
Het schoolprogramma in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) i.v.m. corona 

Inleiding 

De overheid verwacht dat scholen voor de zomer van 2021 een schoolprogramma hebben gemaakt 

dat gebaseerd is op een  ‘schoolscan’. De schoolscan is een analyse van de impact van corona op de 

ontwikkeling van de leerlingen, zowel op cognitief gebied, als op sociaal-emotioneel gebied en 

welbevinden. Scholen beslissen zelf welke maatregelen ze nemen om de vertragingen van hun 

leerlingen aan te pakken. Daarbij kiezen ze uit een “menukaart” met bewezen en goed onderbouwde 

interventies.  De maatregelen op de menukaart zijn breed geformuleerd. 

In het voorliggende schoolprogramma zijn de gekozen maatregelen uit de menukaart beschreven. 
We maken een onderscheid tussen maatregelen op korte termijn (voor volgend schooljaar) en de 
langere termijn (ook de jaren daarna). Ze sluiten aan bij de ontwikkelingen die al gaande zijn of die in 
voorbereiding zijn. Het schoolprogramma zal als addendum fungeren van het schoolplan 2021-2024. 
De medezeggenschapsraad moet instemmen met het programma.  

Financiering 

In het kader van het NPO is veel geld vrijgemaakt.  Het betreft incidentele gelden en dus geen 

structurele bekostiging. De formatieve inzet die gepaard gaat met de NPO maatregelen zal dan ook 

een flexibel karakter moeten hebben. Hoe we de betreffende arbeidsovereenkomsten vastleggen 

wordt bepaald door de mogelijkheden die de CAO biedt om tijdelijke contracten of 

projectovereenkomsten te sluiten. 

De schoolscan als basis voor het schoolprogramma 
In het kader van het NPO heeft het Rembrandt College in een zgn. ‘schoolscan’ activiteiten 

uitgevoerd die een beeld geven van waar leerlingen nu staan, welke vertragingen en problemen er 

bij hen zijn.  In grote lijnen blijkt uit de schoolscan dat: 

- er voor verschillende vakken cognitieve achterstanden zijn; 

- leerlingen ook geholpen zijn met interventies die hun welzijn en hun sociale ontwikkeling 

bevorderen; 

- leerlingen gebaat zijn bij extra aandacht voor het aanleren van executieve vaardigheden; 

- leerlingen een beter zicht op hun eigen behoeften zouden moeten hebben in het contact 

met de mentor en de andere vakdocenten. 

De uitkomsten van de behoefteanalyse op leerling- en schoolniveau hebben geleid tot een aantal 
keuzes en interventies die gelden voor het komende schooljaar of de komende twee schooljaren. 
Volgend schooljaar wordt gemonitord of de gekozen maatregelen effect sorteren en of er 
bijstellingen moeten zijn voor het schooljaar 2022-2023. 
 
Wat zijn de gekozen maatregelen voor het schoolprogramma? 
 Korte termijn 

1. Activiteitenweek in de eerste week van het schooljaar 

De eerste lesweek van het schooljaar zal een projectweek zijn voor alle 

onderbouwleerlingen, waarin allerlei activiteiten plaatsvinden die gericht zijn op het 

welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De 

projectweek wordt deels georganiseerd door de sectie lo. In de bovenbouw zal de 

focus liggen op buitenschoolse activiteiten.  



In de activiteitenweek zullen we leerlingen via externen ook een ‘crash course’ 

executieve vaardigheden aanbieden. 

2. Klassenverkleining  

In bepaalde leerjaren en afdelingen die bovenmatig veel nadeel ondervinden van 

grote lesgroepen kiezen we ervoor om een lagere splitsingsfactor te hanteren en de 

lesgroepen aanzienlijk te verkleinen.  

3. Het anders inzetten en uitbreiden van de KWT formatie  

De KWT lessen in de huidige opzet komen volgend jaar te vervallen. In plaats daarvan 

zullen ondersteuningslessen ingeroosterd worden waar de mentoren hun leerlingen 

voor aanmelden. Het zullen homogene groepen per afdeling zijn.  

4. Verlengen van de reguliere lestijd 

De voorgenomen uitbreiding van de lessentabel (waar de MR al mee had ingestemd) 

wordt nog groter omdat voor een beperkt aantal vakken er extra lesuren gegeven 

zullen worden.  

Lange termijn 

1. Feedback geven als nadrukkelijker onderdeel van het coachend mentoraat 

We kiezen voor een uitgebreidere en versnelde invoering van het coachend mentoraat. 

Uitgebreider omdat het coachend mentoraat dat vorig jaar is ingevoerd een breder takenpakket 

zal betekenen voor mentoren. Ze zullen meer gaan focussen op feedback geven. Versneld omdat 

we niet meer gefaseerd overgaan op het coachend mentoraat maar volgend jaar alle mentoren 

daarin willen meenemen. Feedback geven krijgt focus op drie manieren: 

- De digitale versie via leerlingbespreking.nl 

- In de driehoeksgesprekken met ouders en leerlingen 

- In de persoonlijke, apart in te roosteren gesprekken met de mentorleerlingen 

Mentoren worden daarvoor gefaciliteerd in tijd, scholing (coachend mentoraat, feedback 

geven, gebruik leerlingbespreking.nl) en leermiddelen (aanschaf van de methode Tumult). 

2. Aanstelling zorgspecialist 

Om beter te kunnen inspelen op problemen die zich voordoen bij het welbevinden van 

leerlingen en hun sociaal emotionele ontwikkeling wordt een zorgspecialist aangesteld. Hij/zij 

houdt zich vooral, maar niet uitsluitend bezig met complexe gedragsproblematiek bij 

leerlingen die veroorzaakt of verergerd is door coronagerelateerde zaken. De zorgspecialist 

richt zich op problematiek die het mentoraat ontstijgt. Bijlage 1 geeft een taakomschrijving. 

3. Aanschaf digitale leermiddelen 

Om beter te kunnen inspelen op individuele omstandigheden bij leerlingen in het inlopen van 

vertragingen schaffen we digitale middelen zoals Lesson Up, Woots, Leerlingbespreking.nl en 

Got-it (rekenprogramma) aan. En bieden we de gebruikers van deze middelen scholing aan. 
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Bijlage 1 

NPO-Zorgspecialist 

De menukaart van het NPO biedt ruimte voor interventies die gericht zijn op het welbevinden en de 

sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. In het NPO staat letterlijk: “Kinderen en jongeren 

gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel 

zitten en zich veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat 

op de school bewust vorm te geven. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook 

andersom: het krijgen van goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en 

jongeren; de relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.” 

De NPO-gelden worden in schooljaar ‘21/’22 en ‘22/’23 daarom deels ingezet om een taak als 

zorgspecialist te faciliteren. Deze zorgspecialist is aanvullend op de mentor en zorgcoach en heeft 

nadrukkelijk oog voor het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen die als 

gevolg van de corona-crisis ook op het Rembrandt College aantoonbaar  onder druk is komen te 

staan.  

Uitgangspunten 

Zowel de zorgcoach als de zorgspecialist maken deel uit van het zorgteam. De ‘knip’ tussen de taak 

van zorgcoach en zorgspecialist wordt gevormd op basis van onderstaande uitgangspunten (die op 

hun beurt weer geformuleerd zijn aan de hand van de functiebeschrijving van de meldpunt-

medewerker, teamleiders, zorgcoaches, beleidsadviseur leerlingzorg en de denkrichtingen over het 

nog ruimere coachend mentoraat).  

mentor 
 

zorgcoach 
 

zorgspecialist 

- Eerste aanspreekpunt voor 
leerlingen, ouders, docenten 
en teamleider 

- Werkt volgens de 
uitgangspunten van het 
coachend mentoraat 

- Heeft/verkrijgt kennis en 
vaardigheden die passen bij het 
coachend mentoraat  

- Planbaar werk 
- Werkt volgens vaste 

procedures 
- Grotendeels 

administratief 
- Geen regulier 

leerlingcontact 
- Ontwikkelt op 

termijn één of meer 
specialismes 

- Ook ‘vliegende keep’, dynamisch 
- Maatwerk i.o.m. beleidsadviseur 
- Hands on  
- Véél leerling-contact 
- Allrounder 

 

Praktische taken en contacten van de zorgspecialist 

De zorgspecialist maakt deel uit van het interne zorgteam en begeleidt zij-instromende leerlingen. De 

zorgspecialist heeft daarnaast contact met leerlingen, ouders en collega’s. Het vermoeden bestaat 

dat ook de gedragsproblematiek groter zal zijn als gevolg van de negatieve effecten van de corona-

periode. Hierdoor dient er niet alleen aandacht te zijn voor het wegwerken van cognitieve 

achterstanden, ook dient er meer dan gebruikelijke aandacht zijn voor fricties in de sociale 

ontwikkeling en het welbevinden. Vanzelfsprekend fungeert de mentor hierin als eerste schakel, de 

zorgspecialist is er ter aanvulling op de taken van de mentor. 

De zorgspecialist werkt voor alle drie de afdelingen (m/h/v) en wordt gefaciliteerd met 350 klokuren 

per schooljaar. Aangezien de zorgspecialist wordt betaald vanuit de NPO-gelden, is deze taak in ieder 

geval voorzien voor de schooljaren ‘21/’22 en ‘22/’23. Elk jaar wordt de taak geëvalueerd. In 



schooljaar ‘22/’23 zal naar aanleiding van de evaluatie eveneens een besluit worden genomen over 

voortzetting van deze taak. 

 

 

 

 

  



Bijlage 2 

Arbeidsovereenkomsten 

De arbeidsovereenkomsten die in het kader van het NPO worden afgesloten, kunnen 
arbeidsovereenkomsten met nieuwe werknemers betreffen maar ook overeenkomsten met 
werknemers die al in dienst zijn. Het is van belang om dit onderscheid goed te maken, om te kunnen 
beoordelen welke keten van tijdelijke contracten op basis van de CAO VO is toegestaan. Let wel: het 
betreft hieronder steeds de maximale keten op basis van de CAO VO. 

Vanuit het NPO zelf wordt de eis gesteld dat de gelden binnen het tijdsbestek van tweeëneenhalf 
jaar (uiterlijk dus tot en met eind schooljaar 2022/2023) moeten worden besteed. Daar moeten we 
dus ook steeds rekening mee houden bij de inzet van personeel in het kader van het NPO. 

Werknemers reeds in dienst 

o Arbeidsovereenkomsten met werknemers die reeds in dienst zijn bij de school kunnen voor 
hun werkzaamheden voor het NPO worden verlengd met een projectovereenkomst. Hierbij 
moet wel een totale duur (dus alle arbeidsovereenkomsten bij elkaar opgeteld) van twee jaar 
in acht worden genomen, zoals bepaald in artikel 9.2 lid 5 CAO VO. Dit kan slechts anders zijn 
als de betrokken werknemer tot op heden al steeds op basis van een projectovereenkomst 
heeft gewerkt, dan is de totale toegestane duur vier jaar en het maximaal aantal contracten 
ook vier (artikel 9.2 lid 4 onder d jo lid 7 CAO VO). 

o Werknemers die reeds in dienst zijn kunnen ook worden verlengd op basis van een tijdelijke 
vacature. Ook hier geldt de totale duur van twee jaar (alle arbeidsovereenkomsten bij elkaar 
opgeteld), op basis van artikel 9.2 lid 5 CAO VO. Hier kan de totale duur echter, met 
instemming van de PMR, worden uitgebreid naar drie jaar, zie artikel 9.2 lid 6 CAO VO. 

Nieuwe werknemers 

o Nieuwe werknemers kunnen worden aangenomen middels een projectovereenkomst, op 
grond van artikel 9.2 lid 4 onder d jo lid 7 CAO VO. De totale duur voor 
projectovereenkomsten is vier jaar en het maximaal aantal contracten is ook vier. 

o Nieuwe werknemers kunnen ook worden aangenomen als voorziening in een tijdelijke 
vacature, op grond van artikel 9.2 lid 4 onder b jo lid 5 en 6 CAO VO. De totale duur hiervan is 
op basis van de CAO VO twee jaar en het maximaal aantal contracten is drie. Met 
instemming van de PMR kan hiervan worden afgeweken en de totale duur worden uitgebreid 
naar drie jaar. 
  

  



Bijlage 5 

NPO-Zorgspecialist 

De menukaart van het NPO biedt ruimte voor interventies die gericht zijn op het welbevinden en de 

sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. In het NPO staat letterlijk: “Kinderen en jongeren 

gaan naar school om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Dit lukt het beste als ze goed in hun vel 

zitten en zich veilig voelen op school. Scholen hebben hier invloed op door het pedagogisch klimaat 

op de school bewust vorm te geven. Welbevinden is bevorderend voor het leren. Maar ook 

andersom: het krijgen van goed onderwijs is bevorderend voor het welbevinden van kinderen en 

jongeren; de relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig.” 

De NPO-gelden worden in schooljaar ‘21/’22 en ‘22/’23 daarom deels ingezet om een taak als 

zorgspecialist te faciliteren. Deze zorgspecialist is aanvullend op de mentor en zorgcoach en heeft 

nadrukkelijk oog voor het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen die als 

gevolg van de corona-crisis ook op het Rembrandt College aantoonbaar fors onder druk is komen te 

staan. (Jouw GGD check, GGD regio Utrecht, 2021). 

Uitgangspunten 

Zowel de zorgcoach als de zorgspecialist maken deel uit van het zorgteam. De ‘knip’ tussen de taak 

van zorgcoach en zorgspecialist wordt gevormd op basis van onderstaande uitgangspunten (die op 

hun beurt weer geformuleerd zijn aan de hand van de functiebeschrijving van de meldpunt-

medewerker, teamleiders, zorgcoaches, beleidsadviseur leerlingzorg en de denkrichtingen over het 

nog ruimere coachend mentoraat).  

mentor 
 

zorgcoach 
 

zorgspecialist 

- Eerste aanspreekpunt voor 
leerlingen, ouders, docenten 
en teamleider 

- Werkt volgens de 
uitgangspunten van het 
coachend mentoraat 

- Heeft/verkrijgt kennis en 
vaardigheden die passen bij het 
coachend mentoraat  

- Planbaar werk 
- Werkt volgens vaste 

procedures 
- Grotendeels 

administratief 
- Geen leerlingcontact 
- Ontwikkelt op 

termijn één of meer 
specialismes 

- Ook ‘vliegende keep’, dynamisch 
- Maatwerk i.o.m. beleidsadviseur 
- Hands on  
- Véél leerling-contact 
- Allrounder 

 

Praktische taken en contacten van de zorgspecialist 

De zorgspecialist maakt deel uit van het interne zorgteam en begeleidt zij-instromende leerlingen. De 

zorgspecialist heeft daarnaast contact met leerlingen, ouders en collega’s. Het vermoeden bestaat 

dat ook de gedragsproblematiek groter zal zijn als gevolg van de negatieve effecten van de corona-

periode. Hierdoor dient er niet alleen aandacht te zijn voor het wegwerken van cognitieve 

achterstanden, ook dient er meer dan gebruikelijke aandacht zijn voor fricties in de sociale 

ontwikkeling en het welbevinden. Vanzelfsprekend fungeert de mentor hierin als eerste schakel, de 

zorgspecialist is er ter aanvulling op de taken van de mentor. 

leerlingen 

- Inzetbaar bij incidenten/conflicten tussen leerlingen: verhalen aanhoren van beide kanten, 

gesprek aangaan, afspraken maken, consequenties aan hangen, indien noodzakelijk opschalen, 



etc. Dit ter ondersteuning van de mentor of ter vervanging bij afwezigheid van mentor. Uit het 

eerder genoemde recente onderzoek van de GGD is immers naar voren gekomen dat dat de 

leerlingen fors negatiever zijn gaan denken over de relaties met leeftijdsgenoten en veel 

minder plezier op school ervaren. 

- Leerlingen opvangen die, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om de les te volgen en 

méér acute hulp nodig hebben dan het Meldpunt kan bieden. Uit het eerder genoemde 

recente GGD-onderzoek blijkt immers dat de leerlingen sociaal emotionele problematiek 

hebben ontwikkeld. 

- Het aanspreken en zo nodig sanctioneren van leerlingen met ongewenst gedrag (uiteraard 

i.o.m. mentor) en het nemen van passende maatregelen die ongewenst gedrag ontmoedigen. 

- Begeleiding van leerlingen die veel toetsen hebben gemist door omstandigheden (ziekte, 

quarantaine, etc.): samen met leerling planning maken, toetsen ontvangen, toetsen afnemen 

of uitzetten bij collega's.  

ouders 

- Het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en mentoren over de uitvoering en 

evaluatie van complexe, maatwerk leerlingzorg-trajecten, i.o.m. zorgcoach en teamleider 

collega’s 

- Overlegt met docenten, mentoren, teamleiders, zorgcoaches en de beleidsadviseur 

leerlingzorg.  

externe contacten 

- Afhandeling zij- instromers op aansturing door de beleidsadviseur: leerlingen die instromen na 

leerjaar 1 (aanmeldingsformulier, VO- VO formulier, rondleiding, 1e schooldag etc.) 

- Afhandeling uitstroom van leerlingen (doorstroomdossiers, contact met nieuwe school) 

 

Duur en facilitering van de taak van zorgspecialist 

De zorgspecialist werkt voor alle drie de afdelingen (m/h/v) en wordt gefaciliteerd met 350 klokuren 

per schooljaar. Aangezien de zorgspecialist wordt betaald vanuit de NPO-gelden, is deze taak in ieder 

geval voorzien voor de schooljaren ‘21/’22 en ‘22/’23. Elk jaar wordt de taak geëvalueerd. In 

schooljaar ‘22/’23 zal naar aanleiding van de evaluatie eveneens een besluit worden genomen over 

voortzetting van deze taak. 

 


