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Extra geld 

Elke generatie studenten verdient hoog- en volwaardig onderwijs en daarmee kansen 

op een goede toekomst. Dat geldt ook voor de generatie die momenteel hard door 

de gevolgen van COVID-19 wordt getroffen. Daarom presenteerde het kabinet 

op 17 februari jongstleden het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Een 

steunprogramma van in totaal € 8,5 miljard voor 2,5 jaar, waarvan € 2,7 miljard 

voor mbo, hbo en wo. Het NPO is een uitvoerig document met tal van doelen, 

maatregelen, voorwaarden, cijfers en bedragen. Om voor u de essentie van het 

programma in één oogopslag duidelijk te maken, hebben wij het alvast  

teruggebracht tot één overzichtelijke pagina (zie bijlage).

Het NPO is gericht op herstel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én 

compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van iedereen die het moeilijk  

heeft. Studenten worden financieel gecompenseerd door halvering van het 

collegegeld, extra studiefinanciering en een extra jaar OV-kaart. Instellingen krijgen 

financiële compensatie voor de extra studentenaantallen. Daarnaast ontvangt elke 

instelling een opslag via de lumpsum. Deze opslag kan bijvoorbeeld worden ingezet 

voor extra begeleiding van studenten, bij stagetekorten en voor (ondersteuning van) 

docenten. Ook is er (voor het hoger onderwijs) extra onderzoeksbudget beschikbaar 

om onderzoekers voor onderwijsgevende taken te behouden. 

Deze extra middelen zijn broodnodig, zeer welkom, maar vragen ook veel van uw 

onderwijsinstelling. En dit allemaal bovenop het extra werk dat deze pandemie al met  

zich meebrengt. Op zijn minst vraagt het programma u op centraal en/of decentraal 

niveau de volgende stappen te zetten:

Monitoren, 
bijstellen en

verantwoorden

Uitvoering geven

Meerjarenplan opstellen

Interventies bepalen

Situatie in kaart brengen

 

Daarbij verlangt de minister dat u vroegtijdig en intensief in gesprek gaat met studenten, 

personeel, bestuur en medezeggenschap, en verder met relevante samenwerkingspartners. 
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Ontzorging en ondersteuning  
op basis van maatwerk
Wij hebben een speciaal NPO-team klaarstaan om u bij het realiseren van het plan waar 

nodig te ontzorgen en te ondersteunen. Onze ervaren adviseurs kennen het onderwijsveld 

goed en weten ingewikkelde vraagstukken om te zetten in werkbare constructies. Daarbij 

realiseren we ons goed dat er geen standaardaanpak mogelijk is, omdat de situatie verschilt 

per opleiding, faculteit/school en/of instelling. De ene keer zal het accent liggen op extra 

sociale ondersteuning, de andere keer op digitale suppoosten en weer een andere keer op 

meer stages. De ene instelling kiest voor een sterk centrale regie en aanpak, terwijl een 

andere meer ruimte wil laten aan het decentrale niveau. Ook zal de één een meer lineair 

traject willen volgen, waar dit bij de ander doorgaans meer interactief en incrementeel 

verloopt. 

Deze diversiteit vraagt dus om maatwerk, waarbij u kunt kiezen uit de volgende opties:

 • We verkennen samen met u welke aanpak het beste past en wat uw wensen  

en behoeften zijn.

 • We coördineren het gewenste traject (of een gedeelte ervan) in uw opdracht. 

 • Daarbij vormen we een team samen met de deskundige medewerkers binnen  

uw instelling. We willen vooral complementair zijn aan wat u al aan menskracht  

en expertise in huis heeft.

 • We leggen en onderhouden de contacten met genoemde stakeholders. Waar nodig 

benaderen we onze contactpersonen bij het Ministerie van OCW en de Inspectie. 

 • We nemen scans en vragenlijsten af en analyseren de gegevens. Ook nemen we  

hierin relevante data uit uw systemen mee. 

 • We adviseren u vervolgens bij het selecteren van maatregelen, inclusief de keuzes  

in termen van mensen en middelen.

 • Op basis hiervan schrijven we als penvoerder van het met uw medewerkers gevormde 

team een (meerjaren)plan.

 • We helpen u bij het monitoren, bijstellen en verantwoorden gedurende de uitvoering 

van het meerjarenplan.

 • In gesprek met u verkennen we graag nader of en zo ja welke mogelijkheden u  

verder helpen. Uiteraard kunt u dan ook eventuele aanvullende wensen en  

behoeften aangeven. 
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Herstel en ontwikkeling
We willen benadrukken dat het NPO gericht is op herstel én ontwikkeling. Herstel is nodig 

om opgelopen achterstanden weg te werken en het welzijn van studenten, docenten en 

hun ondersteuners weer op peil te brengen. Tegelijkertijd liggen er nu juist ook kansen 

om tot verdere ontwikkeling en vernieuwing te komen. Bijvoorbeeld op het terrein van 

‘blended learning’ en flexibilisering. De investeringen hoeven niet alleen voor de korte, 

maar kunnen ook voor de lange termijn worden benut. En vooral in aansluiting op 

ontwikkelingen die u mogelijk zelf al in gang hebt gezet. Dat geeft een positieve wending 

aan het gehele traject. Betrokkenen zullen de inspanningen veel minder als een ‘moetje’ 

gaan beschouwen. En juist meer als een goede investering in de kwaliteit van het onderwijs 

en onderzoek.

Meer weten? 

Hebt u behoefte aan ondersteuning bij het realiseren van het NPO? 

Neem dan vrijblijvend contact op met:

Marcel de Haas
06-15572576

m.dehaas@berenschot.nl

Wij zijn u graag van dienst.
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BIJLAGE 
Mbo/hbo/wo (begroting: € 2,7 miljard) 
DOELEN UITGANGSPUNTEN MONITORING EN EVALUATIE

• Opgedane vertragingen en achterstanden eind 2022  

weggewerkt

• Komen tot een nieuw normaal met benutting van  

lessons learned (flexibel en blended)

• Geven van stip op de horizon

• Mentale en financiële steun studenten

• Verhoging lumpsum met opslag voor de instellingen

• Structurele financiering voor extra studentenaantallen

• Extra onderzoeksbudget

• Besteding van de opslag in overleg met studenten en  

medewerkers

• Doelen waar nodig met indicatoren

• Verantwoording in jaarverslag

• Twee maal per jaar voortgangsbrief aan 2e kamer

• Monitoring via OCW in cijfers

• Onderzoekslijn gericht op effectiviteit maatregelen

• Strategische Evaluatie Agenda OCW

STUDENTEN ONDERWIJS/ONDERZOEK ARBEIDSMARKT EN BEDRIJFSLEVEN

• 50% korting op les-, cursus- en collegegeld

• Compensatie basis- en aanvullende beurs

• Een extra jaar OV-kaart 

• Uitbreiden van zelfstudie op locatie 

• Veilige openstelling studenten-, studie- en  

sportverenigingen

• Peer-support, studiebegeleiding en zorgstructuur 

• Extra devices (mbo)

• Voorwaardelijke toelating en niet hanteren BSA

• Regeling extra hulp voor de klas (mbo)

• Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

• Aanvullend ondersteunend personeel (hbo en wo)

• Uitval lerarenopleidingen tegengaan

• Aanpak vertraging onderzoek

• Aanpakken stagetekorten; verlengen aanpak SBB (mbo)

• Actieplan hbo-stages

• Tegemoetkoming stagebedrijven (mbo en hbo)

• Verlengen aanpak jeugdwerkeloosheid (mbo)
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BEGROTING 2021 2022

• Korting 50% op tarief 2021/2022 voor alle studenten

• Tegemoetkoming uit SF-recht verlengen (mbo/ho)

• Twaalf maanden OV-kaart

• Regelingen verlengen 

• Begeleiding studenten

• Opslag voor extra maatregelen begeleiding/ondersteuning

• Lerarenopleidingen hbo/wo

• Aanpak jeugdwerkloosheid via gemeenten

• Verlengen en verbreden (hbo) stage-offensief

• Budget praktijkleren (€ 2.700 per leerwerkplek) 

• Onderzoek, monitoring en uitvoering

• Aanpak vertraging onderzoek

• Verhoogde instroom 2020/2021
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1.345 (€M) 1.372(€M)

Overige ondersteuning  
en kennisdeling  
OCW/VWS/EZ

Jeugdplan en Steunpakket Mentaal Welzijn jongeren tot 27 jaar 
(VWS), compensatie grote groei studentenaantallen, flexibel/blended 
via SURF, Versnellingsplan, SaMBO-ICT, Doorpakken op digitalisering 
(mbo), Nationaal Groeifonds (NGF)



‘WIJ ZIJN BERENSCHOT,  
GRONDLEGGER VAN VOORUITGANG’

Wij zien een Nederland dat altijd in ontwikkeling is. 

Zowel sociaal als organisatorisch verandert er veel. 

Al meer dan 80 jaar volgen wij deze ontwikkelingen 

op de voet en werken we aan een vooruitstrevende 

samenleving. Daarbij staan we voor duurzaam 

advies en de implementatie hiervan. Altijd gericht 

op vooruitgang én echt iets kunnen betekenen voor 

mensen, organisaties en de maatschappij. 

Alles wat we doen, is onderzocht, onderbouwd en 

vanuit meerdere invalshoeken bekeken. In ons 

advies zijn we hard op de inhoud, maar houden 

rekening met de menselijke maat. Onze adviseurs 

doen er alles aan om complexe vraagstukken om te 

zetten naar praktische oplossingen waar u iets mee 

kan. 

 

Berenschot Groep B.V.
Van Deventerlaan 31-51, 3528 AG  Utrecht
Postbus 8039, 3503 RA  Utrecht
030 2 916 916
www.berenschot.nl


