
Onderwijssubsidies
Extra ondersteuning van kunstvakdocenten bij jou op school
februari 2021 

Er is veel mogelijk qua financiering voor extra ondersteuning in het primair onderwijs waarbij kunstvakdocenten ingezet 
kunnen worden. 

ONDERWIJSSUBSIDIE WAT WEBSITE

1.   Werkdrukmiddelen Werkdruk van leraren tegengaan kan op 
verschillende manieren. Met het geld 
kan jouw school bijvoorbeeld een kunst-
vakdocent inhuren.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
werken-in-het-onderwijs/werkdruk-leraren- 
basisonderwijs-verminderen

2a.  Corona noodmaatregelen:  
Extra hulp voor de klas

Er is wellicht in jouw gemeente (regio-
naal) subsidie aangevraagd. Dit kun je 
gebruiken voor het inzetten van kunst-
vakdocenten.

https://www.dus-i.nl/subsidies/ 
extra-hulp-voor-de-klas

2b.  Corona noodmaatregelen:  
Inhaal- en ontwikkel- 
achterstanden

Met deze subsidie kan een kunstvak- 
docent ingezet worden voor extra onder-
steuning vanwege leer- en ontwikkel- 
achterstanden veroorzaakt door Corona.

https://www.dus-i.nl/subsidies/ 
inhaal--en-ondersteunings- 
programmas-onderwijs

3.   Samenwerkingsverband  
Passend Onderwijs (SWB) 
Schoolarrangements-gelden

Sommige SWB werken met school-, 
groeps- en individuele arrangementen. 
Deze extra ondersteuning kan ook gebo-
den worden door een kunstvakdocent.

https://swvdordrecht.nl/ 
arrangementen-2/

4.  Cultuureducatie met Kwaliteit Versterken van cultuureducatie (als doel 
of als middel) in het basisonderwijs

https://www.onderwijs-cultuur.nl/ 
producten/cultuureducatie-met-kwaliteit/
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SCHAKELKLAS – KBS DON BOSCO 
Leerlingen met een taalachterstand krijgen elke woensdagmiddag een 
theater-, dans- of muziekprogramma om te werken aan de 
woordenschat. De lessen worden per taalperiode ontwikkeld op basis 
van woordenschatlijsten die de groepsleerkracht aandraagt.

> Financiering: 2b Coronamaatregelen:  
Inhaal- en ontwikkelachterstanden

WERELDKLAS – ANNE FRANK
In de wereldklas zitten kinderen die de Nederlandse taal vanaf het begin 
gaan leren. Voor deze leerlingen worden theaterlessen ingezet als middel 
om te werken aan de sociaalemotionele ontwikkelingen en het vergroten 
en verankeren van de woordenschat. 

> Financiering: 4 Cultuureducatie met Kwaliteit 

Praktijkvoorbeelden 
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DANS EN REKENEN – OBS ’T KOFSCHIP 
Leerlingen met een rekenachterstand krijgen een dansprogramma 
aangeboden in de verlengde leertijd. Zo kunnen de leerlingen de 
opgedane kennis en vaardigheden verankeren in hun lijf. Ze ervaren 
rekenen door er bewegingen aan te koppelen en de volledige ruimte in 
gebruik te nemen. 

> Financiering: 2b Coronamaatregelen:  
Inhaal- en ontwikkelachterstanden

TAAL, REKENEN EN MUZIEK – OBS WIELEN 
Leerlingen met een taal- rekenachterstand krijgen een 
muziekprogramma aangeboden in de verlengde leertijd. Muziek taal en 
rekenen zijn nauw met elkaar verbonden. Klank, ritme en herhaling 
zorgen ervoor dat basisvaardigheden als tafels en kleine sommen 
gemakkelijk worden geautomatiseerd en de woordenschat wordt 
vergroot. 

> Financiering: 2b Coronamaatregelen:  
Inhaal- en ontwikkelachterstanden
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