
Bijlage 1: Maatregelen Nationaal Programma Onderwijs Gemeente 
Noordoostpolder 
 
Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en 
voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023.  
 
Wat is de hoogte voor de gemeente? 
Naar aanleiding van opgestelde brieven vanuit het ministerie van OC&W verwachten we € 1.057.333 
te ontvangen. Dit voor de periode tot en met juli 2023. Het betreft een doeluitkering, de middelen 
mogen alleen voor dit onderwerp ingezet worden. 
 
Bestedingsdoelen 
Het budget is voor het inhalen van onderwijsvertragingen die kinderen opliepen tijdens de 
coronapandemie. Interventies kunnen in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, 
buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen ingezet 
worden. De subsidie kan worden ingezet voor: 
- (Bovenschoolse) Maatregelen: maatregelen die nodig zijn om coronavertragingen bij kinderen 

in te halen, en waarvan wij als gemeente, voorschoolse partijen en onderwijs in gezamenlijk 
overleg constateren dat het een toegevoegde waarde heeft. Voorbeelden zijn de organisatie 
van bijles, huiswerkbegeleiding, voorleeshulp thuis, activiteiten op het terrein van 
sport/cultuur/techniek, ouderbetrokkenheid. 

- Zorg en Welzijn: maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd 
om coronavertragingen op sociaal en emotioneel vlak in te halen. Het gaat hier om 
aanvullende interventies of extra beschikbaarheid van zorg op school 

- Bevordering samenwerking gemeente 
- Thuiszitters 
- Huisvesting (huur ruimten) 
- Kosten ambtelijke capaciteit of inkoop expertise 
 
Hoe gaat de gemeente Noordoospolder ermee om? 
Wij voeren gesprekken met de betrokken partijen om passende interventies in te kunnen zetten. Er 
zullen met name maatregelen komen ten behoeve van de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
kinderen. Tijdens het LEA van september 2021 (lokaal bestuurlijk overleg met alle onderwijspartijen) 
hebben we afgesproken dat we als gemeente op onderwijsniveau de gesprekken kunnen voeren met 
de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Er hebben al gesprekken 
plaatsgevonden. Ook met de voorschoolse aanbieders. Daaruit zijn onderstaande maatregelen 
voortgekomen. Sommige maatregelen zijn al heel concreet, anderen moeten nog nader uitgewerkt 
worden.  
 
Maatregelen voorschool 
Binnen het voorschools aanbod blijkt er vooral behoefte aan extra mankracht. Er zijn volle groepen en 
alle peuters kunnen niet altijd alle aandacht krijgen die ze verdienen. 
 
Concreet betekent dit: 
- Bekostiging unit voor doorgang voorschools aanbod: €60.000 
- Extra medewerker op de: €40.000 
 
Maatregelen basisonderwijs 
Het geld kan ingezet worden voor intensivering en gerichte ondersteuning door scholen en 
instellingen. Scholen maakten in april 2021 een schoolscan. Op basis van de schoolscan kwam een 
behoefte naar boven en werd duidelijk waar de problemen zich bevinden. Hierop kunnen passende 
interventies ingezet worden.  
In het basisonderwijs is de wens om in te gaan zetten op een verbeterde samenwerking tussen onze 
lokale toegang en het zorgnetwerk in de school. Concreet betekent dit de samenwerking tussen 
klantmanagers Jeugd en de Intern begeleiders. Ook willen we het jongerenwerk en het buurtwerk 
vanuit de welzijnsorganisatie meer koppelen aan de scholen.  
 
Concreet betekent dit: 
- Leesbevordering door Aves en FlevoMeer bibliotheek: €120.000 
- Samenwerking tussen GGZ/Jeugdhulpaanbieders en onderwijspartijen: €20.000 



- Boosten Ouderconsulent: €30.000 
- Samenwerking met zorgketen: Klantmanager – Ib’er – JGZ: €30.000 
 
Er is nog ruimte voor aanvullende maatregelen in het basisonderwijs 
 
Maatregelen voortgezet onderwijs 
In het voortgezet onderwijs willen we in zetten op de weerbaarheid en het sociaal emotioneel 
welbevinden van leerlingen (en hun ouders) door groepsaanpakken. Zowel in het VSO als het 
reguliere VO. Voor leerlingen van de Schakelvoorziening zal er een aparte maatregel komen voor het 
beter bereiken van de school voor de leerlingen.  
 
Concreet betekent dit: 
- Welzijn van leerlingen verbeteren en weerbaarheid vergroten: €100.000 
- Extra ondersteuning voor NT2-doelgroep: €25.000 
- Ouderbegeleiding naar aanleiding van Corona: €15.000 
- Tijdelijke extra inzet Jongerenwerk Noordoostpolder: €20.000 
- Ondersteuning Schakelvoorziening in bereikbaarheid: €25.000 
 
Er is nog ruimte voor aanvullende maatregelen in het basisonderwijs 
 
Maatregelen Culturele activiteiten 
Voor zowel het voorschoolse, basis- als voortgezet onderwijs geldt dat we willen inzetten op het 
bevorderen van deelname aan culturele activiteiten. Dit in samenwerking met de culturele instellingen. 
We vragen het Cultuurbedrijf om hiervoor met een plan te komen. Hiervoor hebben we ongeveer een 
budget van € 162.500. 
 
Maatregelen Sportieve activiteiten 
Voor zowel het voorschoolse, basis- als voortgezet onderwijs geldt dat we willen inzetten op het 
bevorderen van deelname aan sportactiviteiten. Dit in samenwerking met sportorganisaties. Hiervoor 
hebben we een budget van €162.500. 
 
Inhuur Projectleider 

Om de incidentele middelen duurzaam in te zetten is het van belang dat er voldoende tijd is om dit te 
coördineren. De projectleider zal de maatregelen verder uitwerken, de opdrachten uitzetten naar de 
partijen en ook dit plan verder concretiseren.  
 
Concreet betekent dit: 
- Inhuur projectleider gemeente Noordoostpolder voor 32 uur per week vanaf 1 januari 2022: € 
100.811. 
 


