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Financiering voor talentprogramma’s van Het Talentenhuis en Sporttalent 
| Voor basisscholen die onder de gemeente Den Haag vallen. 

 
Wij denken graag met u mee hoe u talentprogramma’s in de school kunt financieren. 
Scholen waar Het Talentenhuis en Sporttalent mee werken financieren de activiteiten 
meestal volgens onderstaande beschikbare middelen.  
 
1) Prestatiebox primair onderwijs 
Schoolbesturen ontvangen in de lumpsumbekostiging ook een bedrag voor de zogenoemde 
prestatiebox. Deze bekostiging is bedoeld voor:   

1. talentontwikkeling door uitdagend onderwijs 
2. een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering 
3. professionele scholen 
4. doorgaande ontwikkellijnen 

Het bedrag voor schooljaar 2020-2021 is per leerling € 196,83 
Voor alle (speciale) scholen voor basisonderwijs en scholen voor (voortgezet) speciaal 
onderwijs is het bedrag per leerling gelijk.  
Bron: duo.nl 
Kijk voor meer informatie op: https://duo.nl/zakelijk/primair-onderwijs/bekostiging-en-
subsidies/bekostiging-basisonderwijs/prestatiebox.jsp 
 
2) Verlengde schooldag middelen 
De leerlingen op scholen met een verlengde schooldag kunnen gebruik maken van extra 
aanbod na schooltijd. Bijvoorbeeld sporten of culturele activiteiten. De scholen beslissen zelf 
wat er wordt gedaan. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag kunnen subsidie 
aanvragen voor de verlengde schooldag. De gemeente Den Haag vindt namelijk dat alle 
Haagse kinderen de kans moeten krijgen om hun talenten maximaal te ontwikkelen. 
Bron: denhaag.nl 
Kijk voor meer informatie op: https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-
onderwijs/subsidieoverzicht-onderwijs.htm 
 
3) Vakantiescholen 
Bij sommige leerlingen zakt kennis weg in de zomervakantie.  Dat is zonde. De gemeente 
Den Haag stimuleert dat sommige scholen open zijn in de vakantie. En ook in de 
weekenden. 
Op de zomerschool krijgen kinderen les in schoolvakken, maar er is ook tijd om te spelen.  
Bron: scholenwijzer.denhaag.nl 
Kijk voor meer informatie op: https://scholenwijzer.denhaag.nl/onderwijs/basisonderwijs/een-
basisschool-kiezen/de-brede-buurtschool 
 
4) Werkdrukmiddelen 
Om werkdruk in het primair onderwijs te verminderen heeft de PO-Raad in het voorjaar van 
2018 een akkoord met het kabinet en de vakbonden afgesloten. In het werkdrukakkoord is 
afgesproken dat scholen sinds het schooljaar 2018-2019 extra geld ontvangen om werkdruk 
aan te pakken. Schoolteams bepalen zelf waaraan zij deze middelen besteden, waarbij de 
personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. Het 
schoolbestuur legt jaarlijks verantwoording af over het besluitvormingsproces en de 
daadwerkelijke besteding van de werkdrukmiddelen. 
Bron: poraad.nl 
Kijk voor meer informatie op: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/hoe-werkt-het-
werkdrukakkoord-in-de-praktijk 
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5) Fondsen 
5.1) Fonds1818  
Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtbewoners die zich 
inzetten voor een betere maatschappij. Een maatschappij waarin we de handen uit de 
mouwen steken en we oog hebben voor de ander en het groen om ons heen. 
Bron: Fonds1818.nl 
Kijk voor meer informatie op: https://www.fonds1818.nl/ 
 
5.2) Jeugdeducatiefonds 
Het Jeugdeducatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van kinderen die opgroeien vanuit 
een achterstand te vergroten. 
Aanvragen voor het fonds lopen via de basisschool, omdat daar bekend is, wat de talenten 
en intellectuele mogelijkheden van de kinderen zijn. De juf of meester weet als geen ander 
wat nodig is. Waar geldgebrek een belemmering is in de ontwikkeling, kan de school een 
beroep doen op het Jeugdeducatiefonds. 
Bron: Jeugdeducatiefonds.nl 
Kijk voor meer informatie op: jeugdeducatiefonds.nl 

 
6)NPO Gelden  

a. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen 
leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren 

Verweven van talentonderwijs in de reguliere lesdag op de volgende  

- Muziekprogramma met taal componenten 
- Theaterprogramma met taal componenten 
- Techniekprogramma met taal componenten 
- Kunstprogramma met taalcomponenten 
- Sportprogramma met taal en rekenen 

- Remedial teaching 
 

Zomer of lentescholen 
- Passend aanbod naar wens met kunst en cultuuronderwijs 
- Passend aanbod op het gebied taal en rekenen 

 
b. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren 

- 1 op 1 begeleiding taal en rekenen door ervaren vakdocent 
- Burgeschapslessen 
- Banencarrousel 
- ICT en digitale geletterdheid 

c. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen 
- Sportactiviteiten tijdens schooltijd 
- Sportactiviteiten tijdens de pauze 
- Sportactiviteiten na schooltijd 
- Gezonde leefstijl lessen 

- Kunst en cultuurprogramma tijdens schooltijd 
- Kunst en cultuurprogramma na schooltijd 

 

d. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen 
- Lego challange 
- Knikkerbaanchallange 
- Blazepod Challange 
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Wij denken graag met u mee in mogelijkheden! 
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