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Herstel en ontwikkeling 
Elke generatie leerlingen 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 € 5,8 miljard voor het funderend onderwijs. 

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

onderwijsinstelling. Dit blijkt ook uit de brief die minister Slob u stuurde op 23 maart. 

Om het programma te realiseren, dient u de problematiek in kaart te brengen, interne en 

externe partijen te betrekken, en interventies te bepalen en te organiseren. Daar komt het 

plannen, begroten, monitoren en verantwoorden nog bij. En dat allemaal bovenop het 

extra werk dat deze pandemie voor u al met zich meebrengt.
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Berenschot ontzorgt en ondersteunt

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. 

Het NPO is een uitvoerig document van 26 pagina’s met tal van doelen, maatregelen, 

voorwaarden, cijfers en bedragen. Voor het gemak hebben wij dit alvast teruggebracht 

tot één overzichtelijke pagina (zie bijlage). Zo heeft u de essentie van het plan in één 

oogopslag inzichtelijk en kunt u gemakkelijker intern en extern het gesprek voeren.  

De overheid vraagt u immers vroegtijdig in gesprek te gaan met leerlingen, ouders, 

personeel, bestuur, medezeggenschap, maar ook met de gemeente. 

In samenwerking met deze partijen wordt u geacht het volgende traject te doorlopen:

 • Via een scan brengt u de problemen en behoeften binnen uw school in kaart (april) 

 • Op basis van de scan selecteert u maatregelen uit een keuzemenu (mei) 

 • U hoort welk budget per leerling beschikbaar is vanuit het NPO (juni)

 • U stelt een door de MR goedgekeurd schoolprogramma op met alle maatregelen  

voor de schooljaren 21/22 en 22/23 (gereed voor het schooljaar 21/22)

 • U geeft uitvoering aan het schoolprogramma (start schooljaar 21/22)

 • U rapporteert over aanpak en resultaten in het jaarverslag 

Monitoren, 
bijstellen en

verantwoorden

Uitvoering geven

Meerjarenplan opstellen

Interventies bepalen

Situatie in kaart brengen
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Maatwerk

Wij kunnen u bij een of meer stappen in het traject veel zorg en tijd uit handen nemen. 

Dit vraagt vanzelfsprekend om maatwerk, waarbij u kunt kiezen uit de volgende opties:

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

we een team samen met een aantal deskundige medewerkers binnen uw school. 

 • We leggen en onderhouden de contacten met de 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. 

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

termen van mensen en middelen.

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

team het schoolprogramma 21/22 en 22/23.

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

van het schoolprogramma.

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.

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 
Funderend onderwijs (begroting: € 5,8  miljard) 
DOELEN UITGANGSPUNTEN MONITORING EN EVALUATIE

• Inzicht krijgen in omvang van vertragingen en effectieve 

interventies

• Herstel van corona-gerelateerde vertragingen binnen 2,5 jaar

• Bieden van ontwikkeling, vertrouwen, rust en perspectief aan 

leerlingen en leraren

• Bevorderen van kansengelijkheid 

• Regie ligt bij scholen op basis van maatwerk

• Geen ruimte om niet mee te doen

• Risicogroepen en-scholen extra aandacht en geld

• Druk op scholen mag niet te hoog worden, mede gezien 

lerarentekort

• Plan wordt nog nader uitgewerkt met veld, ouders en leerlin-

gen

• Maatschappelijke begeleidingscommissie

• NCO-rapportages en schoolscans

• Jaarverslagen (XBRL)

• Implementatiemonitor

• Resultaatonderzoek

• Kennisontwikkeling

• Inspectie: themaonderzoeken

• Voortgangsrapportage Tweede Kamer

SCHOLEN BRENGEN BEHOEFTEN (COGNITIEF, 
 SOCIAAL-EMOTIONEEL EN EXECUTIEF) 
LEERLINGEN IN KAART

SCHOLEN KIEZEN HIEROP AFGESTEMDE  
(EFFECTIEF BEWEZEN EN BREED GEDRAGEN)  
INTERVENTIES VIA KEUZEMENU 

GEMEENTEN GAAN AANVULLEND STIMULEREN  
OP BASIS VAN ANALYSE MJP’S SCHOLEN 

• Leerlingvolgsysteem (LVS) 

(verplicht in po, vso en so)

• Schoolscan

• Peil vo

• Vragenlijsten

• Ouders actief betrekken

• Mogelijkheden

• Verlengde leerroute

• Intensieve begeleiding

• Coaching van leraren

• Ouderbetrokkenheid

• Meta-cognitie, zelfregulatie

• Tussenjaar

• Etc.

• Meerjarenplan (MJP) school met  

instemming medezeggenschap 

• Informeren gemeenten over MJP

• Betrokkenheid SLO, NCJ, Gezonde School

• Stimuleren betrokkenheid ouders

• Digitalisering en taalvaardigheid ouders

• Voorlees-express, 

• Zomercampus,

• Spreiding/toegankelijkheid onderwijsaanbod

• Voorschoolse educatie 

• Kinderopvang

• Etc.
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BEGROTING 2021 2022 2023

• Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

• Regeling extra handen in de klas

• Extra nieuwkomersbekostiging

• Ondersteuning/begeleiding examenkandidaten vo

• Capaciteitentest brugklas en tweede klas vo

• Scan/monitor per school

• Intensiveringen voor scholen 

• Intensiveringen voor gemeenten

• Specifieke doelgroepen

• Ondersteuning onderwijspersoneel

• Organisatie, onderzoek, monitoring
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Overige ondersteuning 
en kennisdeling OCW

Verlengde en brede dakpanbrugklas (uitstel selectie), 
kenniscommunity, expertondersteuning, platform bedrijfsleven,  
extra inzet bestaande zorgstructuren, extra inzet voor gesprekken 
over welbevinden en veerkracht jongeren, leraren en schoolteams.



‘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


