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Geacht college van Bestuur, 

 

Op 17 februari jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over het Nationaal 

Programma Onderwijs (NP Onderwijs) en begin maart zijn mbo-instellingen via 

een presentatie op hoofdlijnen geïnformeerd over het programma. Het hoofddoel 

van het NP Onderwijs is het herstellen van de door corona veroorzaakte 

problematiek binnen de looptijd van het programma. Het programma is er op 

gericht om studenten en instellingen in het mbo te ondersteunen bij het 

wegwerken van de opgedane studievertragingen en verdere vertraging te 

voorkomen, alsmede het welzijn van studenten te verbeteren. Inmiddels staan de 

kaders voor de uitwerking van het programma en is de nadere uitwerking van het 

NP Onderwijs op 21 mei jl. naar de Tweede Kamer gestuurd. Middels deze brief 

informeer ik u over de middelen voor de coronaproblematiek die aan de mbo-

instellingen beschikbaar worden gesteld. 

 

 
 

Daarnaast licht ik u in over de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt in 

afstemming met de MBO Raad voor de besteding van de middelen van de 

zogenoemde ‘corona-enveloppe’. Deze afspraken zijn vastgesteld in een 
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Het Nationaal Programma Onderwijs 

 

Met het NP Onderwijs komt er € 8,5 miljard vrij voor alle onderwijssectoren en studenten. 

Hiervan is € 585 miljoen voor het mbo gereserveerd voor incidentele maatregelen, 

waarvan ruim  € 400 miljoen beschikbaar is voor mbo-instellingen voor de jaren 2021 en 

2022. De rest van het gereserveerde geld komt ten goede aan studenten, gemeenten en 

het bedrijfsleven. Studenten ontvangen 50% korting op het les- en cursusgeld voor 

cursusjaar 2021-2022. Gemeenten ontvangen middelen voor het verlengen van de aanpak 

jeugdwerkloosheid. Voor bedrijven is, op basis van de huidige ramingen, weer € 2700 per 

leerwerkplek beschikbaar. Ook wordt het actieplan stages en leerbanen verlengd. 

Daarnaast worden mbo-instellingen gecompenseerd voor gederfde cursusgeldinkomsten in 

het cursusjaar 2021-2022 en is er vanaf 2022 structurele financiering geregeld om mbo-

instellingen te compenseren voor de stijging van de studentenaantallen en om te 

corrigeren voor de verdeling over bol en bbl. Hiermee wordt het budgettaire effect van de 

nieuwe referentieraming structureel toegevoegd aan het macrobudget. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/bijlage-1-brief-tk-nationaal-programma-funderend-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-programma-onderwijs-steunprogramma-voor-herstel-en-perspectief
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/21/nadere-uitwerking-nationaal-programma-onderwijs
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bestuursakkoord en maken inzichtelijk welke maatregelen binnen het mbo tot 

eind 2022 (met eventueel uitloop naar 2023 indien omstandigheden daar 

aanleiding toe geven) genomen kunnen worden om uitval en (verdere) 

studievertraging tegen te gaan. In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt 

over de plannen, de monitoring en de verantwoording van deze middelen uit het 

NP Onderwijs.  

 

1. Middelen voor de coronaproblematiek 

 

Er is sprake van studievertraging door de beperkte mogelijkheden voor fysiek 

onderwijs, uitval van stages, praktijkopdrachten en examens. Daarom zijn er 

verschillende middelen in het NP Onderwijs vrijgekomen om de coronacrisis het 

hoofd te bieden. Alles is erop gericht om zo spoedig mogelijk – binnen de 

gegeven omstandigheden – weer volledig over te gaan op fysiek onderwijs. De 

recente inzet van zelftesten ter bescherming van de studenten, het 

onderwijspersoneel en hun omgeving draagt hieraan bij. In de tabel kunt u zien 

dat een bedrag van ruim € 400 miljoen aan incidentele maatregelen en de 

compensatie van gederfde cursusgeldinkomsten en het structurele budgettaire 

effect van de verhoogde instroom rechtstreeks ten goede komt aan de mbo-

instellingen. 

 
MBO (bedragen x € miljoen)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 EV

Subsidieregelingen verlengen

Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's 35

Regeling extra hulp voor de klas 52

Regeling extra begeleiding en nazorg mbo 10,5

Bekostiging

Corona-enveloppe 54 170

Extra instroom studenten 90

Subtotaal 231 180,5 0 0 0 0 0

Compensatie verlagen cursusgeld 14 30

Budgettair effect referentieramingen 88 104 55 21 6 6

Totaal voor mbo-instellingen 245 298,5 104 55 21 6 6

 

Subsidieregelingen 

Regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s 

Op basis van de regeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s worden subsidies 

verstrekt om studievertraging te voorkomen en in te lopen. Het is belangrijk om 

hier in het restant van 2021 ook specifiek op in te zetten. Zo kan een investering 

op korte termijn de kosten voor de langere termijn voorkomen. Om de regeling 

tot 31 december 2021 voort te zetten is voor mbo (€ 32,3 miljoen), vavo (€ 1,1 

miljoen) en overig educatie (€ 1,6 miljoen) in totaal € 35 miljoen beschikbaar. De 

subsidie is bedoeld voor programma’s in aanvulling op het reguliere 

onderwijsprogramma, voor kwetsbare studenten en voor studenten met 

vertraging in de beroepspraktijkvorming.  

 

Instellingen konden van 12 april 2021 tot en met 2 mei 2021 subsidie aanvragen. 

Per instelling is een subsidieplafond ingesteld. Uit de eerste aanvraagronde blijkt 

dat het plafond niet is bereikt, wat betekent dat instellingen tussen 1 juni 2021 en 

13 juni 2021 nogmaals subsidie aanvragen. Uit de eerste tranche is nog ruim € 1 

miljoen beschikbaar aan resterende subsidie voor mbo, vavo en overige educatie.  

 

https://www.dus-i.nl/subsidies/inhaal--en-ondersteuningsprogrammas-onderwijs
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Regeling extra hulp voor de klas 

Met de regeling voor extra hulp voor de klas zijn middelen beschikbaar gesteld 

zodat mbo-instellingen extra medewerkers kunnen aannemen om de gevolgen 

van extra lesuitval door ziekte of voor extra werkzaamheden als gevolg van 

Covid-19 op te vangen. Deze regeling loopt nu tot 1 augustus 2021 en zal 

verlengd worden tot 31 december 2021 en worden opgehoogd met een bedrag 

van € 52 miljoen.  

 

Instellingen kunnen van 1 mei 2021 tot 1 juni 2021 subsidie aanvragen. Per 

instelling is een subsidieplafond ingesteld. Deze bedragen zijn vastgesteld in de 

bijlage van de regeling.  

 

Regeling extra begeleiding en nazorg mbo 

Middels de bestaande regeling extra begeleiding en nazorg zijn middelen 

beschikbaar gesteld voor het bieden van extra begeleiding aan laatstejaars mbo-

studenten en nazorg aan mbo-gediplomeerden. Met deze regeling konden mbo-

instellingen subsidie aanvragen voor 2021.  

 

Bij het verlengen van de regeling ‘Extra begeleiding en nazorg mbo’ in 2022 is het 

bieden van extra begeleiding aan laatstejaars mbo-studenten in de ‘corona-

enveloppe’ opgegaan. Het onderdeel nazorg door mbo-instellingen van de aanpak 

jeugdwerkloosheid is geen wettelijk taak en blijft daarom in de regeling en vormt 

geen onderdeel van de opslag op de bekostiging. Voor dit onderdeel kunnen 

instellingen naar verwachting in het najaar 2021 deze subsidie aanvragen voor 

2022. Hiervoor wordt € 10,5 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is ter 

verlenging van de aanpak jeugdwerkloosheid € 1,5 miljoen gereserveerd voor 

pro- en vso-scholen om laatstejaars pro- en vso-leerlingen te begeleiden bij het 

verder doorleren of het maken van een overstap naar werk in vroege afstemming 

met de gemeente. Deze middelen zullen via het begrotingsartikel van het 

voortgezet onderwijs worden verstrekt.  

 

Corona-enveloppe 

Bij het NP Onderwijs is ervoor gekozen om het aantal regelingen zoveel mogelijk 

te reduceren, zodat de verantwoordingslast van instellingen beperkt wordt en om 

mogelijkheden tot maatwerk te bieden. Daarom is er gekozen voor een ‘corona-

enveloppe’. De middelen vanuit de regelingen ‘Inhaal en 

ondersteuningsprogramma’s (IOP), ‘Extra hulp voor de klas’, extra middelen voor 

begeleiding van studenten, devices en aanpak jeugdwerkloosheid, gaan over in 

deze ‘corona-enveloppe’. De middelen van deze ‘corona-enveloppe’ voor 2021 

worden in de bekostigingsronde in juli beschikbaar gesteld. De middelen voor 

2022 worden uiterlijk in september 2021 opgenomen in de beschikkingen over de 

bekostiging 2022.  

 

Op 21 mei jl. is er een bestuursakkoord gesloten rondom de besteding, 

monitoring en verantwoording van de middelen uit de ‘corona-enveloppe’. Op de 

afspraken uit het bestuursakkoord wordt later in de brief ingegaan.  

 

Compensatie verlagen cursusgeld  

Om de studenten te compenseren voor studievertraging worden – onder andere – 

het les-, en cursusgeld gehalveerd voor cursusjaar 2021-2022. Hierbij is 

uitgegaan van een gemiddelde studievertraging van een half jaar. Dit betekent 

dat zowel de studenten aan de bekostigde instellingen in het mbo en de vavo-

https://www.dus-i.nl/subsidies/extra-hulp-voor-de-klas
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21730.html#d17e737
https://www.dus-i.nl/subsidies/extra-begeleiding-en-nazorg-mbo
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studenten aan de rijksbekostigde instellingen een generieke korting van 50% voor 

hun les- en cursusgeld ontvangen.  

 

De lesgelden worden voldaan aan het ministerie van OCW (DUO), terwijl de 

cursusgelden direct aan de instellingen worden betaald door de studenten. De 

bekostigde instellingen worden daarom via de bekostiging gecompenseerd voor 

gederfde cursusgeldinkomsten in het cursusjaar 2021-2022. De middelen voor 

instellingen zijn bedoeld als compensatie voor de gederfde inkomsten die 

ontstaan doordat studenten minder cursusgeld betalen aan de instelling.  

 

Extra instroom studenten en budgettair effect referentieramingen 

Naast en mede als gevolg van studievertraging door de coronapandemie is er 

sprake van een langere verblijfsduur en sterk gestegen studentenaantallen. Het 

aantal mbo-studenten is met circa 4.400 gegroeid; dit is een flinke toename van 

circa 2% in tegenstelling tot de eerder geraamde daling. In de bekostigingsbrief 

van maart jl. is er voor de verhoogde instroom in cursusjaar 2020-2021 reeds € 

90 miljoen toegevoegd en uitgekeerd. 

 

Vanwege de toename van studenten in het cursusjaar 2020-2021, zullen in de 

jaren daaropvolgend de studententaantallen ook toenemen ten opzichte van de 

eerder geraamde mbo-studenten. Daarom wordt het budgettaire effect van de 

nieuwe referentieraming structureel toegevoegd aan het macrobudget. Dit bedrag 

wordt toegevoegd aan de bekostiging.   

 

Met de toevoeging van deze middelen maken wij de structurele inzet van extra 

onderwijspersoneel mogelijk en vragen u daarom om spoedig te beginnen met het 

aannemen van onderwijs- en ondersteunend personeel. Hiermee trekken we 

samen op om studievertraging in te lopen en te voorkomen. 

 

2. Bestuurlijke afspraken 
 

Voor de middelen uit de ‘corona-enveloppe’ is, zoals gezegd, een bestuursakkoord 

gesloten. Het doel van het bestuursakkoord is inzichtelijk te maken welke 

maatregelen binnen het mbo tot eind 2022 genomen kunnen worden om uitval en 

(verdere) studievertraging in brede zin van studenten als gevolg van de corona-

maatregelen tegen te gaan.   

 

De studievertraging in het mbo heeft uiteenlopende oorzaken die kunnen 

verschillen per regio, instelling en zelfs per opleiding. Hierdoor is het noodzakelijk 

om de professionals op instellingen ruimte te geven om zelf de afweging te maken 

waar de behoefte ligt en welke maatregelen het meest effectief zijn. Elke 

instelling werkt haar voornemens voor de periode 2021 en 2022 uit in een plan 

voor de besteding van de beschikbare middelen. Voor een effectieve en 

doelmatige besteding van middelen hebben wij samen met onder andere de MBO 

Raad aan de hand van zes thema’s een lijst met voorbeelden van acties 

opgesteld. Hiervan zijn vier thema’s relevant voor het mbo: 

1. Soepele in- en doorstroom 

2. Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding 

3. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van stages 

4. Aanpak jeugdwerkloosheid 

 

Op deze lijst staan acties die zich in de praktijk al bewezen hebben, waarvan de 

effectiviteit zeer voor de hand ligt of die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/04/19/referentieraming-ocw-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/21/bestuursakkoord-npo-mbo-ho
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/21/bijlage-1-keuzelijst-met-acties
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/21/bijlage-1-keuzelijst-met-acties
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Instellingen bepalen zelf op welke actie(s) ze in willen zetten. De lijst met acties is 

niet limitatief en enkel ter inspiratie. Het kan voorkomen dat een instelling tot de 

conclusie komt dat een actie gewenst is die niet op de lijst staat, maar gelet op de 

situatie van die instelling wel effectief en doelmatig is. In dat geval heeft de 

instelling ruimte beargumenteerd af te wijken van de lijst met acties. Dit gebeurt 

in afstemming met de (centrale) medezeggenschapsraad. 
 

Monitoring en verantwoording 

Instellingen maken in de hoofdlijnen van de begroting de financiële middelen 

zichtbaar die zij ontvangen op basis van het NP Onderwijs en hoe zij voornemens 

zijn deze middelen binnen de vier thema’s in te zetten. In het bestuursverslag 

over 2021, 2022 en eventueel over 2023 nemen instellingen een paragraaf op, 

waarin zij de inzet samenhangend met het NP Onderwijs verantwoorden. De 

instelling geeft in de paragraaf inzicht in de keuze voor maatregelen (inclusief de 

mogelijke afwijking van de lijst met acties) en een duiding van de voortgang van 

de uitvoering van die maatregelen, alsmede de plannen voor de resterende 

periode van het NP Onderwijs. Een handreiking voor de inrichting van de ‘corona-

paragraaf’ in het bestuursverslag wordt door OCW, in afstemming met MBO Raad, 

VH en VSNU, opgesteld.  

 

De implementatiemonitor zal starten met een analyse van de actieplannen van 

alle instellingen. Vervolgens zal voor de halfjaarlijkse rapportage van de 

implementatiemonitor een representatieve steekproef van de instellingen worden 

bevraagd. De eindrapportage van de implementatiemonitor zal weer plaatsvinden 

over alle instellingen. Onderdeel van de implementatiemonitor is het verzamelen 

en analyseren van de jaarverslagen. Rapportage vindt plaats op sectorniveau en 

niet op het niveau van individuele instellingen en wordt gebruikt ten behoeve van 

de kennisuitwisseling en de rapportage over de voortgang van het programma 

aan de Tweede Kamer. 

 

Een macromonitor brengt de effecten van corona, de maatregelen die worden 

ingezet om de gevolgen van corona op studievoortgang en welbevinden te 

bestrijden, breed in beeld op sectorniveau voor de instellingen en studenten. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de reguliere landelijke informatieproducten. 

Dat betekent dat er voor het mbo geen specifieke informatie vanuit de 

instellingen hoeft te komen voor de macromonitor.  

 

Platform uitwisseling kennis en goede voorbeelden 

De middelen die met het NP Onderwijs beschikbaar komen geven een grote 

verantwoordelijkheid aan instellingen om deze middelen effectief en doelmatig te 

besteden. Aan het Nationaal Regie Orgaan (NRO) is de opdracht verstrekt om 

kennisontwikkeling en kennisdeling te faciliteren en onderzoek te (laten) doen 

naar de effectiviteit van de ingezette acties van de instellingen. Daarnaast wordt 

gebruik gemaakt van bestaande netwerken van professionals in zowel het mbo als 

hoger onderwijs. Zo wordt gestimuleerd dat instellingen onderling kennis en 

goede voorbeelden uitwisselen via hun reeds bestaande kennisnetwerken over 

effectieve maatregelen. Hierdoor kunnen onderwijsinstellingen onderling van 

elkaar leren binnen de sector en over de onderwijssectoren heen. Goede 

voorbeelden, lessen uit de praktijk en wetenschappelijke reflecties worden door 

het NRO verzameld en verspreid via de website Onderwijskennis.nl. 

 

De verdeling van de financiële middelen over de mbo-instellingen in 2021 en 2022 

is conform de reguliere bekostiging. Indien deze middelen eind 2022 nog niet 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/21/bijlage-3-monitoring-np-onderwijs
https://www.onderwijskennis.nl/
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volledig zijn besteed, zullen deze middelen alsnog in het kalenderjaar 2023 ten 

goede moeten komen aan bestedingsdoelen zoals in het bestuursakkoord zijn 

beschreven.   

 

Verdere informatie 

Verdere informatie over het Nationaal Programma is te vinden op de website van 

het NP Onderwijs. Daarnaast zullen er in samenwerking met de MBO Raad de 

komende weken enkele informatiesessies worden georganiseerd. Hierin zal 

ingegaan worden op de middelen die beschikbaar komen en de monitoring en 

verantwoording. Daarbij is er natuurlijk ook ruimte voor vragen vanuit de 

instellingen. 

 

Tot slot 

De huidige generatie studenten verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op 

volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Terwijl de coronacrisis en 

bijbehorende maatregelen voortduren, werken alle mbo-instellingen hard aan de 

uitvoering van de maatregelen van het Nationaal Programma Onderwijs.  

 

Fysiek onderwijs is inmiddels gedeeltelijk weer mogelijk, mede dankzij de 

zelftesten die ook in het onderwijs worden ingezet. Het streven blijft om zo snel 

mogelijk volledig fysiek onderwijs plaats te laten vinden. Zodat alle studenten in 

het land gewoon weer naar mbo-instellingen kunnen. Dat is waar wij ons 

onverminderd voor in blijven zetten.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 
 
Ingrid van Engelshoven 

https://www.nponderwijs.nl/

