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Inzet NPO middelen 3356001  18 januari 2022 

Geachte leden van de Raad 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Graag informeren wij u over de door ons beoogde inzet van de middelen die wij ontvangen in het 
kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 

 
Nationaal Programma Onderwijs 

Het Rijk heeft een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) opgezet om de door corona ontstane 
leervertragingen zoveel mogelijk weer in te lopen. Het programma beslaat in totaal ruim 8 miljard 

euro. Het grootste deel van de middelen wordt rechtstreeks aan scholen (basis-, speciaal- en 
voortgezet onderwijs) beschikbaar gesteld. Gemeenten ontvangen in totaal circa 300 miljoen euro.  

 
De criteria voor inzet van de middelen zijn vastgelegd in de Regeling specifieke uitkering inhalen 

COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Deze regeling is gericht op het bieden van 
mogelijkheden aan gemeenten om in samenwerking met scholen, kinderopvang, 

(jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere lokale partijen activiteiten aan te bieden om de 
vaardigheden van kinderen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak aanvullend te 

stimuleren.  
 

Scholen ontvangen ook middelen om maatregelen te nemen om COVID-19 gerelateerde 
vertragingen bij kinderen en jongeren in te halen. De maatregelen van gemeenten zijn aanvullend 

en ondersteunend hieraan. Zowel scholen als gemeenten ontvangen voor de schooljaren 2021-
2022 en 2022-2023 extra middelen om maatregelen te kunnen nemen. De hoogte van het NPO-

budget voor Hengelo is in totaal € 1.629.724,00. Deze middelen worden via een specifieke 
uitkering aan de gemeente beschikbaar gesteld. 

 
In december hebben wij de definitieve beschikking ontvangen. De middelen worden opgenomen in 

de gemeentelijke begroting onder de post onderwijsbeleid met de eerstvolgende 
verzamelbegrotingswijziging. Resterende financiële middelen aan het eind van het boekjaar mogen 

in het volgende boekjaar ingezet worden, tot de einddatum van dit project.  
 

Interventies scholen 
De maatregelen en interventies die de gemeenten inzet moeten aanvullend en ondersteunend zijn 

aan de interventies die de scholen inzetten. De scholen in Hengelo hebben ingezet op de volgende 
interventies: 

- Extra formatie voor ondersteuning in de klas 
- Extra ondersteuning op de kernvakken 

- Inzet op executieve vaardigheden van leerlingen 
- Professionalisering van leerkrachten 

- Didactisch handelen van leerkrachten 
- Sociaal emotionele ontwikkelingsprogramma’s 
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- Inzet op gezondheid en cultuur 
- Klassenverkleining 

 
Inzet gemeentelijke NPO middelen 

Met een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de schoolbesturen vanuit het PO, SO en VO 
hebben we gekeken op welke thema’s we in aanvulling op de interventies vanuit het onderwijs in 

willen zetten. 
 

Vanuit de werkgroep werd aangegeven vooral aan te sluiten op en het intensiveren van bestaande 
structuren en projecten. Zorg is er vooral over het sociaal emotioneel welbevinden van leerlingen. 

In aanvulling op wat de scholen zelf doen, kan hierop met de gemeentelijke NPO middelen steviger 
worden ingezet, op de driehoek school, leerling, ouders. Daarnaast worden ook extra inzet op sport 

en cultuur benoemd. 
 

Op grond hiervan hebben wij besloten om, in aanvulling op hetgeen de scholen al inzetten, de 
gemeentelijke NPO middelen als volgt in te zetten. Deels gaat het hierbij om tijdelijke opschaling 

van de huidige inzet. Deels gaat het om verlenging van pilots, waarvan in een later stadium 
evaluaties plaats vinden en besluiten genomen moeten worden of en hoe de inzet bestendigd 

wordt. 
 Extra inzet op Jeugdhulpteams (JHT) (SO, VSO en Pro) 

De leerlingen op de scholen waar een JHT is zijn gemiddeld genomen extra kwetsbaar. De 
scholen en jeugdhulpaanbieders signaleren dat met name de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kinderen als gevolg van corona extra aandacht vergt. Met de middelen 
kan de pilot JHT worden verlengd tot aan de zomervakantie van 2022 en kunnen de 

aanbieders extra uren inzetten voor kinderen die dat nodig hebben. De pilot zou 
aanvankelijk tot en met december 2021 lopen. 

 Extra inzet van jongerenwerk (VO, Pro) 
Deze inzet vindt plaats tijdens de pauzes op school en na schooltijd. Na schooltijd wordt er 

in  samenspraak met leerlingen en school allerlei preventieve, creatieve en recreatieve 
activiteiten en programma's opgezet voor en met groepen leerlingen in de school. Waar 

mogelijk werken de jongerenwerkers samen met ervaringsdeskundigen, netwerkpartners 
en het eigen netwerk van jongeren. Al deze activiteiten verbreden de horizon van 

leerlingen, zijn ontwikkelingsgericht. Jongeren gaan door deze activiteiten perspectief zien 
en regie nemen, inzicht krijgen in de eigen situatie, zich bewust worden van eigen 

mogelijkheden, eigenwaarde ontdekken. 
 Extra inzet van schoolmaatschappelijk werk (VO) 

Inzet van extra spreekuren op het VO om individuele leerlingen te spreken en te 
begeleiden. En extra inzet op groepstraining over gedrag en omgangsvormen. Scholen zien 

door corona dat leerlingen niet meer weten hoe zij zich moeten gedragen in de klas, naar 
elkaar toe en naar docenten. Waar deze trainingen door de school zelf eerst alleen aan 

specifieke groepen leerlingen werd gegeven, zien ze nu de noodzaak dat alle leerlingen een 
dergelijke training volgen. 

 Extra inzet op cultuureducatie (voorschool, PO, V(S)O) 
In aanvulling en aansluitend op het cultuureducatieprogramma extra inzet op cultuur, 

bijvoorbeeld  om peuters aan te kunnen laten sluiten bij het programma binnen de IKC’s.  
 Extra inzet van schoolzorgondersteuners (PO) 

De schoolzorgondersteuners bieden directe ondersteuning aan kinderen, ouders en 
leerkrachten bij een hulpvraag, zodat er minder/geen andere vervolgondersteuning nodig 

is. Het afgelopen schooljaar bleek dat de inzet van een dagdeel op school niet altijd 
voldoende is om de gevraagde ondersteuning te kunnen bieden. Met de inzet van NPO 

middelen kunnen we extra inzetten op schoolzorgondersteuning op alle basisscholen in 
Hengelo. 

 Extra inzet op gezondheid en school via GGD Twente (PO, V(S)O) 
Ook uit de Gezondheidsmonitor Jeugd en Corona van GGD Twente (2020) blijkt dat de 

gezondheid van jongeren tijdens de corona-pandemie in een aantal opzichten is 
verslechterd. Ze hebben meer psychosociale klachten gekregen, zijn minder gaan bewegen 
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en zijn ongezonder gaan eten dan voor de coronaperiode. Vanuit de GGD Twente is daarom 
ook een regionale aanpak voor scholen ontwikkeld, waarmee er extra spreekuren 

beschikbaar komen voor scholen, advies op maat wordt geleverd en het concept van De 
Gezonde School verder kan worden geïmplementeerd. 

 
Met de inzet op deze maatregelen verwachten wij, samen met alle betrokken partners, de 

Hengelose leerlingen de extra ondersteuning te kunnen bieden die zij nodig hebben. Wij zullen de 
uitvoering van de maatregelen monitoren en u over de inzet van de maatregelen in een later 

stadium verder informeren.  
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


