
Handvatten Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
De komende 2,5 jaar ontvangen scholen extra middelen om bewezen interventies te 
kunnen inzetten die zorgen voor herstel van coronagerelateerde vertragingen. Daarbij 
gaat het niet alleen om cognitieve vertragingen, maar om de brede ontwikkeling van 
leerlingen en hun welbevinden. De uitvoering van het programma moet bovendien leiden 
tot duurzame onderwijsverbetering, schoolontwikkeling en kennis over effectieve 
interventies. De interventies richten zich in principe op alle leerlingen, maar er is extra 
aandacht voor specifieke doelgroepen nodig om daarmee de oplopende 
kansenongelijkheid als gevolg van corona tegen te gaan en ongedaan te maken.  
 
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) richt zich op:  

ü Terugdringen van de coronagerelateerde vertraging in de leergroei van leerlingen 
(cognitief en niet-cognitief); 

ü Terugdringen van de door corona toegenomen kansenongelijkheid; 
ü Duurzame borging van de (leer)effecten en structurele verbetering van het 

onderwijs . 
Het is aan het nieuwe kabinet wat er nog meer nodig is over 2,5 jaar. 
 
De filosofie is dat de schoolscan echt op schoolniveau moet plaatsvinden. Maak hierbij 
gebruik van het team, ouders en leerlingen indien mogelijk. Voor sommige onderdelen is 
het van belang om dit op bestuursniveau te doen, zodat scholen van elkaar kunnen leren 
of interventies breder ingezet kunnen worden. OCW hoopt dat de gemeentes hun rol 
pakken om op lokaal niveau te ondersteunen. De scholen hebben de regie. Het tijdspad 
is strak neergezet, maar OCW geeft aan te begrijpen dat het een organisch proces is. Het 
plan wat de komende periode wordt opgesteld kan tussentijds bijgesteld worden; dit 
dient dan wel met de MR besproken te worden. In het voorjaar van 2022 dient het plan 
te worden herijkt. Waar sta je met de leerlingen? Wat gaat er beter dan verwacht? Waar 
liggen er nog grote uitdagingen? De menukaart wordt dan ook weer bijgesteld. 
De schoolscan maakt gebruik van je bestaande PDCA-processen. Er worden suggesties 
gegeven vanuit OCW wat er in moet. Dit wordt als een handreiking meegegeven.  
 
Menukaart 
Beschikbaar op 10 mei 2021 i.p.v. april 2021. De menukaart moet voldoende ruimte 
bieden om op schoolniveau interventies in te zetten. De interventies sluiten aan bij de 
probleemanalyse, waarbij er een wetenschappelijke of aannemelijke onderbouwing aan 
ten grondslag ligt. De school kiest uit de interventies. 
 
Financiën en verantwoording 
Het beschikbare budget wordt bekendgemaakt in juni 2021. Het minimum bedrag is 
€700,- per leerling voor het schooljaar 2021-2022. Er komt mogelijk nog een toelage 
voor risicovolle doelgroepen. De toelage is nog niet bekend, omdat de procedures nog 
binnen het kabinet doorlopen worden. Het is een lumpsumbekostiging en geen subsidie 
onder voorwaarden. De verantwoording moet in het jaarverslag. Er wordt aangesloten bij 
huidige verantwoordingsprocessen. Er worden op stelselniveau onderzoeken gedaan; dit 
wordt gedaan via steekproeven. Hierbij is het doel om te beoordelen of interventies 
aangepast dienen te worden of dat er interventies moeten ‘afvallen’. 
 
Hoe de verantwoording precies vormgegeven dient te worden, is nog niet bekend. Het 
uitgangspunt is dat de scholen op schoolniveau een aantal vragen beantwoorden in 
september 2021 via een online portal. De mogelijke vragen zijn: 



1. Heb je een scan? 
2. Heb je een (aangepast) schoolprogramma? Keuze gemaakt uit de interventies en 

welke interventies gekozen zijn? 
3. Heb je instemming van de MR? 

 
Het wordt naar alle waarschijnlijkheid een afvinklijstje via een online portal, waarbij het 
streven is dat er geen ‘hele’ verhalen worden ingediend. De schoolprogramma’s en de 
schoolscan worden niet opgevraagd. Op een vrij hoog abstractieniveau wordt de 
informatie opgevraagd (informele verantwoording).  
 
Fasen 
Vanuit NPO zijn er drie fasen geformuleerd waarbij er vanuit de scholen gewerkt dient te 
worden. 
 
Fase 1: In beeld brengen van drie gebieden 
In deze fase gaat het om de zogenoemde schoolscan. In de fase worden de volgende 
zaken in kaart gebracht: 

ü Cognitieve ontwikkeling; 
ü Sociaal-emotionele ontwikkeling & welbevinden;  
ü Praktijkvorming en/of stage. 

 
In deze fase kunnen er een vijftal stappen gehanteerd worden. 
 
Stap 1 Domeinen concretiseren waarin vertragingen zichtbaar zijn.  

 Maak keuzes vanuit de missie & visie die je als school hebt. Maak keuzes 
 (domeinen) waar je als school het komende jaar extra op in wilt zetten. Op 
 het moment dat je alles wilt onderzoeken en in kaart brengen, raak je 
 als school het overzicht kwijt.  

Stap 2  Beschikbare gegevens inventariseren (maak hierbij gebruik van bestaande 
  middelen, gegevens en kwaliteitszorgprocessen die er al binnen de school 
  zijn. Zie kopje ‘Mogelijk te gebruiken documenten schoolscan’). 
Stap 3  Ontbrekende gegevens verzamelen. Benoem hierin ook de eventuele witte 
  vlekken. Aan de hand hiervan kan er op een later stadium naar  

teruggegrepen worden.  
  NB: in deze stap kunnen gesprekken met ouders en leerling gevoerd  
  worden. 
  In deze stap is het mogelijk dat je na het doorlopen van stap 1 en 2  

erachter komt dat je nog een domein mist.  
Stap 4  Analyseren van de beschikbare gegevens.  
  Deze kunnen in beeld gebracht worden op een aantal niveaus, namelijk op 
  leerling – groep/leerjaar – onderbouw/bovenbouw – school. 
  Betrek hier het team zoveel mogelijk bij. 
Stap 5  Verklaringen, gevolgen, conclusies. 
 
 
  



Fase 2: Mogelijkheden behoeften school en partners in beeld 
Stap 6  Conclusies bespreken en delen met het team en de MR. 
Stap 7  Mogelijkheden behoeften school en partners in beeld: 

ü Gemeente; 
ü Zorg(instellingen). 

 
Fase 3: Vooruitblik ‘menukaart’ en ‘schoolprogramma’ 
Stap 8  Keuzes maken met behulp van de menukaart en opstellen van het  
  schoolprogramma: 

ü Leerling niveau (OPP); 
ü Groep (weektaken, groepsplan); 
ü School (jaarplan – schoolprogramma). 
NB: de interventies die je als school gaat inzetten, moeten gelegitimeerd 
zijn vanuit de menukaart. In de menukaart is ook zichtbaar wat een 
interventie kost, wat het oplevert en wat de verwachte resultaten zijn. 

 
Mogelijk te gebruiken documenten schoolscan 
Maak gebruik van reeds beschikbare instrumenten en gegevens. Denk hierbij aan: 

ü Leerlingvolgsysteem (Magister en/of Profijt); 
ü Evaluatie van het OPP (praktijkonderwijs en lwoo); 
ü Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen: 

o Tevredenheidsenquêtes; 
o Sociale veiligheidsmonitoren; 
o ProZO en uitstroommonitor (praktijkonderwijs); 

ü Leerling- of groepsbesprekingen; 
ü Analyse van aangemelde leerlingen voor het ondersteuningsteam; 
ü Voortgangs-, coachings- en mentorgesprekken; 
ü Vertraging dan wel achterstanden als gevolg van corona in beeld brengen; 
ü Ontwikkeling conform verwachting (maak hierbij de vergelijking met een cohort 

waarbij er geen sprake was van COVID-19): 
o Blijven er meer leerlingen zitten? 
o Worden er meer leerlingen verlengd bij inspectie (praktijkonderwijs)? 
o Stromen er meer leerlingen af naar een ander onderwijsniveau? 

Doe dit indien mogelijk op leerling, groeps- en schoolniveau. 
 
Welke data? 
Taal en rekenen - methode (on)gebonden 

ü CITO LVS leerjaren 1-3: woordenschat en leesvaardigheid bij NL en EN, 
rekenvaardigheid; 

ü Diataal; 
ü Diacijfer; 
ü IVIO; 
ü DLE; 
ü ?? 

 
  



Praktijkvakken – vakwerkplannen – stages 
ü Is er oefenstof gemist? Is er een aanpassing gedaan in het programma? Wat is er 

nodig om dit in te halen? 
ü Hebben de leerlingen alle certificaten behaald (IVIO, branche etc.)? 
ü Is er meer of minder uitstroom? Stromen de leerlingen naar andere 

arbeidsplekken uit? 
ü Stromen de leerlingen naar andere opleidingen/profielen door? 
ü Welke stages hebben voor een langere periode niet plaatsgevonden? 
ü Hoeveel stagetijd hebben leerlingen gemist? 
 

Uitstroomperspectief – OPP 
ü Op basis waarvan is het uitstroomperspectief aangepast?  
ü Is dit meer dan in andere jaren? 

 
Sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden 
Op basis van instrumenten die nu al door scholen worden gebruikt (Zien!, Viseon en 
SCOL) denken we bij sociaal-emotionele vaardigheden aan bijvoorbeeld: 

ü Welbevinden (schoolbeleving, zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn, emotioneel 
veilig voelen); 

ü Keuze uit enkele sociale vaardigheden / sociaal gedrag / sociale competenties 
(o.b.v. vergelijking tussen instrumenten / ankeritems); 

ü Evt. werkhouding (indien overlap met hieronder genoemde executieve functies); 
ü Tevredenheidsenquêtes leerlingen & vragenlijst sociale veiligheid. 

 
Onderwijstijd 

ü Hoeveel fysieke onderwijstijd hebben leerlingen gemist? 
 
Aanpassingen in PTA 

ü ?? 
 
 
Voor het praktijkonderwijs komt een handreiking voor het praktijkonderwijs 
n.a.v. de menukaart. 
  
Motie à Wat betekent het dat er nu geen commerciële bureaus ingehuurd mogen 
worden? 
De motie hing al vanaf februari in de lucht en is inderdaad aangenomen door de 
Tweede Kamer. Er komt nog een motie vanuit OCW op deze motie met een reactie wat 
wel en niet wordt toegestaan. OCW wil namelijk wel dat het werkbaar blijft voor 
scholen. 

 
Klik hier voor de aangenomen motie: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-VIII-201.html 
https://www.openkamer.org/kamerstuk/35570-VIII/201/  


