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1. Wat voor vertragingen kan 
je verwachten?

Bevindingen uit PO, HO, VO

2. Het Nationaal Programma
Procedure in het (heel) kort

3. Wat te kiezen en waarom?
Welk doel?

Welk middel?

Wie?

4. Wie kan helpen?
5. Vragen 

WAT WE GAAN BESPREKEN

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s i.v.m. COVID-19: vooronderzoek2
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PO

Engzell, Frey & Verhagen (2020). oxfordonderzoek4

Begrijpend lezen

Gezin (opleidingsniveau)



VO

Meeter(2020). Primary school mathematics during Covid5

Begrijpend lezen

Gezin (opleidingsniveau)

Transitie verstoord?

Online les ook
voordelen?



HO

Meeter et al. (2020). College students’ motivation & results after Covid stay-at-home orders6

Begrijpend lezen

Gezin (opleidingsniveau)

Transitie verstoord?

Online les voordelen?

Motivatie & 
tevredenheid laag

Leerresultaten
toch op orde?



VO

Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s i.v.m. COVID-19: vooronderzoek7

Cito, JIJ! Leerlingvolgsysteem (kernvakken), MMP

Cito: 1e klas lagere vaardigheden, in bijzonder bij lage SES
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NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS
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Wat zijn effectief gebleken
interventies?

Onder welke voorwaarden?

Wat is de impact van 
tijdelijke (extra) 

ondersteuning op lange
termijn ontwikkeling lln?

Hoe maak je (samen) 
duurzame keuzes?

Hoe brengen we welzijn, 
persoonlijke ontwikkeling, 
executief functioneren van 

leerlingen in beeld?

Waar moet de schoolscan
aan voldoen?

Welke effectieve interventies
vragen weinig tot geen

personele inzet?

Hoe maak je een goede
match tussen doelgroepen

en interventie?

Welke keuzes zijn er?

Welke gegevens zijn helpend
om een goede analyse te
maken, waarop de keuze

wordt gebaseerd?

Welke programma’s zijn
toegestaan?

Hoe is de verantwoording
geregeld?

Is het definitieve bedrag per 
school al bekend?

Mogen we ook externen
inhuren?

Wat krijgen we en tegen
welke voorwaarden?

In hoeverre mogen scholen
kiezen voor kleinere klassen?

In hoeverre worden
sommige achterstanden
automatisch ingelopen?

Wat werkt en voor wie? Bewuste keuzes maken Praktische vragen



NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS

17 feb. Aankondiging NP Onderwijs

24 mrt. Brief aan scholen

9 april Stappenplan voor schoolscan PO-VO op site OCW

April: de schoolscan “Scholen worden geacht om een schoolscan te maken, maar ze bepalen zelf op welke 

manier zij dat doen.”

Eind April: overzicht van keuzes, menukaart

Mei: keuze voor interventies uit menukaart

Voor de zomer: schoolplan, afgestemd met MR

Voor start nieuwe schooljaar: melden minimale info aan OCW.

Verantwoording in jaarverslag

OCW Q&A, webinar https://channel.royalcast.com/ministerieocw/#!/ministerieocw/20210420_110

Waar moet de schoolscan
aan voldoen?

Hoe is de verantwoording
geregeld?

https://channel.royalcast.com/ministerieocw/#!/ministerieocw/20210420_1
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LEARN! EVALUATIEONDERZOEK IOP
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WAT WERD ER GEDAAN BIJ INHAALPROGRS?

Turkeli et al. (2021). Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: overzicht en analyse (LEARN! rapport)13
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WELK DOEL

Herinnering: waar zaten de leervertragingen?

• praktijkonderwijs > vmbo > havo > vwo

• opleidingsniveau ouders

• transitie PO-VO

• betavakken

• centrale vaardigheden (schrijven, lezen, wiskunde)
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LOSSEN VERTRAGINGEN AUTOMATISCH OP?

15 Kaffenberger & Pritchett (2021). Failing to plan? RISE working paper

Al geleerd aan begin jaar

Leert in 

een jaar
Hanushek (2011): 1 

schooljaar suboptimaal

leren heeft levenslang

effect

“Dan laten we dit toch

zitten / afstromen?”

In hoeverre worden
sommige achterstanden
automatisch ingelopen?



IS KLASSENVERKLEINING OKEE?

Zit in menukaart
• kan je de leraren vinden? Wat na 2,5 jaar?

Consensus in onderwijswtnschappen: zonde van geld
• les wordt niet anders bij 20 dan bij 28 leerlingen

• (maar 20 is wel veel prettiger voor de leraar)

Combineer met anders lesgeven
• meer activeren, meer feedback, meer samenwerken

• wissel echt kleine groepen af met grotere (8 is wel anders dan 28)

Hattie (2015). What doesn’t work in education: the politics of distraction16

In hoeverre mogen scholen
kiezen voor kleinere klassen?



HUISWERKINSTITUTEN?

Niets zo goed als eigen docent

 …maar heeft iemand nog een blik docenturen over?

 met goed programma & ondersteuning bereikt onbevoegde ook best wat

 Incl. medeleerlingen en ouders (goede training nodig!)

 leerlingen apart met onbevoegde soms achteruit

Klein is fijn (grote groep < kleine groep < individueel)

 waarom? Onmiddelijke feedback, feedback op denkstappen

Word je geflest?

 je flessen: grote groepen, gemengde groepen, slechte begeleiders

 hebben ze reden (bijv lange relatie, verbreekbaar contract) om blijvend hun best te doen?
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Mogen we ook externen
inhuren?



DE BESTE STUURLUI STAAN…

Investeer in bijles voor achterlopers
[zorg voor goede binding met je 
docenten]

Investeer geld in professionalisering: 
blijvende verbetering

Investeer in digitale leermiddelen: 
vooral in zo implementeren dat ze
tijdswinst opleveren

Investeer in tijdswinst: laat iemand
procedures opschonen in je school
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BRONNEN VOOR HULP

Tips voor PO (education lab, PO-raad, …)

www.slo.nl/npo

Gemeente

Aanbieders van leerlingvolgsystemen

Menukaarten/wat-werktoverzichten

Van ons uit

• Theory of changetool

• Sociaal-emotionele vragenlijsten
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Hoe maak je (samen) 
duurzame keuzes?

Welke keuzes zijn er?

Welke gegevens zijn helpend
om een goede analyse te
maken, waarop de keuze

wordt gebaseerd?

http://www.slo.nl/npo


WWW.RESEARCHINSTITUTELEARN.NL/ONDERZOEK/INSTRUMENTEN/

Sociaal-emotioneel functioneren

 academisch zelfconcept1

 motivatie voor school2

 schoolwelbevinden3

 sociale acceptatie4

Gebruiken voor je scan?

 mail schoolnaam + periode afname vragenlijst naar inhaal.fgb@vu.nl

Krijgt: 

 mail voor versturen naar ouders of leerlingen

 achteraf rapport waarin school per niveau vergeleken met populatie
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Hoe brengen we welzijn, 
persoonlijke ontwikkeling, 
executief functioneren van 

leerlingen in beeld?

1. Competentiebelevingsschaal voor kinderen – schoolvaardigheden (Veerman et al., 2004)
2. Intrinsic Motivation Inventory (Ryan & Deci, 2000; vertaald door Vos et al., 2009)
3. Schoolvragenlijst (Smits & Voorst, 2008)
4. Sociale acceptatie vragenlijst PRIMA (Driessen et al., 2000)

mailto:inhaal.fgb@vu.nl


CONGRES OP 9 JUNI (WO. MIDDAG)

Woe 9 juni, 13.30-17.15u, online
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m@meeter.nl

WAT WE GAAN BESPREKEN
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Welke gegevens zijn helpend
om een goede analyse te
maken, waarop de keuze

wordt gebaseerd?

WWW.RESEARCHINSTITUTELEARN.NL/ONDERZOEK/INSTRUMENTEN/

Interventie grotere kans slagen als theorie over waarom het werkt, de theory of change
(Weiss, ’97. Evaluation research)

Theory of Change voor NP Onderwijs:

• 1. Welke doelgroep? 2. Welk doel? 3. Welke interventie? 4. Waarom bereikt ie het doel in de 
doelgroep?
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https://stichting-leerkracht.nl/kennisbank/onderwijsachterstanden-effectief-en-snel-wegwerken-
met-behulp-van-het-nationaal-programma-onderwijs/

WAT-WERKTOVERZICHTEN
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Wat zijn effectief gebleken
interventies?

Onder welke voorwaarden?

https://stichting-leerkracht.nl/kennisbank/onderwijsachterstanden-effectief-en-snel-wegwerken-met-behulp-van-het-nationaal-programma-onderwijs/

