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Aan              : Gemeenteraad  

Van             : College van B&W 

Onderwerp  : Nationaal Programma Onderwijs 2021- 2023 regio Westfriesland 

Datum        : 7 maart 2022 
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Geachte leden van de gemeenteraad,   

 

In deze memo informeren wij u over het bestedingsplan van het Nationaal Programma Onderwijs 

2021-2023 regio Westfriesland.  

 

Inleiding 

Vanwege de langdurige periode van thuis-/ en aangepast onderwijs als gevolg van corona investeert 

de overheid extra middelen in onderwijs in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. 

Gemeenten krijgen vanuit dit programma budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en 

voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2022-2023. Voor de gemeente Koggenland is dit 

geoormerkte budget berekend op € 220.000,- voor de gehele periode tot en met schooljaar 2022-

2023. 

 

Na een nog steeds voortdurende coronaperiode, waarbij het onderwijs aan de jongeren in 

Westfriesland op verschillende manieren is en wordt vormgegeven door de scholen, constateren we 

dat de impact hiervan op jongeren groot is. Met name voor leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 17 

jaar heeft het volgen van onderwijs, naast de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, ook een 

brede functie. Bij deze groep jongeren heeft vooral de sociaal-emotionele ontwikkelingen zwaar te 

lijden gedurende de pandemie.  

 

Doelstellingen bestedingsplan 

Vanuit de doelstellingen in het Nationaal Programma Onderwijs welke zijn gericht op herstel én 

ontwikkeling van het onderwijs, het inhalen én compenseren van vertraging en het ondersteunen 

van leerlingen in het onderwijs die het moeilijk hebben, ligt de focus voor het Westfriese 

bestedingsplan met name op: 

1. het herstellen van de leerachterstanden en de executieve functies van leerlingen (deze taak 

ligt bij het onderwijs); 

2. het extra investeren in de preventieve ondersteuning van de scholen op sociaal-emotioneel 

gebied; 

3. het investeren in de samenwerking tussen de scholen en het Zorgteam/gemeenten; 

4. het voortzetten van een preventieve, integrale aanpak van het schoolverzuim op het 

voortgezet onderwijs.  

 

Middelen en dekking 

De coronacrisis heeft een grote impact op de jeugdigen in de regio Westfriesland, zowel op het 

gebied van onderwijs als op het gebied van mentale gezondheid. Vanuit het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) is hiervoor landelijk in totaal € 8,5 miljard euro geïnvesteerd. Dit betekent voor de 

gemeente Koggenland een rijksvergoeding van afgerond € 220.000,- voor de periode 2021-2023. 


