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Aanleiding en context: Nationaal Programma Onderwijs

• Extra middelen voor scholen voor 2,5 jaar

• Scholen stimuleren tot een gerichte  aanpak, gebaseerd op kennis over ‘wat 
werkt’

• Daarom vragen we scholen om te starten met maken van een ‘schoolscan’

• OCW laat ‘menukaart’ ontwikkelen: overzicht van bewezen effectieve 
maatregelen

• Scholen kiezen op basis van uitkomsten van hun schoolscan, 1  of meer 
maatregelen van de menukaart

• Scholen beschrijven hun aanpak in een ‘schoolprogramma’, MR dient daarmee in 
te stemmen.



Belangrijk om vooraf te weten

Wat is een schoolscan? En wat is het niet? 

• Geen format of instrument

• Wel een analyse op basis van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen in brede zin 
(cognitief, sociaal-emotioneel, motivatie)

Wat is het tijdpad?

• In brief aan scholen: 

april : schoolscan

mei : keuze maatregelen

mei/ juni : schoolprogramma opstellen en voorleggen MR

➢Scholen bepalen zelf de planning tot aan de zomer



Verantwoording schoolscan en schoolprogramma

Begin schooljaar 2021-2022 

• Elke school: online 3 á 4 vragen beantwoorden:

1. Heeft de school een schoolscan en schoolprogramma gemaakt?

2. Heeft de MR ingestemd met het schoolprogramma?

3. Wat is het beeld uit de scan en welke maatregelen uit de menukaart zijn gekozen?

• Besturen verantwoorden zich over inzet van deze middelen in reguliere jaarverslag (via XBRL)

• Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/documenten/brochures/2021/04/08/q-a-s-nationaal-programma-onderwijs

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/brochures/2021/04/08/q-a-s-nationaal-programma-onderwijs


Het stappenplan:
Hulpmiddel in aanloop naar de menukaart

A.

Bekijk impact op 
leerlingen

B.

Bekijk 
mogelijkheden en 
behoeften school 

en partners

C.

Vooruitblik naar 
'menukaart' en 

'schoolprogramma'



Het stappenplan: 
Input van praktijk-, toets- en welzijnexperts

• “Sluit aan bij bestaande processen”

• “Besef wat scholen allemaal al weten over hun leerlingen”

• “Wees realistisch in wat scholen nog kunnen verzamelen”

• “Houd rekening met wat scholen nu aankunnen”

• “Benut partijen om de school”



Stappen

1. Concretiseren: Oriënteer breed, maar focus waar nodig.

2. Inventariseren: Bekijk wat u al weet.

3. Verzamelen: Verzamel gericht extra gegevens (eventueel). 

4. Analyseren: Vertaal dit in informatie op school-, groep- en 
leerlingniveau .

5. Interpreteren en concluderen: Welke problemen vragen om 
een extra (intensieve) aanpak?

A. Impact op leerlingen
B. Mogelijkheden / behoeften 
C. Vooruitblik



Stappen 

B. Mogelijkheden en behoeften school en partners

6. Bespreek bevindingen met partners rondom de school.

7. Bedenk wat oplossingen vragen en wat haalbaar is.

A. Impact op leerlingen
B. Mogelijkheden / behoeften
C. Vooruitblik



Stappen 

C. Vooruitblik naar 'menukaart' en 'schoolprogramma’

8. Kies interventies uit de ‘menukaart’ en stel het 
‘schoolprogramma’ op.

A. Impact op leerlingen
B. Mogelijkheden / behoeften
C. Vooruitblik 


