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Geacht college van bestuur, 

 

In de bestuursakkoorden voor het Nationaal Programma Onderwijs (vanaf nu: NP 

Onderwijs) staan afspraken over de informatie die instellingen tijdens de looptijd 

van het programma in hun jaarverslagen opnemen. Deze informatie is 

noodzakelijk om de Tweede Kamer en andere belanghebbenden adequaat te 

informeren over de besteding van de middelen uit het NP Onderwijs.  

 

Geen integraal sectorbeeld over 2021 

In het najaar van 2021 heeft OCW de handreiking coronaparagraaf uitgebracht. 

Deze helpt instellingen in het mbo, hoger onderwijs en onderzoek om de inzet van 

NP Onderwijsmiddelen te verantwoorden. Inmiddels heeft analyse van de 

jaarverslagen 2021 van de instellingen plaatsgevonden. Veel onderwijsinstellingen 

rapporteren uitgebreid over hun plannen en de uitvoering daarvan. Dit is goed om 

te zien. Het levert rijke beelden op waar ik dankbaar gebruik van maak in de 

communicatie met de Kamer.  

 

Niet alle instellingen hebben echter de (minimaal) benodigde informatie 

opgenomen in het jaarverslag. Dat betekent dat er over 2021 geen integraal 

sectorbeeld over de stand van zaken van de bestedingen kon worden gegeven. Ik 

heb in de Kamerbrief (17 november jl.) aangegeven dat ik in de volgende 

voortgangsrapportage alsnog dat complete sectorbeeld aan de Kamer zal leveren. 

Daarom vraag ik gericht aanvullende informatie uit bij de instellingen die dit 

betreft. Dit geldt niet voor uw instelling.  

 

Overzicht benodigde gegevens 

Daarnaast is gebleken dat veel instellingen rapporteren op een manier die afwijkt 

van de handreiking. Bovendien zijn gegevens vaak moeilijk te achterhalen of 

verschillend gedefinieerd of gegroepeerd. Dit bemoeilijkt de rapportage onnodig. 

Ik heb bestuurlijk overleg met uw vertegenwoordigers gevoerd, en om deze 

problematiek volgend jaar te voorkomen is er gezamenlijk voor 2022 een set van 

minimaal benodigde gegevens opgesteld. Deze set minimumvereisten treft u aan 
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in de bijlage bij deze brief. Elke instelling dient deze gegevens duidelijk 

herkenbaar op te nemen in de coronaparagraaf als onderdeel van het jaarverslag. 

Ik heb er vertrouwen in dat op deze manier over 2022 een eenduidig en volledig 

sectorbeeld voor de voortgangsrapportage kan worden opgesteld. 

 

Voor het bestuursakkoord onderzoek geldt dat er voldoende informatie is 

opgeleverd om een sectorbeeld te geven. Ik wil met deze brief wel nog extra 

aandacht vragen voor het (bij benadering) rapporteren over de inzet van eigen 

middelen voor de doelen uit het bestuursakkoord. In de bijlage vindt u nogmaals 

de tabel met de vereisten. Ik vraag u deze op te nemen in het jaarverslag over 

2022. 

 

Tenslotte, als gevolg van de verlenging van het NP Onderwijs en de toezeggingen 

aan de Tweede Kamer inzake de monitoring van het programma zullen dit jaar 

twee reguliere metingen op basis van een steekproef plaatsvinden. De instellingen 

die nog niet eerder hun voortgang bij Berenschot hebben aangeleverd zullen 

worden benaderd voor de meting dit voorjaar. Tevens zullen uit de overige 

instellingen aanvullend nog enkele instellingen (at random) worden getrokken. Uit 

alle instellingen minus de instellingen die op dat moment al een tweede keer 

hebben geleverd zal de steekproef voor het najaar worden getrokken. U zult op 

korte termijn worden benaderd door het Bureau Berenschot indien u tot een van 

beide metingen behoort. Over de exacte timing van de eindmeting onder alle 

instellingen in het kader van de afronding en evaluatie van het programma zult u 

te zijner tijd nog nader worden geïnformeerd. 

 

 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

de directeur Middelbaar Beroeps Onderwijs,  

tevens programmadirecteur NP Onderwijs mbo-ho & onderzoek 

 

 

 

Henrike Karreman 
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Bijlage 

 

Minimumvereisten informatie jaarverslag 2022 

Om voldoende zicht te hebben op de besteding van de middelen uit de corona-

enveloppe, vraag ik u voor uw instelling onderstaande tabel in te vullen:  

 

 Gepland 

2021 

Besteed 

2021 

Gepland 

2022 

Besteed 

2022 

Gepland 

2023 

Gepland 

2024  

Totaal  

Soepele in- en 

doorstroom  

       

Welzijn studenten en 

sociale binding 

opleiding 

       

Ondersteuning en 

begeleiding op het 

gebied van stages 

       

Lerarenopleidingen        

Coschappen        

Overig (buiten 

thema’s  

       

Nog te bestemmen        

Totaal         

 

 

• Duidelijk herkenbaar en gebundeld als coronaparagraaf, of duidelijk 

herkenbaar en vindbaar verwerkt in het jaarverslag.  

• Helder onderscheid tussen begroot en gepland en daadwerkelijk besteed per 

bestedingsjaar, met onderscheid tussen subsidies, de enveloppe en eventuele 

andere NP Onderwijs-/Coronamiddelen. Geen menging van geldstromen.  

• Inzicht in eventuele stand en mutaties in het (NP Onderwijs) 

bestemmingsreserve (mbo) of vooruit ontvangen post (hbo/wo). 

 

Onderzoekers 

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. 

 

 NP Onderwijsmiddelen 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.  
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• 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). 


