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 Financiën

Beschikbaar subsidiebedrag ronde 3: € 36.900.000
Vast bedrag per aanvraag: € 100.000
Totaal toegekend bedrag: € 3.800.000

Niet uitgeput: € 33.100.000

   Subsidieregeling Heterogene Brugklassen ronde 3

De subsidieregeling Heterogene Brugklassen is onderdeel van het Nationaal Programmaonderwijs 
(NPO) dat werkt aan herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Het doel van deze 
subsidie is om middelbare scholen te stimuleren hun brugklassen zo in te richten dat leerlingen met 
verschillende basisschooladviezen bij elkaar in de klas zitten en het selectiemoment wordt uitgesteld.

Deze infographic geeft de resultaten van de derde aanvraagronde (najaar 2022) weer. De derde 
aanvraagronde liep van 5 t/m 22 september 2022.

Groningen  2Groningen  2

Friesland  3Friesland  3

Drenthe  1Drenthe  1

Overijssel  2Overijssel  2

Gelderland  2Gelderland  2

Flevoland  1Flevoland  1

Utrecht  1Utrecht  1

Noord-Holland  13Noord-Holland  13

Zuid-Holland  7Zuid-Holland  7

Zeeland  0Zeeland  0

Noord-Brabant  1Noord-Brabant  1

Limburg  5Limburg  5

Toegekende aanvragen per provincie

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum  op 

het gebied van subsidies. DUS-I voert meer dan 110 regelingen uit voor de ministeries 

van OCW en VWS. In 2021 werd zo'n 39.000 keer subsidie verleend,  voor een 

totaalbedrag van ongeveer 5,4 miljard euro.

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

Scholen kunnen meerdere activiteiten kiezen. 
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   Soort heterogene 
brugklassen

Voor welke heterogene brugklassen wordt de 
subsidie ingezet? 

Anders***
Praktijk/vmbo

Breed** 
Vmbo-breed*

Vmbo bb/kb
Havo/vwo

Mavo/havo13
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De introductie van een of meerdere heterogene 
brugklassen.

De verlenging van een of meerdere bestaande 
heterogene brugklassen tot twee of drie leerjaren.

De verbreding van een of meerdere bestaande 
heterogene brugklassen met een extra schoolsoort 
of leerweg.

De doorontwikkeling en verbetering van een of 
meerdere heterogene brugklassen.

*   Vmbo breed = vmbo bb/kb/gl/tl  
**  Breed = alle leerwegen van het vmbo/havo/vwo
***  Andere combinaties van twee of meer schoolsoorten of leerwegen 

Scholen kunnen de subsidie inzetten voor meerdere soorten 
heterogene brugklassen


