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Aankondiging helpdesk Nationaal Programma Onderwijs

Geachte besturen, schoolleiders en leraren,
Zoals u wellicht al gezien hebt is inmiddels de menukaart met interventies van het
Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) op de website
www.NPonderwijs.nl beschikbaar gekomen. En ik kan u melden dat er nu ook een
helpdesk is ingericht, op werkdagen beschikbaar via (0800) 424 04 24. Iedereen
kan bij deze helpdesk terecht. Ook leraren en schoolleiders kunnen hier vragen
stellen en hun zorgen uiten.
Ook heeft de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) materiaal beschikbaar gesteld
voor focus in het curriculum. Deze ondersteuning van SLO moet ervoor zorgen
dat, gelet op de schaarse onderwijstijd, leervertragingen niet verder oplopen.
De menukaart kan u helpen bij de inzet van het extra budget van het Nationaal
Programma Onderwijs door zelf doelen te stellen en interventies te kiezen. U doet
dat aan de hand van de schoolscan, waarmee u de problemen en behoeftes van
uw leerlingen in kaart hebt gebracht. Natuurlijk is het logisch dat u met uw keuze
zoveel mogelijk aansluit bij uw reguliere kwaliteitszorg en de plancyclus van uw
school.
De interventies bieden u veel ruimte om ze in te vullen op de manier die het beste
past bij uw school. Bij de menukaart horen praktijkkaarten die u daarbij kunnen
helpen. Daarnaast worden kennispleinen ingericht voor de interventies, met
onderzoek en goede voorbeelden.
Voor sommige interventies zal het nodig zijn om personeel individueel bij te
scholen of om aan teamontwikkeling te doen. Middelen die scholen verkrijgen
voor uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs, mogen ook worden
ingezet voor die professionalisering van docenten en teams.
De menukaart en de praktische uitwerking worden nog verder ontwikkeld. We
praten bijvoorbeeld met het beroepsgerichte onderwijs over praktische
handvatten voor de beroepsgerichte vakken, LOB en de overgang van vo naar
mbo.
Samenwerking
Scholen staan voor een grote uitdaging om de achterstand zoveel mogelijk in te
halen en daarom is het belangrijk dat iedereen zich in het plan verdiept en achter
de uitvoering staat: leraren, leerlingen en ouders, gemeente en
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samenwerkingsverband, maar ook de zorg- en ondersteuningsstructuur op school.
De medezeggenschapsraad moet formeel instemmen. U kunt (een deel van) uw
budget inzetten voor een bovenschoolse of bovenbestuurlijke interventie.
Om ouders goed te informeren en te betrekken is er op de website ook informatie
voor ouders beschikbaar. Met een gesprekswijzer kunnen zij zich voorbereiden op
een gesprek met school over hun kind. In uw reguliere communicatie aan ouders
kunt u hier aandacht voor vragen.
Verantwoording
Ik wil onnodige regeldruk vermijden, maar er is natuurlijk wel enige
verantwoording nodig. Daarom stellen we schoolleiders bij de start van schooljaar
2021-2022 een aantal vragen, zoals:
Is er een probleemanalyse (de zgn. schoolscan) gedaan?
Wat zijn op hoofdlijnen de aandachtspunten?
Welke interventies zijn gekozen?
U kunt de vragen online beantwoorden. Het plan zelf hoeft u niet bij het
ministerie in te leveren.
Besturen vragen we zich te verantwoorden via het jaarverslag. Deze
verantwoording komt overeen met de opbrengstenanalyse die scholen nu al
jaarlijks doen. Aan de besturen zullen vragen gesteld worden, zoals:
Is er instemming van de medezeggenschapsraad?
Welke interventies zijn gekozen?
Hoe is het geld ingezet?
In juni krijgt u meer informatie over de aanvullende bekostiging voor schooljaar
2021-2022; zoals eerder aangekondigd is dat minimaal 700 euro per leerling.
Voor het schooljaar 2022-2023 is nu de inschatting dat minimaal 500 euro per
leerling beschikbaar is. Het definitieve bedrag zal onder andere afhankelijk zijn
van de actuele ontwikkelingen van achterstanden. De informatie die we tot nu toe
kunnen verstrekken over de bekostiging, kunt u lezen op de website.
Webinars
Het Nationaal Programma Onderwijs is veelomvattend en daarom wil ik u er goed
over informeren, onder andere met webinars. De eerste webinars zijn in mei en
gaan over de menukaart met interventies. Op onze sociale media en op
www.nponderwijs.nl volgen de precieze data.
Ik besef dat we veel van u vragen en heb grote waardering voor uw inzet. Met het
Nationaal Programma Onderwijs helpen we u hierbij. Ik vertrouw erop dat we de
gevolgen van corona op onderwijsresultaten van leerlingen weg kunnen werken
en ik wens u daarbij heel veel succes.
Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob
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