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Geachte besturen en schoolteams, 

In de onderwijsplatforms van eind februari/begin maart jl. bent u door de 
medewerkers van OCW CG geInformeerd dat de Nederlandse regering heeft 
besloten om een Nationaal Programma Onderwijs (hierna: NP Onderwijs) in te 
richten. Door de coronacrisis, de uitval van docenten en leerlingen door Covid-19 
en de tijdelijke sluitingen van de scholen hebben de leerlingen mogelijk niet het 
onderwijs kunnen krijgen dat u hen had willen aanbieden. Hierdoor zijn er 
mogelijk vertragingen opgelopen. Het is van belang leerlingen in het onderwijs die 
het moeilijk hebben te ondersteunen. De maatregelen in het NP Onderwijs zijn 
gericht op het inhalen van onderwijsvertragingen en moeten bijdragen aan de 
verdere duurzame ontwikkeling van het onderwijs. De huidige generatie 
leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs 
en een goede toekomst. Daarom zijn we voornemens voor het gehele onderwijs in 
Caribisch Nederland voor de komende twee schooljaren (2021/2022 en 
2022/2023) extra middelen beschikbaar te stellen om opgelopen vertragingen in 
te halen. In deze brief informeer ik u nader over het proces voor het primair en 
het voortgezet onderwijs. 

U heeft zich de afgelopen periode onder moeilijke omstandigheden enorm 
ingespannen om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat is een 
groot compliment waard en geeft vertrouwen in de komende periode. Want u 
bent van cruciale waarde bij de praktische uitvoering van het NP Onderwijs. U 
kent uw leerlingen het beste en u kunt dus als beste de regie nemen in het 
wegwerken van onderwijsvertragingen bij uw leerlingen. U kunt rekenen op 
ondersteuning en informatie vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Ik heb er vertrouwen in dat we samen de huidige generatie 
leerlingen de juiste onderwijsondersteuning en -begeleiding kunnen bieden, zodat 
ook zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan. 

Deze brief bevat informatie over het NP Onderwijs voor het primair en het 
voortgezet onderwijs. Nog niet alle informatie is beschikbaar. Aanvullende 
informatie kunt u de komende periode per brief of via OCW CG ontvangen. Op de 
website http://www.rijksoverheid.nl/nationaalprogrammaonderwijs  vindt u de 
pagina ingericht met beschikbare informatie over de uitwerking van het NP 
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Onderwijs. Ik raad u aan deze pagina regelmatig te bezoeken, want de informatie 
wordt in de komende periode aangevuld. 

De komende maanden werken we ook aan afspraken voor de "Derde 
Onderwijsagenda". Het is onze inzet om het NP Onderwijs daarin mee te nemen 
opdat we tot een integraal programma voor de komende jaren komen ter 
versterking van het onderwijs in Caribisch Nederland. In de verschillende 
onderwijsplatforms die de komende maanden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
worden belegd, zal dus ook de invulling van het NP Onderwijs in Caribisch 
Nederland worden besproken en verder vorm krijgen. 

Het Nationaal Programma Onderwijs op hoofdlijnen 
Het op 17 februari jI. gepresenteerde NP Onderwijs biedt een samenhangend 
pakket aan maatregelen voor alle onderwijssectorenl. Het NP Onderwijs richt zich 
zowel op de leerontwikkeling van leerlingen, als op hun sociale ontwikkeling en 
welbevinden. De maatregelen bieden ook perspectief voor verdere ontwikkelingen 
en verbeteringen van het onderwijs. 

Het proces voor de aankomende maanden 
Het onderwijs, op afstand en/of op school tijdens de coronapandemie is een 
uitdaging, voor u, voor de leerlingen en voor de ouders en verzorgers van de 
leerlingen zowel in de scholen als in de prive omgeving. De maatregelen in het NP 
Onderwijs zijn gericht op het inhalen van onderwijsvertragingen en op de verdere 
duurzame ontwikkeling van het onderwijs. Ik streef ernaar dat de middelen van 
het NP Onderwijs na de grate vakantie van 2021 beschikbaar zijn. In de komende 
maanden kunt u zich voorbereiden op de inzet van deze middelen en de te treffen 
interventies in uw onderwijsaanbod. 

Door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is een handreiking aangeboden ter 
ondersteuning in het prioriteren in lesstof ter realisatie van de kerndoelen en 
eindtermen. Op korte termijn komt een aangepaste versie beschikbaar, waarbij 
rekening wordt gehouden met de Caribische context. 

Daarnaast wil ik u van harte aanraden om in nauwe samenwerking tussen het po 
en vo op uw eiland naar eventuele overgangsvraagstukken te kijken voor de 
overgang van het po naar het vo en hier naar gepaste oplossingen toe te werken. 
Daarnaast kan het betrekken van het Expertisecentrum Onderwijszorg bijdragen 
aan een kansrijke uitwerking van de maatregelen uit het NP Onderwijs. 

Om die maatregelen zo goed mogelijk voor te bereiden is het belangrijk om in de 
periode tot de grate vakantie de volgende fasen te doorlopen. 

Fase 1 (streven eind mei 2021): in kaart brengen van de behoeften 
Tijdens het onderwijsplatform heeft u al een reactie gegeven over het wegwerken 
van eventuele onderwijsvertragingen gerelateerd aan corona. Om een goed plan 
te kunnen uitwerken voor de aanpak van deze vertragingen, is het van belang om 
een probleem- en behoefte analyse uit te voeren op leerling- en schoolniveau. Dit 
betreft een equivalent van de schoolscan die in Europees Nederland gaat worden 
uitgevoerd. De analyse richt zich op cognitieve, sociaal-emotionele en executieve 

1  https://www.rhksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/documentenikamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwils-
steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief  
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voortgang van leerlingen en heeft betrekking op alle leerlingen. Voor de analyse 
kunt u gebruik maken van de aanwezige kwantitatieve en kwalitatieve gegevens 
van uw school. Op korte termijn komt er een stappenplan beschikbaar op de 
eerder genoemde website. Dit stappenplan (inclusief format) is bedoeld als 
hulpmiddel en laat ruimte voor schooleigen invulling. Het maken van een analyse 
is verplicht, evenals het hierover op hoofdlijnen rapporteren. 

Op basis van deze gegevens kunt u vervolgens keuzes maken voor interventies 
die passen bij uw school, uw leerkrachten2  en uw leerlingen. 

Fase 2 (streven eind mei 2021): keuze interventies menukaart 
U ontvangt een menukaart met mogelijk in te zetten interventies. De combinatie 
van de menukaart en de door u gemaakte analyse helpen u bij de keuze voor (de 
meest passende) interventies. De menukaart zal naar verwachting binnenkort 
beschikbaar komen op de eerder genoemde website. Zowel bij de keuze voor een 
interventie als bij de uitwerking van de interventie kunt u de specifieke 
kenmerken van uw school en eiland meewegen en verwerken. 

Fase 3 (streven juni 2021): Schoolprogramma opstellen 
De gekozen interventies dient u vervolgens te beschrijven in een 
'schoolprogramma'. Dit schoolprogramma is uw plan van aanpak voor de inzet 
van de interventies en de financiering daarvan in de schooljaren 2021/2022 en 
2022/2023, inclusief duurzame borging van de resultaten van die inzet in de 
periode daarna. Het schoolprogramma bevat de beschrijving van de conclusies uit 
de analyse, doelstellingen die hieruit voortvloeien, gekozen aanpak en afspraken 
over de monitoring van de uitvoering en de resultaten op schoolniveau. Het 
schoolprogramma kan als addendum worden toegevoegd aan het schoolplan. 

Vanuit OCW wordt ondersteuning geboden bij het opstellen van het 
schoolprogramma, onder andere in de vorm van een handreiking. De handreiking 
vindt u binnenkort op de eerder genoemde website. 

Het schoolprogramma hoeft niet aan OCW te worden toegestuurd. Zoals hiervoor 
al aangegeven is het uw plan van aanpak. U wordt te zijner tijd wel gevraagd om 
via een online-portal vragen te beantwoorden over het schoolprogramma. Op 
deze wijze krijgt OCW een beeld van de resultaten van uw analyse, de globale 
inhoud van het programma en de gekozen interventies. 

Het hele proces van de analyse tot schoolprogramma is een samenwerking van 
alle betrokkenen binnen uw bestuur en school/scholen. De inzet van directeur en 
leraren is van groot belang. De formele verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. 
Het bestuur ontvangt het budget en legt hierover verantwoording of via het 
jaarverslag. 

Financiering 
Voor het schooljaar 2021-2022 wordt een inschatting gemaakt voor het 
benodigde budget per leerling, voor de inzet van de gekozen interventies. Onze 
huidige inschatting is dat er voor het schooljaar 2021-2022 een bedrag van 

2  Het werven van extra bevoegde leerkrachten kan vanwege de krapte op de arbeidsmarkt 
lastig zijn, mogelijk is er buiten de bevoegde leerkrachten alternatief 
arbeidsmarktpotentieel. Het is daarom mogelijk om de middelen uit het NP Onderwijs in te 
zetten voor bijvoorbeeld onderwijsassistenten, vakdocenten, leerkrachtondersteuners of 
commerciele aanbieders. 

Pagina 3 van 4 



minimaal $ 1.100 per leerling nodig is, ongeacht de mate van achterstand van de 
individuele leerling. Uiterlijk in juni 2021 komt er meer duidelijkheid over het 
definitieve bedrag per leerling en de (eventuele aanvraag) procedure. 

We kunnen ons voorstellen dat u enige tijd nodig hebt om deze middelen 
doelmatig en effectief in te zetten. Het kan natuurlijk voorkomen dat middelen in 
het ene kalenderjaar worden ontvangen om in het volgende kalenderjaar in te 
zetten. Door een uitspraak van de Raad van de Jaarverslaggeving is het mogelijk 
om die middelen te verantwoorden als een specifieke post waardoor het niet in de 
reserves belandt. 

Verantwoording en monitoring 
Er wordt van het schoolbestuur gevraagd om jaarlijks via het jaarverslag 
verantwoording of te leggen over de uitvoering en resultaten van het 
schoolprogramma en de besteding van de middelen. Verzoek aan u is om het 
jaarverslag tijdig aan te leveren bij DUO, zodat u niet het risico loopt dat u wordt 
gekort. 

Informatie over het vervoig 
Met deze brief heb ik u de eerste informatie over het NP Onderwijs willen 
verstrekken en u een beeld willen schetsen van de periode tot aan de grote 
vakantie. Ik kan me goed voorstellen dat u nog vragen hebt. Zoals eerder 
vermeld zal er in de aankomende periode meer informatie via de genoemde 
website en mogelijk per brief volgen. 

Ik begrijp dat er veel werk moet worden verricht. Ik heb er vertrouwen in dat we 
de corona-gerelateerde uitdagingen met elkaar aan kunnen pakken. Uiteraard 
kunt u zich voor informatie en ondersteuning wenden tot mijn medewerkers bij 
OCW CG, de b uurscoaches en/of de PO-/VO-Raad. 

Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media 
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