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Onderwerp  

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) West Betuwe 

 

Kennisnemen van 

Het Nationaal Programma Onderwijs West Betuwe 

 

Inleiding 

Als gevolg van de COVID-19 pandemie hebben in het afgelopen jaar veel kinderen een leervertraging 

opgelopen. Het gaat hier niet alleen om een vertraging in de cognitieve ontwikkeling, maar ook om 

vertragingen in sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast heeft ook zorgondersteuning, 

beweging, sport en cultuur deels stilgelegen. Eenzaamheid, somberheid, depressies en daaruit 

voortvloeiend gedrag versterken de negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van jongeren. 

 

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is het Nationaal Programma Onderwijs (hierna te noemen: 

NPO) in het leven geroepen. Het accent van het NPO ligt niet eenzijdig op leerprestaties, maar is 

nadrukkelijk ook gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het mentale evenwicht van 

kinderen. 

 

Alle gemeenten hebben vanuit de NPO-gelden een geoormerkte uitkering ontvangen. Ook de scholen 

krijgen middelen om de leervertragingen tegen te gaan en hebben daarbij de keuze uit een vastgesteld 

landelijk keuzemenu. De inzet van de gemeentelijke middelen is zoveel mogelijk bovenschools en 

aanvullend op de inzet van de scholen. Er wordt waar dat kan aangesloten bij lopende interventies en 

er zijn verbanden gelegd met andere lokale (coronaherstel-) programma’s. 

 

Kernboodschap 

De wensen en behoeften van de schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en andere 

maatschappelijke partners zijn in kaart gebracht. Uit de inventarisatie blijkt dat er vooral behoefte is 

aan interventies om vertragingen op het sociaal en emotioneel vlak in te halen (bijvoorbeeld door extra 

inzet van schoolmaatschappelijk werk), inzet op buiten- en bovenschoolse activiteiten en aandacht 

voor de achterstanden in de taalontwikkeling. De mentale gezondheid en weerbaarheid van jeugd en 

jongeren is een grote zorg en loopt als rode draad voor het NPO. Er is ruimte voor de inzet van 

specifieke interventies per school. De inzet van de middelen kan unaniem op steun rekenen van de 

schoolbesturen. 

De inzet van de gemeentelijke middelen vindt u in onderstaande tabel. 
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Nationaal Plan Onderwijs West Betuwe Doelgroep Samenwerking met Begroot 

bedrag 

Intensivering schoolmaatschappelijk 
werk primair onderwijs 
Er is ruimte voor meer trainingen (bijvoorbeeld 
op het gebied van faalangst en sociale 
vaardigheden) en het schoolmaatschappelijke 
werk dient als laagdrempelig aanspreekpunt 
voor ouders, leerkrachten en leerlingen. 

Leerlingen primair 
onderwijs 

Team sociaal 150.000 

Voorleesexpress / boek op bezoek 
Kinderen met een taalachterstand worden 
thuis voorgelezen. Samen met het gezin 
ontstaat een betere taalontwikkeling en wordt 
de taalomgeving thuis verrijkt. 

Inwoners West Betuwe 3 
t/m 8 jaar 

Bibliotheek Rivierenland 60.000 

Biebclub 
Leerlingen gaan onder begeleiding van een 
leescoach aan de slag met lezen en 21e-
eeuwse vaardigheden. Ongemerkt worden 
leerlingen getraind in het begrijpend lezen. 

Leerlingen groep 4 t/m 8 
primair onderwijs 

Bibliotheek Rivierenland 10.000 

Buitenschoolse activiteiten 
Het aanbieden van extra activiteiten op het 
gebied van sport en cultuur en sociale 
vaardigheden activiteiten is een goede manier 
om achterstanden op sociaal en motorisch 
gebied in te halen. Het aanbod gaat uit van de 
behoeften van de scholen. 

Leerlingen primair 
onderwijs 

Welzijn West Betuwe 75.000 

Bovenschoolse activiteiten  
Dit zijn activiteiten op het gebied van sport, 
bewegen, kunst en cultuur. Ze zijn 
grootschaliger dan de buitenschoolse 
activiteiten, richten zich op meerdere kernen 
en vinden plaats in de vakanties. Verenigingen 
worden hierbij betrokken. 

Inwoners West Betuwe 4 
t/m 12 jaar 

Welzijn West Betuwe 30.000 

Ondersteuning scholen primair 
onderwijs Welzijn West Betuwe  
Buurtsportcoaches en de cultuurcoaches 
worden ingezet voor bewegings- en 
cultuuronderwijs. Er is een ‘menukaart’ op 
basis waarvan scholen een keuze maken. 

Leerlingen primair 
onderwijs 

Welzijn West Betuwe 60.000 

Regionale Ontwikkelagenda ‘Meer 
inclusief onderwijs’ 
Op regionaal niveau wordt een projectleider 
aangesteld, die het thema ‘meer inclusief 
onderwijs’ op de kaart gaat zetten. 

Primair en voortgezet 
onderwijs 

Samenwerkings- 
verbanden 

10.000 

Ondersteuning scholen voortgezet 
onderwijs Welzijn West Betuwe  
Buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden 
ingezet voor bewegings- en cultuuronderwijs. 
Op de gebieden sociale vaardigheden, cultuur 
en bewegen worden lokale docenten en 
ondernemers ingezet en ingepland op de 
scholen. 

Leerlingen voortgezet 
onderwijs 

Welzijn West Betuwe 30.000 

Aanpak mentale klachten jongeren 
Met verschillende partijen wordt gewerkt aan 
een bronaanpak in de preventie van mentale 
klachten. Op korte termijn wordt ingezet op 
een beweegvriendelijke omgeving. 

Inwoners 12 t/m 18 jaar Nog niet bekend 50.000 
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Sociaal emotionele ontwikkeling – 
voorgezet onderwijs  
Er is toenemende problematiek binnen de 
sociaal emotionele ontwikkeling van 
leerlingen. Per school voor voortgezet 
onderwijs wordt een maatwerkplan ontwikkeld 
om hier gericht invulling aan te geven, waar 
mogelijk integraal met het bredere 
jeugdbeleid. 

Leerlingen voorgezet 
onderwijs 

Voortgezet onderwijs 100.000 

Intensivering Jeugdgezondheidszorg 
Daar waar schoolmaatschappelijk werk (nog) 
niet voldoende aanwezig is en zorg niet wordt 
opgevangen binnen de reguliere zorgstructuur 
wordt extra jeugdgezondheidszorg ingezet. 

Leerlingen voortgezet 
onderwijs 

JGZ GGD 7.000 

Investering leerwerkbedrijf 
Schooluitval is toegenomen sinds de covid-
pandemie. De specifieke werkwijze van het 
leerwerkbedrijf voorkomt schooluitval, 
langdurig schoolverzuim en thuiszitters. 

(dreigende)  uitvallers, 
voorgezet onderwijs 

Voorgezet onderwijs 
ROC Rivor 

10.000 

Maatwerk / specifieke interventies per 
school 
Het gemeentelijke NPO wordt zo breed 
mogelijk en aansluitend ingezet op de 
schooleigen programma’s. Voor specifieke 
interventies, die geen plek hebben in het 
gemeentelijk NPO, is per school een 
‘maatwerkbijdrage’ beschikbaar. 

Leerlingen primair en 
voortgezet onderwijs 

Diversen 90.000 

 

Consequenties 

Gezien de korte looptijd van het NPO (deze eindigt op 31 juli 2023) ligt de nadruk op kortlopende en 

snel inzetbare interventies. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de in te halen leervertragingen, de 

sociaal-emotionele ontwikkeling en mentale gezondheid en evenwicht van jeugd en jongeren. 

 

Financiën 

De kosten worden gedekt uit de rijksvergoeding NPO middelen. Er is  720.000 euro beschikbaar om de 

vertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Deze middelen kunnen naar 

eigen inzicht, maar binnen de vastgestelde landelijke bestedingsdoelen, worden ingezet gedurende 2 

schooljaren (uiterlijk tot 31 juli 2023). De bedragen zoals genoemd in het overzicht zijn indicatief. Met 

de nu voorgestelde interventies is 682.000 euro gemoeid.  

Niet alle bestedingsdoelen kunnen direct worden ingezet. Een aantal zit nog in de voorbereidingsfase. 

Dit maakt ook dat het financiële plaatje nog niet compleet is. Er is voldoende ruimte binnen de 

Rijksvergoeding om eventuele financiële bijstellingen op te vangen. Het is bovendien niet ondenkbaar 

dat nieuwe initiatieven zich in de komende periode voordoen. Ook die kunnen, mits passend binnen 

het NPO, worden bekostigd onder de benoemde thema’s. 

 

Communicatie 

De verdeling is tot stand gekomen na goed en constructief verlopen op overeenstemming gericht 

overleg met de besturen van zowel het primair als voortgezet onderwijs. 
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Vervolg 

Er vindt tweemaal een evaluatie plaats (juli 2022 en januari 2023). De inzet, zowel inhoudelijk als 

financieel, kan dan worden bijgesteld. 

 

Bijlage(n) 

Geen 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


