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2. Actualiteiten
• NPO Kamerbrief april 2022 funderend onderwijs

– Bestedingstermijn NPO middelen verlengd tot 31 juli 2025

• Geen aanpassing in middelen voor gemeenten. 

• Verdeling voor scholen wel aangepast: meer voor vo-leerlingen. 

– Voortgangsrapportage funderend onderwijs over implementatie 
en resultaten

• Lukt goed om plannen uit te voeren

• Kost zeer veel moeite om personeel te vinden voor de interventies

• Instemming MR nog niet altijd geregeld (alleen nodig voor 
schoolplannen)

• Gemeenten richten zich vooral op welbevinden en bovenschoolse
problematiek

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/14/bijsturing-np-onderwijs-tweede-voortgangsrapportage-funderend-onderwijs
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2. Actualiteiten
• Merkbaar resultaat leerlingen en leraren belangrijk ->

Instrumentarium van het programma versterken

Zie bijlagen bij de kamerbrief:

• Doelen en indicatoren NPO Onderwijs
– Herstel corona-gerelateerde vertraging in leergroei en ontwikkeling

– Herstel corona-gerelateerde toename kansenongelijkheid

– Steviger basis voor goed onderwijs (duurzaam leereffect)

• Onderzoeksrapporten o.a. over welbevinden

• Menukaart geupdate (meer aandacht kansengelijkheid)

• Scholen po, v(s)o bezig met plannen voor schooljaar 2022/2023

file:///C:/Users/j.kruiter_SAR/Downloads/bijlage-1-np-onderwijs-overzicht-doelen-en-indicatoren%20(1).pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/04/14/bijsturing-np-onderwijs-tweede-voortgangsrapportage-funderend-onderwijs
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2. Actualiteiten

• NPO Kamerbrief juni 2022 mbo en ho

– Bestedingstermijn NPO middelen tot 2023, met 2024 als uitloop 
jaar

• Ruime meerderheid van geplande acties is in uitvoering

• Maar ook vertraging in besteding door nieuwe lockdowns eind 
2021 begin 2022. 

– Voortgangsrapportage mbo/ho over implementatie en 
resultaten
• Vooral investering op studentenwelzijn (meer dan aanvankelijk gepland)

• Daarnaast inzet op studievertraging (meer bij studenten met migratie 
achtergrond en ouders met lager inkomen)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z11188&did=2022D22990
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2. Actualiteiten
Ondersteuning en kennisplatforms

• Ondersteuning voor onderwijs en gemeenten, o.a. via de 
helpdesk.

• Nieuwsbrief vanuit www.nponderwijs.nl (gericht op scholen)

• NPO kenniscommunity opgericht: focus op deelnemers vanuit 
onderwijs en op thema welbevinden

• www.onderwijskennis.nl: bron van informatie over effectieve 
interventies, ook rondom jonge kind

• Thema communities GKA

https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/ondersteuning
http://www.nponderwijs.nl/
https://kennis.nponderwijs.nl/
http://www.onderwijskennis.nl/
https://www.gelijke-kansen.nl/themas
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3. Gelijke kansen en NPO

Hoe kan NPO bijdragen aan duurzame inzet rondom het 
versterken van gelijke kansen?

- NPO: inzet gemeenten en scholen om achterstanden 
als gevolg van corona terug te dringen.

- GKA: gelijke kansen bevorderen in coalities per 
gemeente

- Agenda ontwikkeling voor 100 gemeenten (was 50) met 
aandacht voor rol NPO

- Thematische communities
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4. Uitwisseling


