
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In 2021 bent u meerdere malen geïnformeerd over het Nationaal Programma 

Onderwijs (NPO) en de wijze waarop de gemeente Groningen van plan is dit 

programma uit te voeren. In de brief van 12 mei 2021 is in grote lijnen geschetst wat 

het Rijk voor ogen heeft met het NPO. In de brief van 13 oktober 2021 hebben wij u 

geïnformeerd over de bestedingsdoelen die het Rijk heeft geformuleerd en over hoe 

wij deze willen concretiseren voor onze gemeente. En met de brief 8 december 2021 

hebben wij u het Herstelprogramma Onderwijs Gemeente Groningen “De tijd zal het 

leren” aangeboden. In het programma beschrijven wij hoe wij de bestedingsdoelen van 

het Rijk in lijn met onze eigen Onderwijsagenda “Goed onderwijs voor iedereen” en 

met de ontwikkelingen en inzet in het onderwijs vertalen in concrete maatregelen.  

Met deze brief willen we u informeren over de voortgang van het programma. 

 

De gemeente ontvangt ruim € 4 miljoen aan NPO-middelen. Opdracht is om 

maatregelen uit te voeren gericht op het wegwerken van leer- en 

ontwikkelingsvertragingen bij onze kinderen en jongeren als gevolg van de 

coronapandemie. In eerste instantie was de voorwaarde van het Rijk om deze 

middelen voor 31 juli 2023 te besteden. In februari 2022 heeft de minister middels een 

kamerbrief aangegeven de looptijd van het programma met twee schooljaren te 

verlengen om zowel scholen als gemeenten beter in staat te stellen de beoogde 

maatregelen zo goed mogelijk uit te voeren. De minister wijst er daarbij wel op dat, 

waar mogelijk, de maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd zodat de 

vertragingen bij de leerlingen zo snel mogelijk worden ingelopen. 
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Wij hebben in de gemeente Groningen gekozen voor een breed pakket aan 

maatregelen dat aansluit op de behoeften van kinderen en jongeren, en bij de 

interventies die scholen al nemen, verdeeld in drie clusters. 

 

1. Versterken ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren 

Dit willen we onder mee realiseren door uitbreiding van het aanbod 

zomeractiviteiten, door deze activiteiten ook in andere schoolvakanties uit te 

voeren en door deze activiteiten te koppelen aan de zomerscholen. Ook zetten we 

in op verbreding en verdieping van de verlengde schooldag. Binnen dit cluster valt 

ook het aanbod huiswerkbegeleiding en het aanbod voor anderstaligen op de 

internationale schakelklas (ISK). 

2. Versterken van sport, cultuur, taal/leesstimulering en natuur- en 

duurzaamheidseducatie (NDE) tijdens en na school 

Dit pakket is opgesteld in samenwerking met onze uitvoerende partners en het 

onderwijs zelf. Het betreft maatregelen die aansluiten bij de bestaande 

schoolpraktijk, waarvan de scholen op maat gebruik kunnen maken. Waar 

mogelijk leggen we hier ook de koppeling met de verlengde schooldag. 

3. Versterken van hulp en zorg in en rond het onderwijs 

Ook dit willen we realiseren middels verschillende maatregelen die goed 

aansluiten bij de NPO-inzet van zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 

zelf. De middelen maken het daarnaast mogelijk extra interventies uit te voeren 

specifiek voor het speciaal basisonderwijs en specifiek gericht op het versterken 

van de thuiszittersaanpak. En het biedt de mogelijk om de succesvolle aanpak van 

de brugfunctionaris voor de periode tot de zomer 2023 uit te breiden. 

 

In het eerste halfjaar van 2022 is er een start gemaakt met de uitvoering van een deel 

van de maatregelen en is een ander deel van de maatregelen nader uitgewerkt voor 

uitvoering in schooljaar 2022-2023. Want in het schooljaar 2022-2023 willen wij de 

grootste stap zetten in de uitvoering van onze plannen. Wij vinden het namelijk van 

belang om nu in te zetten op de ontstane leer- en ontwikkelingsvertragingen bij onze 

kinderen. De uitvoering in het afgelopen halfjaar is daarbij wel geconfronteerd met de 

praktische gevolgen van het voortduren van corona, met name de beschikbaarheid van 

personeel en prioritering binnen het onderwijs van hun primaire taken. Dit blijft ook 

een aandachtspunt voor de beoogde uitvoering in het nieuwe schooljaar. 

 

Het overzicht van de maatregelen hebben wij opgenomen in ons uitvoeringsplan. Bij 

deze brief treft u versie 2.0 aan. In vergelijking met de eerste versie valt een aantal 

aanvullingen en bijstellingen op. 

 

Programma 1 (versterken ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren) ontwikkelt 

zich grotendeels volgens plan. Aandachtpunt blijft de groep kwetsbare kinderen die nu 

geen gebruik maakt van de BSO, maar daar wel baat bij zouden kunnen hebben. 

Praktische uitvoering is nogal complex. Daarom onderzoeken we twee opties, 

mogelijk ook in combinatie. Het betreft opvang enkel gedurende de zomervakantie, 

dan wel het hele schooljaar door. Dit onderzoek moet in het najaar van 2022 

plaatsvinden. Op basis van het onderzoek wordt een besluit genomen of we tot 

uitvoering kunnen komen, en zo ja, op welke wijze we dit gaan vormgeven. 
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Ook programma 2 (versterken van sport, cultuur, taal/leesstimulering en natuur- en 

duurzaamheidseducatie (NDE) tijdens en na school) ontwikkelt zich vooralsnog naar 

verwachting. Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen ten opzichte van het eerdere 

uitvoeringsprogramma. Wel is het budget voor taal- en leesstimulering opgehoogd, 

zodat aan de oorspronkelijke aanvraag kan worden voldaan. 

 

In programma 3 (versterken van hulp en zorg in en rond het onderwijs) is wel het 

nodige aangepast. Allereerst zijn er twee concrete maatregelen opgenomen ter 

versterking van de zorg en het welzijn in het basisonderwijs. Het betreft een 

experiment waarmee we een kwaliteitsslag willen maken in de aansluiting onderwijs – 

(preventief) jeugdhulp. En het betreft een basistraining Druk en Dwars voor 

leerkrachten in het basisonderwijs om positief en effectief om te leren gaan met druk 

en dwars gedrag van kinderen in de klas. 

 

Vervolgens is ook het versterken van de zorg in het SBO verder uitgewerkt en volledig 

opgenomen in het uitvoeringsplan 2.0. En inmiddels zijn er ook twee concrete 

maatregelen opgenomen ter versterking van de zorg en het welzijn in het voortgezet 

onderwijs. Het betreft hier het programma Bounce, een bewezen effectieve 

weerbaarheidstraining bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Vanwege de 

grote vraag vanuit het onderwijs hebben we het budget hiervoor ook verruimd. 

Het andere onderdeel betreft het mogelijk maken van extra inzet ten behoeve van 

kortdurende thuiszitters. Het Rijk heeft in het kader van het NPO gemeenten gevraagd 

hierop in te zetten. In de vorige versie van het uitvoeringsplan was dit nog niet 

gebeurd. In de 2.0-versie is dit recht gezet. 

 

Tot slot hebben we uit hoofdstuk 4 van het uitvoeringsprogramma de middelen voor 

de aanpak van het personeelstekort in het funderend onderwijs geschrapt. Voor deze 

aanpak zijn voor het onderwijs zelf namelijk momenteel voldoende andere 

geldstromen en daarmee middelen beschikbaar. 

 

Net als in de vorige versie is er nog steeds sprake van budgettaire speelruimte. Het 

betreft de al geplande middelen voor bijsturen en vernieuwen op basis van plannen en 

wensen van college en raad, en een bedrag op basis van de bijstelling van het 

uitvoeringsplan. Eventueel kan (een deel van) dit bedrag ingezet worden voor de 

continuering van enkele onderdelen binnen de verlengde looptijd van het NPO. 

 

Wij zullen uw raad in september 2023 opnieuw informeren over de voortgang van het 

herstelprogramma onderwijs.  
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In de tussentijd gaan we graag met u over onze voorgenomen inzet en uw eventuele 

aanvullende wensen in gesprek door het NPO op de LTA te agenderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


