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Nationaal Programma Onderwijs  
goed op stoom in mbo en hoger onderwijs
De highlights van de derde Voortgangsrapportage: mbo, ho en onderzoek

Het Nationaal Programma Onderwijs is er voor herstel van studievertraging en welzijn van studenten na 
corona. In het mbo en hoger onderwijs vordert de uitvoering van het programma goed, blijkt uit de derde 
Voortgangsrapportage. De acties van de onderwijsinstellingen zijn in volle gang en de bestedingen zijn op 
peil. Daarnaast is het perspectief op werk voor studenten sterk verbeterd. Aandachtspunten zijn dat er 
meer studenten uitvallen zonder diploma en dat er nog steeds zorgen zijn over het welzijn van studenten.

Goed op schema
Veel onderwijsinstellingen liggen goed op schema. 
Bijna halverwege de looptijd van het programma is in het 
mbo bijna de helft van het totale NP Onderwijsbudget 
besteed, in het hbo en wo is dat ruim dertig procent. Dat is 
een forse versnelling; afgelopen voorjaar bedroegen de 
bestedingen nog zo’n tien procent van het totaal. Bijna 
alle onderwijsinstellingen schatten in dat de looptijd 
van het NP Onderwijs toereikend is om het geld goed te 
kunnen besteden. Ook zijn ze tevreden over de voortgang 
van de acties.

Instellingen zetten ook meer middelen in op thema’s 
die eerder nog achterbleven, namelijk de tekorten 
aan coschapplaatsen en stages bij lerarenopleidingen. 
Ook op het bestuursakkoord onderzoek is een versnelling 
zichtbaar ten opzichte van vorig jaar. Instellingen 
helpen een groeiend aantal onderzoekers met tijdelijke 
contracten die vertraging hebben opgelopen door corona.

Realisatie in % van totaal begroot budget per thema
Bestedingen zijn op stoom, thema’s coschappen en leraren-
opleidingen lijken bijgetrokken.

Perspectief op werk
Studenten hebben in de huidige krappe arbeidsmarkt een 
steeds beter perspectief op een stage of leerwerkplek en 
na hun afstuderen op een baan. De hoeveelheid leerwerk-
plekken in het mbo en hbo is sterk gegroeid, en de stage- 
tekorten zijn sterk afgenomen. Dat laatste geldt ook voor 
sectoren waar de tekorten groot waren, zoals de zorg.  
Instellingen hebben de NP Onderwijsmiddelen onder 
meer ingezet om bij te dragen aan deze ontwikkeling. 
Met als doel: zorgen dat elke student stage kan lopen. 

De krappe arbeidsmarkt heeft ook een keerzijde. Er gaan 
meer studenten zonder diploma de arbeidsmarkt op. 
Ze komen - mogelijk mede door de huidige inflatie en  
energiearmoede - sneller in de verleiding om voortijdig 
te kiezen voor een betaalde baan.

Ontwikkeling aantal bbl-studenten en 
hbo-studenten met duaal traject 2019-2022; 

het pre-coronajaar 2019 =100. Bron: DUO
Het aantal studenten op een leerwerkplek 

neemt weer sterk toe.

Studentenwelzijn
Onderwijsprofessionals maken zich onverminderd zorgen 
over het welzijn van studenten. Nog steeds kampen veel van 
hen met mentale problemen, studievertraging of motivatie- 
en concentratieproblemen. Dit is ook te zien bij de studenten 
die instromen vanuit het voortgezet onderwijs. De proble-
matiek blijkt hardnekkig, dit vraagt veel van docenten en 
ondersteuners. Voor studenten in een kwetsbare positie 
komen er na corona nu nieuwe uitdagingen bij. Denk aan de 
hoge kosten van levensonderhoud en de gespannen woning-
markt. Instellingen geven aan dat ze meer studenten in een 
kwetsbare positie signaleren, maar het lukt niet altijd deze 
groep en hun hulpvraag goed in beeld te brengen. 

In meer detail lezen hoe het ervoor staat met het NP Onderwijs? 
Download de derde Voortgangsrapportage op  

nponderwijs.nl/voortgangsrapportage 

http://www.nponderwijs.nl
http://www.nponderwijs.nl/voortgangsrapportage
http://www.nponderwijs.nl/voortgangsrapportage
http://www.nponderwijs.nl/voortgangsrapportage

	Nationaal Programma Onderwijs  goed op stoom in mbo en hoger onderwijs

