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In januari/februari 2022 is een vragenlijst uitgezet onder de directeuren en/of NPO programmaleiders van de 

deelnemende scholen van NPO@Limburg. In dit kennisdossier ziet u waar collega-scholen op inzetten, en 

waar nog vragen en behoeften liggen. De vragenlijst is 85 keer ingevuld. De response in het PO is 71%. De 

response in het VO is 65%. In de volgende dia’s presenteren we de conclusies, in de bijlage de belangrijkste 

uitkomsten. 

Daar waar de uitkomsten vanuit het PO en het VO verschillen worden deze apart benoemd. 

In figuur 1 ziet u hoeveel respondenten het PO dan wel VO vertegenwoordigen.

In figuur 2 ziet u welk onderwijsniveau wordt aangeboden op de VO- vestigingen.

Uitkomst vragenlijst
Conclusies NPO@Limburg vragenlijst – 1 
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Conclusies NPO@Limburg vragenlijst – 2 

Wat vinden we het belangrijkste voor de jongeren en zien we dat ook terug in de gekozen interventies?

 De scholen geven aan zich zorgen te maken over vertraging in leergroei en het sociaal-emotioneel 

welbevinden van hun leerlingen. 

 Scholen geven aan zich meer zorgen te maken over de sociale contacten (80,7%) dan over de 

leervertragingen (53%). 

 Aansluitend hierop geven de scholen aan dat jongeren in deze tijd ondersteuning en vertrouwen nodig 

hebben, zowel in het klaslokaal als op sociaal-emotioneel gebied. 

 Dit zien we terug in de keuze van de interventies. Twee van de top drie beste initiatieven die genoemd 

worden zetten hierop in.

 Het meeste budget gaat naar (extra) personele inzet en ondersteuning, effectievere inzet van onderwijs 

(kennis en vaardigheden) en sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling. 

Uitkomst vragenlijst
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Conclusies NPO@Limburg vragenlijst – 3 

Zijn de scholen al gestart met de uitvoering, wie is er betrokken en waar zijn er nog zorgen?

 De meerderheid van de scholen (63,3%) is al (bijna) volledig gestart met de uitvoering van de plannen. 

 De betrokkenheid van eigen collega’s en onderwijsassistenten/instructeurs bij de uitvoering van plannen is erg 

hoog.

 Over het algemeen zijn de scholen tevreden over de eigen plannen. Ook is er vertrouwen in de effectiviteit van 

de interventies in algemene zin. 

 Wel zijn er nog zorgen over de organiseerbaarheid van de interventies midden in de crisis. 

 Andere grote zorgen zijn de werkdruk voor collega’s (72,3%) en de beschikbaarheid van extra personeel 

(84,7%).

Wat vinden we het belangrijkste i.r.t. het programma?

 De scholen zijn blij met de extra gelden die zij krijgen. Ook is er over het algemeen tevredenheid over de 

gemaakte plannen. Wel zijn er zorgen over de tijdelijkheid van de gelden en de duurzaamheid van de plannen. 

 Tegelijkertijd geeft het grootste deel van de scholen aan dat hun interventies (bijna) helemaal gericht zijn op 

het bijdragen aan toekomstbestendig/ontwikkelingsgericht onderwijs. 

 Dit sluit ook aan op het meest gegeven advies aan de minister: zorg voor structurele en duurzame 

investeringen in het onderwijs, en verleng de termijn voor het NPO geld. De minister heeft hier gehoor aan 

gegeven, wat we terugzien in de kamerbrief.

Uitkomst vragenlijst
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Aanbevelingen 

 De minister erkent dat naast vertraging van leergroei vooral ook het sociaal- emotioneel welbevinden van 

leerlingen extra aandacht verdient. Op de landelijke website zijn nu diverse voorbeelden van interventies gericht 

op het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gepubliceerd. 

 Daarnaast kunnen scholen, naast de interventies in de menukaart, nu ook gebruikmaken van de interventies uit 

de databank van Effectieve Jeugdinterventies van het Nji. Zie voor een overzicht van interventies bij veel 

voorkomende vragen en problemen de interventiematrix van het Nji (Bron FAQ bij de NPO-menukaart).

 Met de verlenging van de looptijd van het NPO-programma is er wat meer ‘lucht’. 

Dat betekent dat er meer tijd en ruimte is om te werken aan de vertraging van de leergroei en het sociaal-

emotioneel welbevinden. Het advies daarbij is om vooruit te kijken. Dus niet naar ‘Wat hebben de leerlingen 

gemist?’’, maar naar ‘Wat hebben ze nodig om weer bij te zijn c.q. verder te kunnen?’ (Pedro de Bruyckere)

 Maak de schoolscan onderdeel van je kwaliteitszorg.

Het stappenplan legt steeds de koppeling met uw eigen kwaliteitszorgbeleid. Zo blijft de schoolscan duurzaam 

ingebed in wat je als school al doet. Dit is nodig omdat de gevolgen van de coronacrisis op veel scholen niet 

binnen één jaar opgelost zullen zijn. Blijf vooral de ontwikkeling van leerlingen volgen en de aanpak afstemmen 

op (veranderende) inzichten.

https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/aan-de-slag/menukaart
https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies
https://www.nji.nl/interventies/interventies-bij-veelvoorkomende-vragen-en-problemen
https://www.nponderwijs.nl/over-het-nationaal-programma-onderwijs/faq/menukaart
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/documenten/publicaties/2022/03/08/stappenplan-actualiseren-schoolscan-en-schoolprogramma
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Bijlage
Uitkomsten NPO@Limburg vragenlijst

Daar waar de uitkomsten vanuit het PO en het VO verschillen worden deze apart benoemd. 
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Wat zijn de eerste drie woorden waar je aan denkt als je denkt aan het NPO?

Op deze vraag is heel divers geantwoord. In onderstaande woordwolk zie je de woorden terug. 

Hoe groter het woord, hoe vaker het is genoemd. De 3 meest genoemde woorden zijn kansen (32), geld (28), en 

achterstanden (19).

Uitkomst vragenlijst
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Wat hebben jongeren in deze tijd nodig en wat adviseer jij de minister? 

Wat is belangrijkste dat jongeren in deze tijd nodig hebben? 

 Ondersteuning, vertrouwen, begrip en aandacht, in het algemeen en voor hun sociaal-emotioneel 

welbevinden (74,1%).

 Onderwijs-gerelateerde onderwerpen: meer begeleiding en ondersteuning, voldoende leerkrachten en 

structuur (21,1%).

 Anders (15,3%): Meer beweging en vrijetijdsbesteding, rust en regelmaat.

 Meerdere antwoorden waren mogelijk.

De minister vraagt jou om advies m.b.t. de uitvoering van het NPO. Wat vertel je de minister? 

 Structurele, duurzame investeringen in het onderwijs (35,3%).

 Langere termijn voor het besteden van het NPO geld (20%).

 Besteedt meer aandacht aan het lerarentekort (23,5%).

 Heb vertrouwen in het werkveld, geef scholen meer vrijheid en vraag minder verantwoording (7%).

 Investeer in het welbevinden van zowel leerlingen als docenten (5,9%).

 Anders (16,5%) zoals bevorder de samenwerking tussen partners of houdt meer rekening met de 

regionale verschillen tussen de scholen. 

 Eén school adviseert de minister om eens een dag mee te draaien. 

Uitkomst vragenlijst
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Wat is het beste initiatief m.b.t. het NPO dat je tot nu toe hebt gezien?

 Aannemen van nieuwe docenten en onderwijsassistenten (23,5%).

 Inzet op sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van de leerlingen (22,3%).

 Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (12,9%).

 Uitbreiding van onderwijs (3,5%) en inzet op executieve functies (3,5%).

 Samenwerking met of inzet van externe organisaties (8,2%).

 Anders (32,9%), bijvoorbeeld aanschaf technologie (2,3%), samenwerking met gemeente (1,2%).

 Tevredenheid met de eigen inzet (2,3%).

De meest gegeven antwoorden op deze vraag sluiten aan op wat de scholen denken dat jongeren in deze 

tijd meer nodig hebben: inzet op sociaal-emotioneel gebied en onderwijs-gerelateerde onderwerpen.

Uitkomst vragenlijst
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Onderstaande grafieken geven aan in hoeverre de deelnemende scholen hun NPO-plan af hebben en voor welke 

periode het plan is gemaakt. 2,4% van de scholen geven aan hun NPO-plannen in beperkte mate af te hebben (score 

0-4), 27% van de scholen geven aan hun plan deels af te hebben (score 5-7) en 70,6% van de scholen geven aan 

hun plan (bijna) helemaal af te hebben (score 8-10). 

Vijf scholen (6%) geven aan het NPO-plan voor een andere periode te hebben gemaakt: 

 twee van deze scholen hebben het plan voor 2021-2022 en op onderdelen voor 2022-2023 geschreven. 

 drie scholen hebben hun plan geschreven voor drie tot vier schooljaren (dit vooruitlopend op de aanpassing van 

de regeling). 

Uitkomst vragenlijst

Voor welke periode hebben scholen hun plannen gemaakt? 

1 = helemaal niet, 10 = volledig
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Gebruikte bronnen / monitorinstrumenten

Onderstaande grafiek geeft aan van welke bronnen/monitorinstrumenten gebruik is gemaakt bij het maken van de 

keuze van de activiteiten. Opvallend is dat 83% van de scholen hiervoor in gesprek is gegaan met ouders en 

leerlingen. Meerdere antwoorden waren mogelijk.

96,5% van de scholen geven aan voldoende monitorinstrumenten te hebben, slechts 3 (3,5%) scholen geven aan 

monitorinstrumenten te missen op het gebied van welbevinden in de klas, in de thuissituatie en de ontwikkeling van 

executieve functies.

Uitkomst vragenlijst
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Wie was er betrokken bij het opstellen van het NPO-plan?

Figuur 6 geeft aan wie er betrokken is geweest bij het opstellen van het NPO-programma. Meerdere antwoorden waren 

mogelijk. In nagenoeg alle gevallen zijn de leerkrachten/het team, directeur en MR betrokken. De leerlingen(raad) is 

niet vaak betrokken geweest. De betrokkenheid van de mentor in het VO is groot, in onderstaande grafiek lijkt de 

betrokkenheid klein. Dit heeft te maken met de grote respons uit het PO. 

Uitkomst vragenlijst
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Wat was leidend bij de keuze van de interventies?

 Op de vraag welke factoren leidend waren bij de keuze van de interventies springen ‘eigen koers en ambitie’ 

en de ‘uitvoerbaarheid van de interventie’ er nadrukkelijk uit. 

 Scholen hebben zich maar in beperkte mate laten leiden door adviezen van externe partijen en keuzes van 

het bestuur.

 10,6% van de scholen hebben zich niet laten leiden door de gemeten vertraging op leerlingenniveau. 26,5% 

van de scholen hebben zich niet laten leiden door de vermeende vertragingen.

 Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Uitkomst vragenlijst
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In hoeverre zijn de interventies uit de menukaart gekozen? 

Figuur 8 laat zien in hoeverre scholen de NPO-menukaart hebben gevolgd.

 77,6% van de scholen volgen de menukaart (bijna) helemaal (score 8-10).

 21,2% van de scholen volgen de menukaart deels (score 5-7).

 1,2% van de scholen volgt de menukaart helemaal niet (score 0-4).

Voorbeelden van interventies buiten de menukaart zijn:  

 Pilots op het gebied van onderwijsvernieuwing, inzetten op 

leesvaardigheid.

 Rots en Water, extra mentoractiviteiten en leerlingactiviteiten voor welzijn. 

 Het vergroenen van het schoolplein, judo-lessen, professionalisering in 

verbetercultuur, inzet pedagogische medewerkers van peuterspeelzaal in 

kleutergroep.

Uitkomst vragenlijst

1 = helemaal niet, 10 = volledig

NB: Bij de start van het NPO is de menukaart gepresenteerd t.b.v. de keuze van interventies. Hierin is een onderscheid gemaakt van interventies in 

categorie A - E  en in categorie F (activiteiten die randvoorwaardelijk c.q. ondersteunend kunnen zijn voor interventies A – E).  Inmiddels is de keuze 

verruimd en is er een aantal concretere interventies gepubliceerd. Zie bv interventies m.b.t. welbevinden en sociaal emotionele ontwikkeling en de 

interventies uit de databank van Effectieve Jeugdinterventies van het Nji (interventiematrix van het Nji). 

De indeling van de menukaart (categorie A-F) blijft van belang als jouw schoolbestuur de inzet van middelen verantwoordt.

https://www.rotsenwater.nl/
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/aan-de-slag/menukaart
https://www.nponderwijs.nl/interventies/welbevinden-en-sociaal-emotionele-ontwikkeling
https://www.nji.nl/nl/Databank/Effectieve-Jeugdinterventies
https://www.nji.nl/interventies/interventies-bij-veelvoorkomende-vragen-en-problemen
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Naar welke gekozen interventies gaat het meeste budget? 

Voor de antwoorden van deze vraag is de menukaart van het NPO gebruikt. De categorieën zijn als volgt:

A. Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te 

spijkeren.

B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen.

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen.

E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden.

Van de gekozen interventies op de menukaart gaat het meeste budget naar:

1. E. (Extra) inzet van personeel en ondersteuning (72,9%).

2. B. Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren (49,4%).

3. C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen (37,6%).

Inzet op het gebied van sociaal-emotioneel welbevinden en effectievere inzet van onderwijs om kennis en 

vaardigheden bij te spijkeren wordt ook vaak genoemd in eerdere vragen.

Meerdere antwoorden waren mogelijk.

Uitkomst vragenlijst
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Start van de uitvoering

De meerderheid van de scholen (63,3%) zegt al 

(bijna) volledig gestart te zijn met de uitvoering 

(score 8-10), 31,8% van de scholen zijn deels 

gestart met de uitvoering (score 5-7) en 5,9% 

van de scholen zijn in beperkte mate gestart met 

de uitvoering (score 0-4). Zie figuur 11.

Daarnaast is gevraagd wie betrokken is bij de 

uitvoering van de plannen. Zie figuur 12.

 De inzet van eigen collega’s scoort erg hoog.

 Opvallend is ook de hoge score van 

onderwijsassistenten/instructeurs. Hierin is 

geen verschil in antwoord tussen PO en VO. 

 70% van de scholen maakt gebruik van de 

inzet van de gemeente, 30% dus nog niet.

 63% van de scholen maakt in meer of 

mindere mate gebruik van een commerciële 

partner. 

Uitkomst vragenlijst

1 = helemaal niet, 10 = volledig
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In hoeverre maakt men zich zorgen over de uitvoering? 

Uitkomst vragenlijst

Met de vraag in hoeverre men zich zorgen maakt over de uitvoering worden eerdere vermoedens bevestigend.  

 Hoewel 61,2% (score 5,6,7) zegt vertrouwen te hebben in de organiseerbaarheid van de interventies in algemene 

zin, zegt 62,4 % (score 1,2,3) van de scholen zich zorgen te maken over de organiseerbaarheid van de interventies 

midden in de crisis.

 72,3% van de scholen maakt zich zorgen om de werkdruk voor hun collega’s, en 84,7% maakt zich zorgen om de 

beschikbaarheid van extra collega’s. 

De scholen zijn positief over de 

schoolplannen en interventies.

 76,4% heeft voldoende vertrouwen in de 

kwaliteit van de plannen, 71,8% in de 

effectiviteit van de interventies.

 64,4% maakt zich weinig tot geen zorgen 

over het bereiken van de juiste leerlingen. 

35,6% maakt zich hier wel (veel) zorgen 

over.
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Welk gevoel heeft men over de effecten van de Corona-epidemie op de leerlingen? 

1 = helemaal niet mee eens, 4 = neutraal, 7 =  helemaal mee eens

Uitkomst vragenlijst

Bij deze vraag geven de respondenten 

aan waar zij persoonlijk nog zorg over 

hebben (score > 4).

 53% maakt zich zorgen over 

leervertragingen.

 65,9% maakt zich zorgen over de 

onzekerheid bij leerlingen.

 80,7% heeft zorg over de sociale 

contacten van hun leerlingen.

Ondanks de genoemde zorgen gelooft 

de meerderheid van de respondenten in 

de veerkracht van de leerlingen

(70,6%, score > 4). Zij denken dat de 

leerlingen er wel komen, ondanks of 

dankzij het NPO. 
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Welk gevoel heeft men over het NPO-programma?

1 = helemaal niet mee eens, 4 = neutraal, 7 =  helemaal mee eens

Uitkomst vragenlijst
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