
 

 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 21 december 2021 

Registratienummer : GZDGWB/301824/301848 

   IN/129 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Nationaal programma onderwijs 

 

 

Onderwerp  

Nationaal programma onderwijs 

 

Kennisnemen van 

De inzet van middelen vanuit het Nationaal programma onderwijs. 

 

Inleiding 

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

ontstaan. Het gaat hier niet alleen om een vertraging in de cognitieve ontwikkeling, er zijn ook 

vertragingen in sociaal-emotionele en executieve ontwikkeling opgelopen. 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 (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.  

 

Kernboodschap 

Er wordt gewerkt aan een compleet gemeentelijk aanbod binnen het NPO in samenwerking met de 

maatschappelijk partners. Echter gezien de korte looptijd van de regeling (deze eindigt op 31 juli 2023) 

en de door diverse partijen aangegeven urgentie is er voor gekozen als onderdeel van het NPO te 

starten met intensivering van het schoolmaatschappelijk werk in het primair onderwijs met ingang van 

1 januari 2022. 

 

Consequenties 

Door het zo snel mogelijk starten te investeren in het schoolmaatschappelijk werk kan hier, gezien de 

korte looptijd van de regeling, een zo hoog mogelijk rendement uit gehaald worden. 

 

Financiën 

We ontvangen € 720.836,55 om de vertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de 

coronapandemie. Deze middelen kunnen naar eigen inzicht, maar binnen de bestedingsdoelen, worden 

ingezet gedurende 2 schooljaren. De extra inzet in het schoolmaatschappelijk werk in de periode van 1 

januari 2022 tot en met 31 juli 2023 bedraagt naar verwachting € 150.000.  
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Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Vanaf januari 2022 wordt gestart met de versterking van het schoolmaatschappelijk werk in het 

primair onderwijs. De investering wordt halfjaarlijks geëvalueerd (juli 2022 en januari 2023). De 

doelstellingen en effecten van de extra inzet worden bekeken, bijsturen en op- of afschaling behoort 

tot de mogelijkheden.  

De eerste versie van het volledige gemeentelijke inzet van de NPO-middelen wordt in het eerste 

kwartaal van 2022 verwacht. Uw raad wordt hierover geïnformeerd. 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


