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Aanleiding 

Op uiterlijk 17 november willen we de derde voortgangsrapportage over het 

Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) voor funderend onderwijs en 

mbo/ho aan de Kamer aanbieden. In de Kamerbrief bij deze 

voortgangsrapportage worden de uitkomsten van de rapportage geduid en 

verdere acties aangekondigd. U heeft vorige week een concept-versie van deze 

brief gelezen. Aan de hand van uw opmerkingen is de brief aangepast.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de Kamerbrief te ondertekenen. 

Kernpunten 

• Aan de Kamer is toegezegd dat wij halfjaarlijks rapporteren. Voor deze 

rapportage is verzending op donderdag 17 november gewenst, omdat de 

onderzoekers van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs op die dag 

naar buiten zullen gaan met factsheets over de actuele resultaten over 

leerprestaties in het po.  

• De brief is vorige week in concept-versie aan u voorgelegd en parallel 

heeft ook interdepartementaal overleg plaatsgehad. Op basis van uw 

opmerkingen en de interdepartementale input zijn wijzigingen 

doorgevoerd in deze versie. 

Toelichting 

• Aanpassing brief t.o.v. conceptversie:  

o Redactieslag: in de concept-versie van de brief liepen de 

schrijfstijlen tussen funderend onderwijs en mbo en ho uiteen. De 

eindversie van de brief is om die reden op een aantal punten 

aangepast en er is nog een redactieslag gevoerd. 

o Opmerkingen MPVO: 

▪ Tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd. 

▪ Leerresultaten: er is explicieter opgenomen dat wij 

beschikking hebben over data op een beperkt aantal vakken/ 

leergebieden.  

▪ Externe inhuur: op dit punt vroeg u of meer maatregelen. Hier 

is ingevoegd dat op basis van de monitoring van het gebruik 

van externe partijen en het overleg hierover met sectorraden 

verdere stappen worden bepaald. Deze passage sluit aan op 

de lijn die eerder met u besproken is. 
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▪ Verantwoording 2021 via xbrl: in deze passages hebben we 

steviger naar voren gebracht dat besturen de middelen 

behoren te verantwoorden. 

▪ Naar aanleiding van de vraag van MPVO over de uitgave van 

de middelen: tijdens de brainstorm ontstond per abuis het 

beeld dat scholen de middelen niet snel genoeg uitgeven. Het 

beeld is echter dat wanneer scholen de extra middelen in 

hetzelfde tempo uit blijven geven, deze (ruim) voor het einde 

van de looptijd besteed.  

o Opmerkingen MOCW: 

▪ Tekstuele wijzigingen zijn doorgevoerd. 

▪ In de brief staan een aantal keer oproepen en handelingen 

vanuit MOCW en/of MPVO. Dit is omdat de brief ook een 

appreciatie vanuit OCW is op de voortgang en de brief niet 

alleen een feitelijke voortgangsrapportage is. 

▪ Informatie over studieprestaties is toegevoegd:  

• We refereren aan de studentenpeiling dit voorjaar 

waarin een deel van de studenten aangaf 

studievertraging te hebben ingelopen.  

• Het inzicht in ‘harde cijfers’ m.b.t. studieprestaties 

van studenten is beperkt, o.m. door grote variatie aan 

opleidingen. We werken er wel aan meer inzicht te 

krijgen door middel van een fieldlab studievoortgang 

in het mbo. Ook wordt een cohortstudie opgezet, 

zoals het NCO dat nu doet voor het po en vo. 

Daarmee kunnen we meer inzichten gaan krijgen in de 

studieprestaties. 

▪ Opmerking over stagetekorten en dat dit met name gevolg is 

van arbeidsmarkt en afnemende invloed corona. 

• Expliciete verwijzing naar de evaluatie van het 

actieplan stages en leerbanen (dat deels door het NPO 

is bekostigd) opgenomen. Actieplan (en daarmee de 

middelen) heeft bijdrage geleverd aan het teruglopen 

van het stagetekort.  

▪ Passage over verlengingsjaar is verduidelijkt. Door de recente 

verlenging is het verlengingsjaar nog niet vaak door 

instellingen wordt ingezet. 

▪ Het stuk over onvolledige rapportage in de jaarverslagen is 

verduidelijkt. 

▪ Vraag over de studentenaantallen op universiteiten 

• We zien een lichte afname in masterstudenten, maar 

een toename in bachelorstudenten. Over het geheel 

blijven de aantallen ongeveer gelijk. 

• Dit is een ander beeld dan mbo (m.n. BOL) en hbo, 

waar de studentenaantallen teruglopen. 
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▪ De passage over gebrek aan transparantie bij het verdelen 

van middelen aan onderzoekers is verduidelijkt. 

▪ Eerste (tussen)resultaten van de onderzoeken m.b.t. 

studentenwelzijn worden komend najaar verwacht. Hier 

kunnen we bij de voortgangsrapportage komend najaar op 

ingaan. 

o Interdepartementaal: er is ambtelijk overleg geweest met andere 

departementen over de Kamerbrief. Naar aanleiding van hun 

aanbevelingen is het volgende aangepast: 

▪ op verzoek van SZW is een zin weggehaald over de 

verminderde arbeidskansen ten tijde van een recessie van 

mensen zonder kwalificatie. 

▪ op verzoek van VWS is een zin opgenomen over de 

gemeenschappelijke inzet met VWS op het mentale 

welbevinden van leerlingen en studenten. 

▪ op verzoek van BZK is er een aantal plekken in de brief iets 

meer aandacht voor de rol van gemeentes. 

▪ Op verzoek van FIN is er een alinea opgenomen over de 

monitoring van de resultaten en over de structurele 

opbrengsten van het NP Onderwijs. 

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Persoonsgegevens van de opstellers van deze nota zijn niet openbaargemaakt.  

 

 





 
   

   
   
      

   
          
               

         
          
         

          
         

      
           

         

 
              

          
                

       
              

          
          

            
             

         
             

             
             

         
          

   
            

          
           

       
            

           
               

         
            

    

    



 
   

             
           

               
     

              
            
           
           

           
              

 
     

            
           

           
         

      
         

           
        

         
   

            
        

        
           

          
        
       

         
          

         
           

           
            

 

        
    

             
           

           
     

    



 
   

             
              

          
        

              
            

         
  

             
            

           
    

            

 
          

             
        

           
            

          
       

            
           

          
            

           

 
             

        
             

          
             

          
     

             
       

 
            
         
              

    



 
   

 
           

         
             

 
             
            

        
             

          

  
              
             
              

    

       
          

    





 
   

            
           

             
               
            

          
           

           
        

            
             

  

 

            
           

           
         

          
         

  
             

           
            

          
          

          
        

         
          

    
         

        
         

         
           

 
           

         
       
        

           
       

          
           

    



 
   

            
            

         
             

                
             

           
         

           
           

           
             

                 	    
        

          
             	   

           
              

          
             

    
          

                
            

             
              

   
             

          
            

             
           

          
              

           
           
      

             
         

            
             
           

 

  

    



 
   

           
             
    

    





 
   

            
           

             
               
            

          
           

           
        

            
             

  

 

            
           

           
         

          
         

  
             

           
            

          
          

          
        

         
          

    
         

        
         

         
           

 
           

         
       
        

           
       

          
           

    



 
   

            
            

         
             

                
             

           
         

           
           

           
             

                 	    
        

          
             	   

           
              

          
             

    
          

                
            

             
              

   
             

          
            

             
           

          
              

           
           
      

             
         

            
             
           

 

  

    



 
   

           
             
    

    


