
Van de voorzitter: 
Overleg over verdeling Nationaal Programma Onderwijs 

Terwijl in Den Haag de formatie vormen aanneemt die we in Nederland nog niet 
eerder hebben gezien, komt voor het onderwijs het Nationaal Programma Onderwijs 
ten behoeve van de verdeling van de 8,5 miljard langzaam op stoom. 

Als Sectorraad nemen we deel aan de besprekingen hierover. Zowel op bestuurlijk niveau 
bij OCW als op ambtelijk niveau. Hierbij trekken we zoveel mogelijk op met alle andere 
sectorraden, zoals SPV, de Sectorraad GO, en natuurlijk de VO-raad en de PO-raad. De 
insteek tijdens de besprekingen van ons is steeds dezelfde: we zijn blij met het extra geld. 


Instrumenten 
Maar laat scholen bij de inventarisatie van achterstanden zoveel mogelijk gebruik maken 
van de instrumenten die ze al hebben. Zadel ze niet op met strakke, onhaalbare 
planningen. En geef de scholen nu ruimte om de Covid-crisis te managen; 
verantwoording van de analyse die scholen altijd al maken van de voortgang van hun 
leerlingen kan altijd nog later. 


Momenteel zijn de besprekingen hierover intensief aan de gang. Na de Pasen gaan we 
weer verder, hopelijk met een goede uitkomst voor de scholen. Intussen, weten wij, staan 
de ontwikkelingen op de scholen niet stil. Met of zonder NPO: de meeste scholen hadden 
sowieso een analyse gemaakt van de achterstanden die hun leerlingen hebben 
opgelopen in het afgelopen jaar. We hebben onze leden daarvoor gisteren enkele tips 
toegestuurd, hoe je dat zou kunnen aanvliegen. 


Over de voortgang van het NPO volgt volgende week verdere berichtgeving. Hou dus de 
mailbox in de gaten!


Nicole Teeuwen, voorzitter Sectorraad Praktijkonderwijs


Week  13 
2 april 2021 

Met de InfoFlits ontvangt u actuele documenten over onderwerpen die 
relevant zijn voor, door en in het praktijkonderwijs. De documenten 
worden geselecteerd door de Sectorraad Praktijkonderwijs. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen via infoflits@praktijkonderwijs.nl
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