
Informatie in bestuursverslagen NPO 

 

Inleiding  

In mei 2021 tekenden de minister van OCW en de sectorraden als vertegenwoordigers van hun leden 

de bestuursakkoorden NPO onderwijs en onderzoek. In de bestuursakkoord en de bijlagen zijn 

afspraken vastgelegd over de informatie die tijdens de looptijd van het NPO in de bestuursverslagen 

wordt opgenomen. Deze informatie wordt gebruikt bij het informeren van de Tweede Kamer en andere 

belanghebbenden over de besteding van de middelen uit het NPO.  

 

In het najaar 2021 heeft OCW de handreiking coronaparagraaf uitgebracht.  

Inmiddels heeft analyse van de jaarverslagen 2021 van de instellingen plaatsgevonden. Veel 

instellingen rapporteren uitgebreid over hun plannen en de uitvoerig daarvan. Een aantal instellingen 

heeft dit (zeer) beperkt gedaan. Dat betekent dat het ministerie van OCW, ondanks de aansporingen 

van de Kamer daartoe, nu geen integraal beeld van de stand van zaken van de besteding kan geven.  

Daarom vragen we gericht aanvullende informatie uit bij de instellingen die dit betreft.  

 

Daarnaast benadrukken we nog eens dat het opnemen van informatie in het bestuursverslag 

voortvloeit uit het bestuursakkoord van mei 2021 waar de instelling zich via de vertegenwoordigende 

vereniging aan heeft gecommitteerd. Adequate informatievoorziening is essentieel in de afspraken en 

draagt bij aan maatschappelijk en politiek vertrouwen in de besteding van de beschikbare middelen. 

We verwijzen nogmaals naar de handreiking coronaparagraaf en nemen hieronder nog enkele 

minimumvereisten voor de informatie in het bestuursverslag op.  

 

Aanvulling informatie jaarverslagen 2021 

De instellingen die een uitvraag ontvangen om de informatie aan te vullen, wordt gevraagd 

onderstaande tabellen in te vullen. Wij vragen u daarbij de gegevens die wellicht al deels al in het 

jaarverslag 2021 waren opgenomen in de onderstaande overzichten (waar nodig) aan te vullen, c.q. 

over te nemen uit uw administratie of jaarverslag.  

 

 
Te 
ontvangen 

Te 
ontvangen 

Besteed Te 
besteden 

(bedragen x €1.000) 
2021 2022 2021 2022, 

2023, 2024 

Hogescholen/universiteiten     

Bekostiging     

Bekostiging onderwijsdeel: corona-enveloppe € 282 € 362 € 300  

Bekostiging onderzoek     

Bekostiging onderwijsdeel: extra instroom studenten 
studiejaar 2020-2021 

€ 661    

Bekostiging onderwijsdeel: compensatie verlagen 
collegegeld 

€ 314 € 666   

     

Subsidies     

Regeling extra hulp voor de klas € 38  € 38  

Onderzoekers Hogescholen (via NWO/SIA) € 14    

Coronabanen € 100  € 78  

 

Om voldoende zicht te hebben op de besteding van de middelen uit de corona-enveloppe, vragen wij u 

daarnaast voor uw instelling onderstaande tabel in te vullen. Indien u de besteding van de subsidies 

die uit het NP Onderwijs zijn gefinancierd ook middels deze tabel wilt verzorgen, dan kunt u deze 

bedragen separaat en herkenbaar als zijnde bijvoorbeeld de subsidie ‘Extra handen in de klas” (EHK) 

opnemen als aparte rij in de tabel onder het betreffende bestedingsdoel. 

 

 Gepland 2021 Besteed 2021 Gepland 2022 Gepland 2023 Gepland 

2024  

Totaal  

Soepele in- en 

doorstroom  

      



Welzijn studenten 

en sociale binding 

opleiding 

      

Ondersteuning en 

begeleiding op het 

gebied van stages 

      

Jeugdwerkloosheid       

Coschappen       

Lerarenopleidingen       

Overig (buiten 

thema’s  

      

Nog te bestemmen       

Totaal        

 

Minimumvereisten informatie bestuursverslag 2022 

• Duidelijk herkenbaar en gebundeld als coronaparagraaf, of duidelijk herkenbaar en vindbaar 

verwerkt in het bestuursverslag.  

• Helder onderscheid tussen begroot en gepland en daadwerkelijk besteed per bestedingsjaar, met 

onderscheidtussen subsidies, de enveloppe en eventuele andere NPO-/Coronamiddelen. Geen 

menging van geldstromen.  

• Inzicht in eventuele stand en mutaties in het (NPO) bestemmingsreserve (mbo) of 

vooruitontvangen post (hbo/wo). 

 

 

Onderzoek1  

Op basis van het bestuursakkoord ‘NPO Steunprogramma voor herstel en perspectief onderzoekers’, 

verwachten wij onderstaande tabel volledig ingevuld terug te kunnen vinden in het jaarverslag. 

 

 NPO-middelen Eigen middelen 

Besteed in euro’s    

Aantal geholpen onderzoekers – 

unieke personen 

  

 

Uitgangspunten hierbij:  

• Het gaat om bestede bedragen. Dus niet geplande, toegekende, aangevraagde of begrote 

bedragen. Uiteraard mogen die óók vermeld worden als dat de wens is, mits het duidelijk blijft 

welk bedrag er in de gerapporteerde periode daadwerkelijk is besteed. 

• Indien er in 2022 geen inzet van middelen uit het NP Onderwijs en/of eigen middelen is 

geweest, dit graag expliciet benoemen.  

• Geen vermenging of substitutie tussen NP Onderwijs en eigen middelen. Graag de bedragen 

separaat rapporteren, zodat inzichtelijk is wat de inzet van middelen uit het NP Onderwijs en 

eigen middelen is geweest. 

• Geen vermenging in aantallen geholpen onderzoekers. Anders gezegd: geen dubbeltellingen. 

Indien niet aan dubbeltellingen in aantal onderzoekers ontkomen kan worden, dit dan graag 

toelichten zodat duidelijk is waar de overlap zit.  

• Het gaat om onderzoekers (unieke personen) met tijdelijke contracten die worden geholpen 

met NP Onderwijsmiddelen en eigen middelen. 

• Indien eenzelfde onderzoeker geholpen wordt door een combinatie van NP Onderwijs- en 

eigen/andere middelen, de NP Onderwijs- en eigen/andere middelen naar rato toekennen en 

inzichtelijk maken (fte). 

 
1 Indien van toepassing en enkel voor jaarverslag 2022 (en verder). 


