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Korte samenvatting Nationaal Programma Onderwijs 
Brief OC&W 23 maart 2021 

Inleiding 
De brief van 23 maart jl. volgt op een eerder mailing over het nationaal programma onderwijs (NPO) van eind 

februari. De processtappen voor de komende maanden zijn in deze samenvatting verder uitgewerkt.   

Processtappen 
Algemeen: maart – juli 2021 

Aanbrengen van focus 
Het is de bedoeling om zo snel mogelijk te starten met het inlopen van vertragingen in de ontwikkeling 

van leerlingen. Hierbij is het vooraleerst van belang om de nadruk te leggen op de kern van de lesstof. 

Van scholen vraagt dit een analyse van de leerlijnen om inzichtelijk te maken welke lesstof op een later 

moment nog aan de orde komt. Om dit goed te kunnen doen, volgt een handreiking leerlijnen van de SLO.  

Aanbod in de zomervakantie 
Voor leerlingen die dit nodig hebben, doen scholen een aanbod in de zomervakantie (bijvoorbeeld in de 

eerste en/of in de laatste week). Dit aanbod is facultatief, maar er wordt wel verwacht dat scholen 

leerlingen en ouders stimuleren om deel te nemen. Het aanbod kan ook school overstijgend (bijvoorbeeld 

per cluster) op één locatie georganiseerd worden.  

Processtap 1: maart-april 2021 
Schoolscan 
Voor eind april 2021 voeren scholen een schoolscan uit. Dit is een probleem- en behoefteanalyse op 

leerling en schoolniveau, aan hand waarvan bepaald kan worden wat passende interventies zijn. De 

analyse richt zich op de leerontwikkeling, de sociale ontwikkeling en het welbevinden van leerlingen. De 

scan geldt voor álle leerlingen. De schoolscan is er tevens op gericht om te achterhalen wat leraren nodig 

hebben om leerlingen optimaal te kunnen ondersteunen of welke externe expertise nodig is.  

Voor de leerscan kunnen scholen de aanwezige kwalitatieve en kwantitatieve gegevens gebruiken, 

aangevuld met gegevens uit het LVS en de rapportage van het nationaal cohortonderzoek (NCO).   

Ouders moeten actief bij de analyse en de uitkomsten betrokken worden. Ze moeten deelgenoot zijn van 

de keuzes voor een passend vervolgtraject voor hun zoon of dochter. Een stappenplan voor de schoolscan 

wordt geplaatst op www.rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs. Het stappenplan is een 

hulpmiddel dat ruimte laat voor invulling op schoolniveau. Het maken van de scan is verplicht en op 

hoofdlijnen wordt over de scan aan OC&W en de betrokken gemeente gerapporteerd.  
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Processtap 2: april-mei 2021 
Keuze interventies menukaart 
De interventies die moeten leiden tot het wegwerken van achterstanden worden vervat in een menukaart 

met bewezen of aannemelijk effectieve interventies. De uitkomsten van de schoolscan worden gematcht 

met de mogelijke interventies. De visie en de eigen context van de school spelen natuurlijk ook mee bij 

de keuze. Maatwerk is dus mogelijk. De interventies zijn gericht op: 

- Het directe contact met de leerling(en) 
- Het verhogen van de interne kwaliteit van de school (ondersteuning van leerkrachten, scholing etc.).  

 
Er moet worden gezocht naar balans tussen de inzet van eigen personeel en het inhuren van externen. De 

MR moet betrokken worden bij het komen tot een breed gedragen pakket aan maatregelen dat kan 

rekenen op draagvlak. 

Processtap 3: mei-juni 2021 
Het opstellen van een schoolprogramma 
De gekozen interventies moeten worden verwerkt in een schoolprogramma dat als addendum toegevoegd 

wordt aan het schoolplan. Het schoolprogramma moet een aantal elementen bevatten: 

- Beschrijving van de conclusies uit de scan 
- Beschrijving van de doelstellingen 
- Afspraken met betrekking tot monitoring 

 

Het schoolprogramma is het resultaat van overleg tussen alle betrokkenen in school en wordt ter 

instemming voorgelegd aan de MR. Het schoolprogramma hoeft niet naar OC&W gestuurd te worden.  

Processtap 4: 2022 e.v.  
In de loop van 2022 voeren scholen opnieuw een schoolscan uit waarmee de voortgang van de genomen 

maatregelen gemeten kan worden. Op basis van deze schoolscan kunnen scholen hun schoolprogramma, 

indien nodig, aanpassen.  

Verantwoordelijkheden 
Het hele proces van komen tot een programma op schoolniveau en de regie op de uitvoering, is een 

samenspel van alle betrokkenen, zowel op school- als op bestuursniveau. Activiteiten en interventies 

kunnen overigens zowel op schoolniveau als bovenschools georganiseerd worden.  

De formele verantwoordelijkheid voor de formatieve, financiële en inhoudelijke gevolgen op het gebied 

van de onderwijskwaliteit ligt echter bij het bestuur. Het bestuur ontvangt het geld en legt hierover 

verantwoording af middels het jaarverslag. Na vaststelling van het schoolprogramma door de MR, 

informeert het bestuur de betrokken gemeente over de inhoud ervan. Gemeenten kunnen dan op basis van 

deze informatie bepalen welke aanvullende programma’s, begeleiding en kennisdeling zij ter 

ondersteuning van de scholen aan kunnen bieden.  

 

 


