de registratie per e-mail. Er gaat ook een kopie naar het bevoegd gezag. U kunt nu 
voor alle scholen waarvoor u subsidie heeft ontvangen de verantwoording indienen. U kunt dit doen door 
op bovenstaande link te klikken of door gebruik te maken van de link in de e-mail.  

Heeft u geen bevestiging van de registratie ontvangen en bent u de contactpersoon, dan heeft uw bevoegd 
gezag een kopie van de registratie ontvangen.  

  



Verantwoordingsformulier 

Stap 2: Verantwoording.  

Als u op de link klikt in de ontvangstbevestiging vind u een lijst met alle scholen waarvoor uw bestuur 
subsidie heeft ontvangen. Vul voor alle scholen de verantwoording in. Scholen waarvoor u geen subsidie heeft 
ontvangen staat niet in onderstaand overzicht.  

Let op: u kunt uw registratie en verantwoording niet wijzigen. Controleer de gegevens goed voor u ze 
verstuurd.  

 



 

  



 Contactgegevens aanvraag 

 

  



Minimaal 85% van het geprognostiseerde aantal leerlingen heeft het inhaal-en 
ondersteuningsprogramma afgerond.   

 

 

Er was alleen een 3de tijdvak voor de sector VAVO.   



Minder dan 85% van het geprognosticeerde aantal leerlingen heeft het inhaal-en 
ondersteuningsprogramma afgerond.  

  

 

Het 85% criterium wordt per bestuur per tijdvak berekend.  

Vul hier alleen deelnemers in die een inhaal-en ondersteuningsprogramma hebben afgerond. Deelnemers 
die het programma hebben gevolgd niet hebben afgerond mogen hier niet meetellen.  

  



De deelnemers hebben gemiddeld minder dan 25 uur een inhaal-ondersteuningsprogramma gevolgd.  

 

Vul dit veld alleen in wanneer het inhaal-en ondersteuningsprogramma gemiddeld minder dan 25 uur was. 
Als het inhaal-en ondersteuningsprogramma meer dan 25 uur omvatte hoeft u hier niets in te vullen.  

  



Inhaal-en ondersteuningsprogramma zonder samenwerkingspartner 

 

 

Kies voor anders als de periode waarin u het inhaal-en ondersteuningsprogramma heeft aangeboden er 
niet tussen staat. Geef een korte toelichting in het veld dat verschijnt zodra u op anders klikt.    

Vul dit alleen in als dit van toepassing is.  

  



Inhaal-en ondersteuningsprogramma met samenwerkingspartner 

 

 

Vul dit alleen in als dit van toepassing is.  
Kies alleen voor anders als uw samenwerkingspartner hier niet tussen staat.  



Onderteken de verantwoording 

 

  



Contoleer de verantwoording 

 

 

Als u op versturen heeft geklikt is de aanvraag officieel ingediend. De contactpersoon en het bevoegd gezag 
ontvangen per e-mail een kopie van de verantwoording.  

Let op: u kunt de verantwoording na versturen niet meer wijzigen.  

  



Bevestiging van de verantwoording 

 

 

U kunt ook de link in de e-mail gebruiken om voor de andere scholen een verantwoording in te dienen.  

  



Meerdere scholen verantwoorden 

 

Bij alle scholen waarvoor u een verantwoording heeft ingediend komt deze melding te staan. Zorg ervoor 
dat u uiterlijk 28 februari 2022 voor alle scholen een verantwoording heeft ingediend. U bent klaar als bij 
alle scholen de melding staat “verantwoording ontvangen”.  

  



Alle verantwoordingen zijn ingediend 

U heeft alle verantwoordingen ingediend als u bij alle scholen de melding krijgt “verantwoording ontvangen 
(+ referentie)”.  

 


	Handleiding verantwoording inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 2020-2021

