
MEMO aan Raad

Aan : De raad van gemeente Noordoostpolder

Van : Het college

Datum : 1 september 2022

Onderwerp : 1e voortgangsrapportage Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Beleidsreferentie
 Inzet middelen Nationaal Programma Onderwijs van 28 februari 2022 no. 22.0000007

Inleiding
Op 17 februari 2021 werd bekend dat er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zou komen. Dit 
meerjarige programma is bedoeld voor het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben als 
gevolg van schoolsluitingen door Corona. Het kabinet investeert in het programma, dat in 
samenwerking met scholen en gemeenten wordt uitgevoerd. 
Landelijk is hiervoor totaal € 8,5 miljard euro beschikbaar. 
Het onderwijs en de samenwerkingsverbanden ontvangen € 8.154 miljard, dat is 96% van het 
beschikbare budget. De gemeenten ontvangen € 346 miljoen, dat is 4%. 
Gemeente Noordoostpolder ontvangt € 1.057.333. 
Wij konden vanaf december 2021 beschikken over dit bedrag.
Het NPO is gericht op:
 het herstel én ontwikkeling van het onderwijs;
 het inhalen én compenseren van vertraging; 
 het ondersteunen van leerlingen en studenten in het onderwijs die het moeilijk hebben.
De activiteiten die we vanuit dit programma ondersteunen, moeten voor 1 augustus 2025 zijn 
uitgevoerd.
Dit memo informeert u over de voortgang van de activiteiten die zijn ingezet, voorwaarden en de 
samenwerking met het onderwijs en andere maatschappelijke partners.

Bovenstaande is besproken in de lokale educatieve agenda (LEA) van 27 september 2021
Dit is het bestuurlijk overleg tussen gemeente, schoolbesturen, partners voorschool en overige 
partners om af te stemmen over het lokaal jeugd- en onderwijsbeleid. 
In het overleg zijn de onderstaande punten aan de gemeente meegegeven:
 Sluit aan op de schoolplannen en het gemeentelijk beleid door extra inzet op sociaal emotioneel 

welbevinden
 Streef naar duurzame inzet met incidentele middelen
 Versterk de zorgstructuur binnen het basisonderwijs
 Biedt waar nodig en mogelijk ondersteuning aan ouders (met name bij de omgang met psychische

problematieken van leerlingen)
 Versterk de samenwerking tussen betrokken partners in de keten (van het onderwijs), denk hierbij 

aan de driehoek, Onderwijs-Zorg-Gemeenten
 Benut de GGD-monitor en de schoolscans
 Stem activiteiten af met schoolbesturen via het samenwerkingsverband Passend Onderwijs en 

Aandacht+
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De input van de LEA is vertaald naar onderstaande voorwaarden en activiteiten
Na deze LEA heeft de projectleider regelmatig overleg met de samenwerkingsverbanden en andere 
betrokken maatschappelijke partners over de voorwaarden en activiteiten die passen bij de input van 
de LEA. 
Om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke bijdrage NPO moet de inzet 
bijdragen aan het verminderen van Corona gerelateerde problemen bij kinderen, jongeren en de 
gezinnen waarin zij opgroeien en aan het versterken van onderwijskansen op de langere termijn. 
De activiteiten zijn gericht op: 
 het versterken van een actieve gezonde leefstijl (sport en cultuur); 
 het versterken van weerbaarheid (welzijn en zorg); 
 extra ondersteunend onderwijsaanbod dat ligt op de scheidslijn gemeentelijke/onderwijs 

verantwoordelijkheid;
 samenwerking tussen de betrokken partijen.
Dit heeft geleid tot onderstaande activiteiten:

Overzicht activiteiten in uitvoering; activiteiten in onderhandeling en nog te ontwikkelen 
activiteiten

Onderwerpen Activiteiten Bedrag 
activiteiten
beschikt

Bedrag 
activiteiten in 
onderhandeling

Totalen

Sport Voor peuters en 
basisschoolleerlingen o.a. 
zwemvaardigheden bovenbouw
basisschool

€  40.564 €  40.564

Cultuur Nog nader in te vullen in 
afstemming met onderwijs

€ 162.000 € 162.000

Welzijn Nog in ontwikkeling 
jongerenwerk in de school, 
preventieve 
ouderondersteuning.

€ 97.000 € 97.000

Zorg Versterking zorgteams 
basisonderwijs door verbinding 
jeugdverpleegkundige, 
klantmanager jeugd en intern 
begeleider; psychomotorische 
therapie voor klassen 
voortgezet onderwijs; 
intercultureel maatschappelijk 
werk; extra inzet 
verslavingsproblematiek

€ 128.352 € 128.352

Onderwijs Leesoffensief basisonderwijs; 
zomerschool voor speciaal 
onderwijs; extra 
taalondersteuning NT2 
leerlingen; 

€ 224.700 € 50.000 € 274.700

Overig Kosten projectleider € 100.000 € 100.000
Stand van zaken maatregelen 5 september 2022 € 493.616 € 309.000 € 802.616
Budget beschikbaar voor nog te ontwikkelen 
activiteiten

€ 253.195

Totale specifieke uitkering NOP € 1.055.811

De sport en cultuuractiviteiten zijn gericht op de brede doelgroep. Immers alle jongeren hebben last 
gehad van de Corona maatregelen op sportieve en culturele instellingen en activiteiten.
De activiteiten welzijn en zorg zijn gericht op de meer kwetsbare jongeren en hun ouders die sociaal 
emotioneel harder en zwaarder geraakt zijn door Corona.  De activiteiten welzijn zijn nog in 
ontwikkeling.
Voor de inzet onderwijs gaat het ook om de meer kwetsbare jongeren die qua onderwijs harder en 
zwaarder geraakt zijn door Corona. Het gaat om activiteiten voor kinderen van het speciaal onderwijs 
en extra ondersteuning taalonderwijs anderstaligen. Het leesproject voor het basisonderwijs bereikt 
alle kinderen op de basisschool. 
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Voor alle activiteiten geldt dat meerdere partijen samenwerken. 

Kanttekening
De NPO-middelen zijn incidenteel. Dat is lastig voor onze maatschappelijke partners als zij extra 
personeel nodig hebben om de activiteiten uit te voeren. Daarnaast is er krapte op de arbeidsmarkt. 
Dat maakt dat eventuele kandidaten geen genoegen nemen met contract voor bepaalde tijd. 

Vervolgstappen
De gesprekken met het onderwijs en andere betrokken partijen worden voortgezet om activiteiten uit 
te werken, de voortgang van de ingezette maatregelen te volgen en eventueel bij te stellen.
In de LEA van november 2022 wordt de stand van zaken bestuurlijk afgestemd.
Medio januari 2023 ontvangt u de 2e voortgangsrapportage.
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