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Betreft 

Nationaal Programma Onderwijs 
 

 

Geacht College, 

 

Op 23 maart werden de scholen in het funderend onderwijs (basis- en voorgezet 

onderwijs) door de minister geïnformeerd over het Nationaal Progamma Onderwijs, dat 

achterstanden als gevolg van de coronacrisis moet tegengaan en moet zorgen voor zo veel 

mogelijk kansengelijkheid. Eerder stelde D66 hier al schriftelijke vragen over. 

D66 vindt dat de gemeente de scholen maximaal moet ondersteunen in het zorgen voor 

kansengelijkheid en daarnaast bovendien haar eigen rol optimaal moet invullen. De 

coronacrisis leidt nu al tot een vergroting van ongelijkheid in onze stad en die 

ontwikkeling moet worden gestopt. Naar aanleiding van de brief heeft D66 daarom de 

volgende vragen: 

1. De minister vraagt de scholen in te zetten op kansrijk adviseren en kansrijk 

plaatsen. Het college onderschreef in de antwoorden van afgelopen januari het 

belang hiervan en zei toe dit mee te nemen in de agendering voor de 

Maatschappelijke en Educatieve Agenda Arnhem (MEAA). Welke concrete 

afspraken zijn er met de schoolbesturen in het VO en PO gemaakt in het kader van 

kansrijk adviseren en kansrijk plaatsen? 

2. Uit de beantwoording in januari werd duidelijk dat op de meeste Arnhemse 

scholen het selectiemoment vóór de eerste klas ligt en dat van brede brugklassen 

of dubbele brugjaren dus geen sprake is. Als er al sprake is van een breder 

brugjaar, is die breedte beperkt tussen havo en vwo of tussen mavo en havo. De 

minister kondigt in de brief een subsidieregeling voor brede en verlengde 

brugklassen aan die volgend schooljaar zal ingaan. Welke stappen zet het college 

samen met de Arnhemse schoolbesturen om die regeling zodra deze volgend 

schooljaar ingaat maximaal te kunnen benutten? Hoe gaat de gemeente 

beperkingen voor het vormen van brede brugklassen per schooljaar 2021-2022 

wegnemen, bijvoorbeeld waar het gaat om de huisvesting van scholen? En welke 

stappen zet het college om een verlaat selectiemoment mogelijk te maken voor 

leerlingen die aan het einde van dit jaar instromen in het voortgezet onderwijs? 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2021/03/23/brief-aan-scholen-over-nationaal-programma-onderwijs
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/ef5fce80-a9c6-4831-8d4e-667f928eea37


 
 

 

3. Hoe borgt de gemeente Arnhem dat, ondanks de grote werkdruk die er in het PO 

en VO al is, alle scholen in Arnhem optimaal een beroep kunnen doen op het 

Nationaal Programma Onderwijs en alle Arnhemse leerlingen waarvoor dat 

wenselijk is een bij hen passend aanbod krijgen? Welke ondersteuning biedt de 

gemeente de scholen waar nodig bij de verplichte schoolscan en het opstellen van 

het schoolprogramma? 

4. Onderdeel van de schoolscan is het betrekken van de ouders. Hoe wordt in 

Arnhem de inbreng van de ouders vormgegeven voor die kinderen waarvan de 

ouders moeilijker te betrekken zijn bij het onderwijs of de Nederlandse taal 

minder machtig zijn? 

5. “Gemeenten kunnen op basis van uw informatie bepalen welke aanvullende 

programma's, begeleiding of kennisdeling zij ter ondersteuning aan scholen 

bieden, met name voor scholen met extra uitdagingen. Ook kunnen gemeenten u 

vanuit hun verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg op het mentale en 

sociaalemotionele vlak helpen of samenwerking tussen besturen en scholen 

faciliteren, en indien nodig het contact met de ouders leggen,” zo stelt de minister. 

Welke aanvullende programma's gaat de gemeente Arnhem de scholen aanbieden? 

Het mentale welzijn van Arnhemse jongeren staat sterk onder druk. Welke extra 

inzet vanuit de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg kunnen we van de 

gemeente Arnhem verwachten in samenwerking met de scholen en aansluitend bij 

het Nationaal Programma Onderwijs? 

6. Hoe gaat de gemeente Arnhem zorgen dat de inzet uit het Nationaal Programma 

Onderwijs optimaal aansluit bij andere inspanningen die de gemeente zelf doet, 

bijvoorbeeld op het gebied van welzijnswerk, sport en cultuur? Hoe verzekert de 

gemeente de integraliteit van het aanbod voor Arnhemse jongeren? 

7. Ook in het MBO zijn regelingen beschikbaar voor extra ondersteuning. Deze zijn 

echter lang niet altijd eenvoudig toegankelijk, wat ertoe kan leiden dat niet alle 

Arnhemse MBO-studenten de juiste extra ondersteuning krijgen en hun corona-

achterstanden kunnen inlopen. In hoeverre is de gemeente bereid om een inzet, 

zoals in het Nationaal Programma Onderwijs voor het funderend onderwijs (PO 

en VO) voor alle leerlingen die dat nodig hebben wordt geboden, in overleg met 

onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners ook voor MBO-studenten 

mogelijk te maken, met waar mogelijk uiteraard gebruikmaking van de daarvoor 

beschikbare financiële middelen vanuit het Rijk? 

8. Onderdeel van het Nationaal Programma is opnieuw een aanbod aan 

zomerscholen. Voor deze zomerscholen worden deels reguliere onderwijslocaties 

gebruikt waarvan we weten dat vaak de klimaatbeheersing te wensen overlaat. 

Hoe gaat de gemeente ervoor zorgen dat de zomerscholen plaatsvinden in 



 
 

 

gebouwen waar ook bij (extreme) zomerse buitentemperaturen het binnenklimaat 

goed is? 

9. Ook het gemeentelijke aanbod aan Voorschoolse Educatie kan een rol spelen in 

het tegengaan van achterstanden. Dit maakt echter geen onderdeel uit van het 

Nationaal Programma Onderwijs. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat ook op dat 

punt een versterking, parallel aan het Nationaal Programma Onderwijs, mogelijk 

is? 

 

Met vriendelijke groet, 

Mattijs Loor 

Karlijn Steenvoort 

D66 Arnhem 


