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Agenda

1.Welkom

2.Op koers met NP Onderwijs

3.Financiën & richtlijnen SPUK

4.Rol gemeente en stappenplan

5.Ondersteuning voor gemeenten 

6.GOAB nieuws – vragen?
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Doel NP Onderwijs

Terugdringen van onderwijsvertragingen (cognitief, 
executief, sociaal-emotioneel) als gevolg van corona
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2. Op koers met NP Onderwijs

Hoe ver zijn we met het NP Onderwijs?

• Wij inventariseren nog

• Wij maken nu de plannen

• Wij zijn al begonnen met uitvoeren
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2. Op koers met NP Onderwijs (2)

Wat gaan gemeenten doen? 

Verwachtingen van het Rijk zijn te vinden in: brieven 
OCW aan gemeenten

• April 2021: brief over rollen en taken

• Juli 2021 (herstelplan): brief over herstel en perspectief jeugd 

• Juli 2021: brief over budget per gemeente + bestedingsdoelen

Laatste ontwikkeling:
• Peiling onder scholen in september, gevolgd door Kamerbrief over 

resultaten

www.nponderwijs.nl/gemeenten

https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2021/04/22/brief-aan-gemeenten-over-nationaal-programma-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/05/kamerbrief-over-herstel-en-perspectief-voor-de-jeugd
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2021/07/22/tweede-brief-aan-gemeenten-over-np-onderwijs
http://www.nponderwijs.nl/
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2. Op koers met NP Onderwijs (3)

Twee hoofdpunten uit de kamerbrieven:

• Aansluiten op onderwijs

• Lokale samenwerking ondersteunen
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NPO als onderdeel van groter geheel

brede herstelagenda

NP 
Onderwijs

Herstel en 
perspectief op 

jeugd
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3. Financiën
• Totaal ruim € 300 miljoen
• Bedrag per gemeente te vinden via infotool op 

www.nponderwijs.nl
- Dit zijn bedragen voor hele periode!

• Besteden kan vanaf 1 juli 2021 tot en met 31 juli 2023.

• Bestedingsdoelen:
- (Bovenschoolse) maatregelen 
- Voorschoolse periode 
- Zorg en welzijn 
- Bevorderen samenwerking in de gemeente 
- Thuiszitters
Eventueel: huisvesting en ambtelijke capaciteit

https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2021/07/22/informatietool-bedragen-per-gemeente
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3. Financiën (2)

Bekostiging van: 

1. het nemen van maatregelen -aanvullend op de interventies 
van scholen- in verband met het inhalen van vertragingen op 
cognitief, executief en sociaal en emotioneel vlak

2. het bevorderen van lokale samenwerking tussen 
schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, 
(jeugdgezondheids-)zorg, sociaal werk en andere lokale 
jeugdpartijen. 

3. inspanningen gericht op thuiszitters.
4. ambtelijke capaciteit van de gemeente/inkoop van expertise 

voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs 
om de activiteiten onder nr. 1 tot en met 3 uit te voeren.
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3. Financiën (3)

• Beschikking en regeling specifieke uitkering (SPUK) 
(met uitgewerkte voorwaarden) volgen in 
september.

• Eerste uitkering volgt december 2021  (periode aug-
dec 2021). Voorfinanciering is toegestaan

• Betaling in maandelijkse termijnen.

• Deelname aan monitoring en evaluatie verplicht.

• Verantwoording via SiSA:
- Relatie tot bestedingsdoelen weergeven

- Jaarlijkse verantwoording

- Eindverantwoording via jaarrekening over 2023
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4. Rol gemeente
Verbinden

• Partners bij elkaar brengen en informatie naar boven halen over hoe de 
jongeren en jeugd er in de gemeente voorstaan (o.a. GGD monitor, corona 
dashboard, CBS data, schoolscans). Vanuit kinderopvang, onderwijs, 
jongerenwerk, bibliotheek, jeugdhulp, GGD, politie etc.

Faciliteren

• Bespreken wat er, aanvullend aan schoolprogramma’s, nodig is om 
vertragingen in te lopen/sociaal welbevinden te versterken. Bijv in specifieke 
wijken of rond specifieke thema’s.

Vergeet hierbij niet na te denken over de relatie tot bredere 
gemeentelijke herstelplan en staand beleid borgen door bijv. interne 
werkgroep, aanpassen beleidsplannen, pilots.

Regisseren

• Uitvoeren, evalueren en aanpassen activiteiten/initiatieven/impulsen, 
eventueel stoppen of borgen in staand beleid.

Welke ervaringen en tips hebben gemeenten die al bezig zijn? 
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4. En in jouw gemeente?

Breakoutrooms:

• Welke stappen zijn er al gezet?

• Waar staan jullie nu?

• Welke vervolgstappen en waarom?

• Welke vragen en aandachtspunten?

• Waar wil je graag advies over van de andere gemeenten?

Neem de belangrijkste vragen en aandachtspunten weer mee 
terug naar de plenaire bijeenkomst
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5. Ondersteuning
Specifieke ondersteuning voor gemeenten:

Ondersteuning voor gemeenten

• Via helpdesk NP Onderwijs: expert ondersteuning

• Gelijke Kansen Agenda:
- Voor 50 nieuwe gemeenten

- Ondersteuning regiocoördinator

- Bijwonen Webinars

- Dashboard gelijke kansen

• Gedragswerk, Ingrado en OZJ (oza/niet ingeschreven kinderen)

• Voor kleine gemeenten met veel achterstandsvraagstukken komt 
aanvullende ondersteuning beschikbaar (vanaf ongeveer november)
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5. Ondersteuning (2)
Specifieke ondersteuning op NP Onderwijs vanuit GOAB-ondersteuningstraject

Uitwisseling

• Kenniskringen in Q4 2021, Q2 2022 en Q4 2022

• LinkedIn groep (besloten) Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | Groups | 
LinkedIn

• Fieldlabs (Op uitnodiging. Output wordt breder gedeeld in kenniskringen)

Website en informatie

• www.goab.eu: er komt een NP Onderwijs deel, vooral bedoeld om door te 
verwijzen naar andere bronnen

• Handreiking NP Onderwijs rol gemeente 

• Podcast

https://www.linkedin.com/groups/14001020/
http://www.goab.eu/
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5. Ondersteuning (3)

Voor gemeenten is er vanuit verschillende hoeken informatie te vinden:

Informatiebronnen, voorbeelden

• www.nponderwijs.nl: recente informatie, voorbeelden. Met een helpdesk en 
binnenkort een kenniscommunity voor het delen van voorbeelden en 
ondersteuning

• www.onderwijskennis.nl: voorbeelden en uitwerking van effectieve interventies 
obv onderzoek

• www.kennisrotonde.nl: wetenschappelijk onderbouwd antwoord op 
onderwijsvragen, ook van gemeenten

• www.nji.nl: informatie over samenhang andere steunpakketten, stappenplan

• www.vng.nl: goede voorbeelden herstelplannen (inclusief NP Onderwijs)

• www.gka.nl: kennisdeling van gelijke kansen agenda’s, thema-agenda’s 

• www.goab.eu : toeleiding naar andere bronnen van informatie

http://www.nponderwijs.nl/
http://www.onderwijskennis.nl/
http://www.kennisrotonde.nl
http://www.vng.nl/
http://www.vng.nl/
http://www.gka.nl/
http://www.goab.eu/
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6. GOAB nieuws

Financieel
• Voorlopige beschikking 2022 en definitieve beschikking 2021 verwacht in 

september. Voorlopige achterstandsscores (berekening CBS) bekend. 

Inhoudelijk
• 1 januari 2022 wettelijke start pedagogisch beleidsmedewerker in de ve.

Onderzoek
• Onderzoek Waarborgfonds naar kostprijs kinderopvang (incl peuteropvang) in 

juli afgerond. Gemiddelde kostprijs peuteropvang € 9,33 (2021). 
• Landelijke monitor Kwaliteit Kinderopvang (LKK) verlengd. Recente rapporten 

over o.a. kwaliteitsinstrumenten via www.lkk.nl
• Rapportage onderzoek Bereik Voorschoolse Voorzieningen verwacht Q1 2022
• Implementatieonderzoek 960 uur ve, pbm’er en besteding GOAB-middelen 

(verwacht Q4 2021)

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/27/achterstandsscores-gemeenten-voorlopig-2019-2020
https://www.waarborgfondskinderopvang.nl/sites/default/files/bestanden/Kostprijs/Kengetallenrapport_Mijn%20Kostprijs_juni2021.pdf
http://www.lkk.nl/
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Afronding

• Nog prangende vragen?

• Waardering en tips graag in de chat

• Succes en wellicht tot ziens in de GOAB-
kenniskring


