
NATIONAAL PROGRAMMA
ONDERWIJS

TIJDLIJN
April 2021: Schoolscan 
Mei 2021: Scholen kiezen, op basis van de schoolscan, uit een keuzemenu welke
interventies ze willen uitvoeren.
Mei/juni 2021: Scholen stellen een schoolprogramma op met alle maatregelen voor
schooljaren 21/22 en 22/23. Dit programma dient goedgekeurd te worden door de MR. 
Juni 2021: Scholen horen definitief welk budget er per leerling beschikbaar is.
Augustus/september 2021: Budget wordt uitgekeerd voor uitvoering Nationaal Onderwijs
Programma. 

DE SCHOOLSCAN

Scholen maken hiervoor gebruik van bestaande leerlingvolgsystemen (ook sociaal
emotioneel) en brengen op eigen wijze de specifieke behoeften in kaart van de
leerlingen. 
Waar sprake is van individuele leerlijnen worden ouders actief betrokken bij de analyse,
uitkomsten en bevindingen en bij wat een passend vervolgtraject is. 
Aan OCW wordt doorgegeven dat de schoolscan is uitgevoerd. 

De eerste stap is kijken wat leerlingen en leraren nodig hebben. Dit breng je in kaart met
behulp van een schoolscan.  

Wat vraagt dit van jou als leraar?
Jij als leraar weet het beste waar leerlingen in hun ontwikkeling staan en wat zij nodig
hebben. Jij hebt hier zicht op, maakt dit inzichtelijk en bespreekt dit met je team. Stel jezelf
daarbij de vraag hoeveel extra tijd, middelen en ondersteuning de leerlingen nodig
hebben.

KEUZES MAKEN IN INTERVENTIES

zijn gericht op de ontwikkeling van de leerling;
zijn gericht op de interne kwaliteit (scholing);
zijn gericht op de ondersteuning van leraren zodat zij individuele leerlingen kunnen
begeleiden. 

Maak de keuzes samen met je gehele schoolteam. 
Maak gebruik van elkaars kennis en expertise en van samenwerkingsverband/gemeente. 
Betrek hierbij de medezeggenschapraad (MR).  

Er komt een keuzemenu beschikbaar met evidence informed interventies. Op basis van de
schoolscan maak je als school bijpassende keuzes uit het menu. 
De interventies die je kiest uit het keuzemenu:

Wat vraagt dit van jou als leraar?

HET SCHOOLPROGRAMMA

Beschrijving conclusies van schoolscan
Doelstellingen die hieruit voortvloeien
De gekozen aanpak
Vaststelling door MR. 

Plan van aanpak voor de inzet van de gekozen interventies
Financiële verantwoording
Beschrijving op welke manier de interventies bijdragen aan duurzame resultaten op lange termijn.
Afspraken over de monitoring van de uitvoering en de resultaten. 

Het schoolprogramma hoeft NIET naar OCW opgestuurd te worden, maar OCW biedt wel ondersteuning.
In 2022 dient er een nieuwe schoolscan uitgevoerd te worden. 
Besturen zijn formeel verantwoordelijk, maar de regie ligt op scholen. 

Samen met het schoolteam heb jij een gedeelde verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van
het schoolprogramma. 

Op basis van de gemaakte keuzes wordt op schoolniveau een schoolprogramma ontwikkeld en vastgesteld.
Dit mag een addendum op het schoolplan zijn. Het vaststellen van het schoolprogramma gebeurt met leraren,
ouders en waar het kan ook leerlingen. Het schoolprogramma moet door de MR goedgekeurd worden. 
 
Randvoorwaarden schoolprogramma:

Inhoud schoolprogramma:

Tot slot:

Wat vraagt dit van jou als leraar?

Het Nationaal Programma Onderwijs van 2,5 jaar is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het
ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door
corona. Op deze manier krijgen leerlingen dezelfde kansen als iedere generatie. 
In totaal wordt er 8,5 miljard vrijgemaakt voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar
beroeps onderwijs. Voor het schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor de ondersteuning aan
basisscholen voor de inzet van de gekozen interventies een bedrag van 700 euro per leerling beschikbaar is. 

www.lerarencollectief.nl


