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Leerlingen verdienen volwaardig onderwijs en een goede toekomst. 
Het Nationaal Programma Onderwijs stelt geld beschikbaar om leer
vertragingen na corona in te halen en het onderwijs te ver beteren. 
Dit geld investeren onderwijsinstellingen de komende twee school
jaren in de sociaalemotionele en cognitieve ontwikkeling van  
leerlingen. Een gesprek met vier schooldirecteuren over de inzet  
van het Nationaal Programma Onderwijs.

Inzet NPO: begeleiding, methodes en materiaal
Carmen van der Knaap: “Bij onze schoolscan zagen  
we vooral een dip in de middenbouw. In deze groepen 
zet je normaal gesproken flinke stappen op het gebied 
van lezen, schrijven en rekenen. Kinderen zaten een 
behoorlijke tijd thuis tijdens corona. Het was voor hen 
lastig om zich te concentreren op een uitleg via een 
beeldscherm. Zij leren juist door de interactie met 
elkaar, maar die groepsdynamiek viel nu weg. Met de 
NPO-gelden investeren wij daarom in musicallessen  
om de groepsdynamiek terug te brengen. En we 
startten met taaltrainingen voor extra begeleiding 
rondom woordenschat en lezen.”

Wilbert Vollebregt: “Ook wij zagen vooral bij begrijpend 
lezen een achterstand. Een instructie voor begrijpend 
lezen is voor leerlingen inderdaad heel lastig via een 
beeldscherm. Met de bijdrage van het NPO investeer-
den wij in drie fte’s, extra chromebooks en een nieuwe 
lesmethode. Deze methode, ‘de positieve school’,  
biedt scholing en begeleiding om je school positief te 
houden. Een plek waar je niet alleen leert, maar ook 
gelukkig en positief bent. Zowel voor de leraren als 
voor de leerlingen.”

Karen Weijermans: “Wij merkten dat de leerlingen de 
sociale contacten hadden gemist. Daarom investeerden 
wij met het budget in Kwink, een onlinemethode over 
preventie (bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht 
van een veilige groep. Ook merkten we dat kinderen 
tijdens corona weinig culturele uitstapjes maakten. 
Daarom investeerden we in vakdocenten muziek en 
techniek en in sportbegeleiders. Maar ook in praktisch 
materiaal, zoals Taaldans en Rekendans. Deze bestaan 
uit wekelijkse lessen die door een gespecialiseerde 
docent worden gegeven, om de woordenschat op taal- 
en rekengebied al dansend te verbeteren. Zo werken we 
niet alleen aan het cognitieve aspect, maar ook aan de 
beweging. Want dat hadden de leerlingen ook gemist.”

‘Als de bijdrage afloopt,  
gaan we kijken hoe  
we deze extra’s toch 
kunnen behouden.’
Karen Weijermans

Margriet van der Zalm: “Onze leerkrachten krijgen 
minimaal één dag in de week extra ondersteuning in  
de groep. Daardoor kunnen ze de klas opsplitsen of in 
groepjes werken. Zo werken we gelijk aan het sociaal- 
emotionele aspect, want wij zien ook dat leerlingen  
het onderlinge contact hebben gemist. Verder namen 
we extra mensen aan voor een instroomgroep voor  
de kleuters en een onderwijsassistent. Daarnaast 
krijgen alle teamleden en de groepen 5 t/m 8 lessen  
in executieve functies en we zetten lessen in van  
de Gelukskoffer.”

Lerarentekort en extra hulp in de klas
Karen: “We moesten heel snel met een plan komen 
over de inzet van het geld. Daardoor bestaat het risico 
dat scholen het niet op de juiste manier inzetten. 
Terwijl je het geld juist zo goed mogelijk wilt besteden, 
zodat het écht ten goede komt aan de leerlingen.  
Aan de ene kant zijn wij heel blij met de bijdrage van 
het NPO. Maar aan de andere kant is het ook heel  
lastig om mensen te vinden én om tijd vrij te maken  
om met extra programma’s aan de slag te gaan. Als de 
bijdrage afloopt, gaan we kijken hoe we deze extra’s 
toch kunnen behouden. Bijvoorbeeld met gemeente-
lijke subsidies.”
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Margriet: “Er is natuurlijk ook een lerarentekort. Er gaan 
leerkrachten weg voor de klas om ergens anders 
ondersteuning te bieden. Het was daarom extra lastig 
om mensen te vinden, ook via het uitzendbureau.  
En we kunnen deze extra krachten geen vaste baan 
bieden. Daarnaast moet je opletten dat je de leraar  
niet te veel belast met extra programma’s en trainingen. 
De werkdruk is al heel hoog en ze hebben het zwaar 
gehad tijdens de lockdowns. Als je ze nu overspoelt 
met allerlei extra zaken, wordt de werkdruk nog hoger.”

bij het HCO. Als je ineens met twee collega’s voor de 
klas staat, is het slim om de taken goed te verdelen. 
Wie doet de rapporten en wie de ouderavonden?  
En bedenk vooraf wat je in verloren momenten doet.  
Het is zonde van de tijd om in de pauze met z’n tweeën 
buiten te lopen. Zo zorg je ervoor dat je de extra hulp 
en tijd ook echt goed benut.”

Tijdelijke bijdrage
Carmen: “Wij zien de bijdrage van het NPO echt als 
een cadeau. We hebben extra geld om dingen te  
doen waar we normaal gesproken geen geld voor 
hadden. De extra hulp met de musicallessen zorgt  
bij ons voor een verlaging van de werkdruk voor de 
andere leraren. En we kunnen nu investeren in extra 
leermaterialen. Maar het heeft inderdaad wel een 
keerzijde: je weet dat het geld niet blijvend is. De 
extraatjes die je nu doet, kunnen niet ieder schooljaar. 
Zo weten we nu nog niet of we het extra personeel  
dat wordt ingezet van de NPO-gelden, volgend jaar 
kunnen behouden. Dat is lastig.”

Wilbert: “De achterstanden op onze school waren 
alweer snel ingehaald. Sommige leerlingen lieten zelfs 
een stijgende lijn zien tijdens corona. De NPO-gelden 
zijn daardoor voor ons een mooi extraatje. Dat voelt 
aan de ene kant dubbel, want andere scholen  
hebben grotere achterstanden. Maar wij konden nu 
voor het eerst investeren in methodes, materiaal en 
extra begeleiding. Dat was bij ons ook nodig.”

Margriet: “Natuurlijk zijn we heel blij met de bijdrage, 
maar het is wel jammer dat het maar tijdelijk is. 
Daardoor kun je geen structurele aanpassingen en 
investeringen doen. En het is niet te voorspellen of we 
met deze extra bijdrage alle achterstanden wegwerken. 
Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het goed komt. 
Kinderen zijn heel flexibel.” 

‘Ik heb er vertrouwen 
in dat we de achter-
standen door corona 
wegwerken. Kinderen 
zijn heel flexibel.’ 
Margriet van der Zalm

Nationaal Programma Onderwijs

De jongste generaties in ons land worden hard geraakt. 
Het leren is vertraagd en het sociale leven stond lang stil. 
Iedereen in het onderwijs werkt zich een slag in de rondte. 
De overheid trekt de komende tweeënhalf jaar in totaal  
€ 8,5 miljard uit voor een Nationaal Programma Onderwijs. 
Dit budget investeren onderwijsinstellingen de komende 
twee schooljaren in de sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling van leerlingen en studenten, en in het inhalen 
van coronavertragingen. Ze kiezen hiervoor uit een 
menukaart van methodes en interventies.

Wilbert: “Wij namen drie leerkrachten aan die eerder 
een LIO-stage bij ons liepen. Het mes snijdt daardoor 
aan twee kanten: wij boden mensen waar we al een 
fijne ervaring mee hadden een baan aan. En de nieuwe 
krachten hebben goede begeleiding omdat ze samen 
met iemand anders voor de klas staan. Meer handen  
in de klas is heel fijn, maar dat gaat niet vanzelf. Dat is 
wel een belangrijk aandachtspunt, en gelijk ook een  
tip voor anderen. Wij volgden hier een training over  
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