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Collegebesluit 

1. kennis te nemen van de zienswijzen op het concept-Bestedingsplan Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) gemeente Súdwest-Fryslân;  

2. het Bestedingsplan NPO gewijzigd vast te stellen;  
3. de subsidieregeling Nationaal Programma Onderwijs gemeente Súdwest-Fryslân vast te 

stellen en het subsidiebudget te bepalen op €1.118.500; 
4. de subsidieplafonds vast te stellen op: €412.000 voor Bovenschoolse maatregelen, €466.500 

voor Voorschoolse periode, €115.000, voor Zorg en Welzijn en €125.000 voor Samenwerking 
in de gemeente;   

5. een bedrag van €797.500 te reserveren voor de interne uitvoering van NPO-
bestedingsdoelen;  

6. voornoemde budgetten te dekken uit de door de raad beschikbaar gestelde kredieten. 

Toelichting/achtergrond 

Begin februari heeft de gemeenteraad de Startnotitie Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
vastgesteld en een krediet beschikbaar gesteld van € 1.670.000. De middelen zijn bedoeld voor 
kinderen uit Súdwest-Fryslân die door corona vertraging hebben opgelopen, minder goed presteren 
of niet lekker in hun vel zitten. Met kinderen gaat het over doelgroeppeuters in de voorschoolse 
educatie, leerlingen en thuiszitters binnen het primair en voorgezet onderwijs. Gemeenten hebben 
de opdracht gekregen om de NPO-middelen te richten op vijf bestedingsdoelen, die door het Rijk 
zijn aangegeven: 

1. Waar nodig bieden van bovenschoolse maatregelen. Bijvoorbeeld de organisatie van een 
zomerschool, bijles, huiswerkbegeleiding, voorleeshulp thuis, activiteiten op het terrein van 
sport/cultuur/techniek, ouderbetrokkenheid; 

2. Het tegengaan van achterstanden bij kinderen in de voorschoolse periode; 
3. Waar nodig bieden van zorg en welzijn; 
4. Het bevorderen van samenwerking in de gemeente; 
5. Het voorkomen van thuiszitters. 

 
Proces 
Kinderopvangaanbieders en besturen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn gevraagd naar 
activiteiten, inzet en interventies van wat zij nodig achten om effecten van de lock downs bij 
kinderen en jongeren in te kunnen lopen. Deze bewegen zich op het scheivlak van onderwijs en 
zorg. De mogelijkheden voor uitvoering zijn op haalbaarheid gecheckt met vertegenwoordigers van 
kinderopvang en onderwijs, onze eigen medewerkers van de gebiedsteams, het beleidsteam sociaal 
domein en lokaal werkende maatschappelijke organisaties. Ook hebben zij nieuwe interventies 
ingebracht. De opbrengsten zijn verzameld in het zogeheten ‘Bestedingsplan NPO’, dat om inspraak 
door het college is voorgelegd aan de kinderopvang en het onderwijs.  



 

De opgehaalde zienswijzen hebben geleid tot een grotere inzet van maatregelen en een verruiming 
van het budget dat nu in totaal € 1.923.500 bedraagt. Met het geven van inspraak: 
 zijn de bestedingen voor kinderopvang en onderwijs en met name die van het voortgezet 

onderwijs meer met elkaar in verhouding gebracht;  
 is er meer subsidiebudget voor het werken aan de mentale gezondheid van jongeren van 12-18 

jaar en aanvullend is er ook ruimte gemaakt voor ondersteuning/coaching van jongeren in de 
leeftijd van 18 tot 25 jaar; 

 stelt de subsidieregeling NPO aanvragers in de gelegenheid om een gezamenlijk aanvraag in te 
dienen.  

 
Bestedingsplan 
Bijgevoegd bestedingsplan aanpak bevat de activiteiten die in onze gemeente Súdwest-Fryslân 
uitgevoerd worden tot en met schooljaar 2024-2025. Dat zijn onder andere: 
 het organiseren van de zomerschool voor basisschoolkinderen en ook de voorschoolse educatie 

laten doorlopen in de vakanties voor peuters met een VVE-indicatie; 
 er komen extra handen op de groep in de voorscholen waar in verhouding veel geïndiceerde 

peuters zijn; 
 het geven van extra en gerichte beweegactiviteiten om motorische achterstanden in te lopen; 
 het organiseren van een trainings- en coaching programma’s voor pedagogisch medewerkers, 

leerkrachten en intern begeleiders voor het herkennen en signaleren van achterstanden als 
gevolg van Covid-19 en hen ook tools te geven voor lichte hulp en verwijzing; 

 het uitbreiden van de inzet van schoolmaatschappelijk werkers om in te spelen op toegenomen 
zorgvragen van leerlingen; 

 mede bekostiging van weerbaarheidstrainingen georganiseerd door scholen; 
 Boekstartcoaches in de consultatiebureaus van Wommels, Koudum en Sneek Zuid, daarmee 

krijgen alle vestigingen eenzelfde aanbod voor jonge ouders; 
 Het uitvoeren van ‘Join us’. Deze methodiek heeft als doel jongeren voldoende sociaal redzaam 

te maken, zodat zij hun eigen netwerk kunnen opbouwen en behouden. Join us komt 
beschikbaar voor 12-25 jarigen. Ook komt er extra coaching van jongeren door het Sociaal 
Collectief; 

 het opstellen van een gedeelde verzuimaanpak met partners met als doel het voorkomen van 
thuiszitten. 

 
Naar uitvoering 
Voor de uitvoering van het bestedingsplan komt een deel van het budget zijnde € 1.118.500 
beschikbaar in de vorm van subsidie. Het andere deel van € 797.500 wordt in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd door eigen mensen of professionals van lokaal werkende maatschappelijke 
organisaties. Op het moment van het schrijven van deze brief wordt gewerkt aan het tot uitvoering 
brengen van de interventies. Er kunnen nog verschuivingen plaats vinden in uitvoerende partijen. 
Na publicatie van de Subsidieregeling NPO kunnen vanaf december 2022 subsidieaanvragen worden 
gedaan. Voortgang en monitoring van de uitvoering is een terugkerend agendapunt in het vaste 
overleg met kinderopvang en onderwijs. 
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