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• Tijdelijke regeling vanuit OCW

• Bedoeld om opgelopen vertragingen in te 

lopen

• Voor al het onderwijs: PO, SO, VO, MBO, 

HBO, WO

• Totale budget is 8,4 miljard hele looptijd

• Budget gaat rechtstreeks naar scholen, 

geen aanvragen of regeling

• Looptijd is 2,5 jaar vanaf aankondiging:

• Analyse en planvorming tot zomer 2021

• Uitvoering schooljaren ‘21-’22 en ‘22-’23

Wat is het NPOnderwijs?



• Basisonderwijs

Circa € 700 per leerling

Circa € 250 per eenheid achterstandspunt

• Speciaal basisonderwijs en (voortgezet) SO 

Circa € 1.050 per leerling SO

Circa € 1.400 per leerling (voortgezet) SO

Circa € 500 per CUMI-leerling, bij meer dan 4

CUMI-leerlingen

• Voortgezet onderwijs
Regulier bedrag per leerling, 
Extra bedrag leerlingen beroepsgericht onderwijs
(leerjaar 3 en 4 van het vbo, de basis- en
kaderberoepsgerichte leerwegen in het vmbo) 

Scholen met veel leerlingen met hoger risico op
onderwijsachterstand

Budget van het NPOnderwijs?



Fase 1 – Scan de impact van de coronacrisis op je leerlingen 

1. Domeinen concretiseren 

2. Beschikbare gegevens inventariseren 

3. Ontbrekende gegevens verzamelen 

4. Analyseren 

5. Verklaringen, gevolgen en conclusies 

Fase 2 – Bepaal wie welke leerachterstand wanneer aanpakt 

6. Conclusies bespreken en delen 

7. Behoeften en mogelijkheden school en partners in beeld brengen 

Fase 3 – Vooruitblik naar 'menukaart' en 'schoolprogramma’ 

8. Keuze uit het 'keuzemenu' en opstellen 'schoolprogramma' 

Stappenplan



- Schoolscan: probleem- en behoefteanalyse

- Alle leergebieden (brief minister 23 maart)

- Leerontwikkeling, sociale ontwikkeling, 

welbevinden

- School maakt gebruik van bestaande 

instrumenten en informatie

Analyse opgelopen vertragingen



- Interventies kiezen op basis van 

schoolscan

- Interventies kunnen individueel, in 

specifieke groepen of per klas

- ‘Menukaart’ met mogelijke interventies 

(https://www.nponderwijs.nl/po-en-

vo/menukaart/interventies-kiezen)

Schoolprogramma



- Worden vastgesteld op schoolniveau

- Vaststelling / Verantwoording via reguliere 

kanalen

- Rol Medezeggenschapsraad

- Rol Schoolbestuur

- Gekozen interventies moeten 

doorgegeven worden naar ministerie, later 

volgt evaluatieinstrument

Schoolprogramma



- Op basis van EEF (Education Endowment

Foundation), Brits kennisinstituut

- Zes categorieën:

- Meer onderwijs

- Effectievere inzet van onderwijs

- Sociaal-emotionele en fysieke 

ontwikkeling

- Ontwikkeling van de executieve functies

- (Extra) inzet van personeel

- Faciliteiten en randvoorwaarden

Menukaart



Menukaart



Menukaart



- Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling 

menukaart

- Eén van de zeven (verplichte!) 

leergebieden in het curriculum

- Mogelijkheden op andere terreinen:

- Meer onderwijs

- Effectievere inzet

- Executieve functies

- Extra inzet personeel

Cultuureducatie in NPOnderwijs



- Vertaling van EEF-informatie

- Uitsluitend focus op leereffecten

- Britse situatie (inmiddels deels 

gecorrigeerd)

- Aanvullende informatie

- Voortgezetleren.nl

- Onderwijskennis.nl (NRO)

Cultuureducatie op de menukaart



- Belang van cultuuronderwijs

- Intrinsieke waarde

- Sociaal-emotionele ontwikkeling

- Verbinden met andere vakken

- Inzet van kunstvakdocenten

- Inhoudelijke keuzes

- Extra onderwijs-/leertijd

- Sociaal-emotioneel en fysiek

- Extra inzet personeel

Handreiking
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- Wat werkt

- Kwaliteit uitvoerders

- Intensief en langdurig programma

- Ouderbetrokkenheid

- Tips, Bronnen en inspiratie

Handreiking



- Cultuureducatie met Kwaliteit

- Curriculum.nu

- Lerarentekort 

(https://arbeidsmarktplatformpo.nl/wp-

content/uploads/2021/03/Rapport-

Verkenning-Van-vakdocent-VO-naar-

bevoegd-leraar-PO.pdf)

Dwarsverbanden



- https://www.lkca.nl/artikel/cultuureducatie-

nationaal-onderwijs-programma/

- https://www.lkca.nl/wp-

content/uploads/2021/06/210611-

onderbouwing-cultuureducatie-

onderwijs.pdf

- https://www.lkca.nl/publicatie/kijk-eens-

wat-er-kan/

Meer informatie

https://www.lkca.nl/artikel/cultuureducatie-nationaal-onderwijs-programma/
https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2021/06/210611-onderbouwing-cultuureducatie-onderwijs.pdf
https://www.lkca.nl/publicatie/kijk-eens-wat-er-kan/
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