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Geacht college van bestuur,

Op 17 februari jl. is de Tweede Kamer geïnformeerd over het Nationaal 
Programma Onderwijs (NP Onderwijs)1. Het hoofddoel van het NP Onderwijs is 
het herstellen van de door corona veroorzaakte problematiek, binnen de looptijd 
van het programma. Het programma is er op gericht om studenten, onderzoekers 
en instellingen in het hoger onderwijs te ondersteunen bij het wegwerken van de 
opgedane onderzoeks- en studievertragingen en verdere vertraging te 
voorkomen, alsmede het welzijn van studenten te verbeteren.
Ik heb u met mijn brief van 31 maart 2021 geïnformeerd over de regeling extra 
handen in de klas, de compensatie voor gestegen studentenaantallen en over de 
middelen voor de verlaging van het collegegeld voor studenten in collegejaar 
2021/2022.
Met de brief die u nu ontvangt, informeer ik u over de middelen voor de 
coronaproblematiek die aan de universiteiten beschikbaar zijn gesteld.

Op 21 mei jl. zijn onder andere OCW, het netwerk van levensbeschouwelijke 
universiteiten (NLU), NFU en de VSNU bestuursakkoorden voor onderwijs en 
onderzoek overeengekomen. U kunt hierover alles terugvinden op de website 
www.nDonderwiis.nl.
In de bestuursakkoorden2 zijn de afspraken vastgelegd over de overkoepelende 
doelstelling, de relevante thema's, financiën en de wijze van monitoring en 
verantwoording. In deze brief ga ik hier op verder op in. Eerst maak ik u graag 
nogmaals attent op de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de 
subsidieregeling 'extra handen in de klas'.

1 https://www.rilksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/02/17/nationaal-proqramma-onderwiis-
steunproqramma-voor-herstel-en-perspectief
2 https://www.nponderwiis.nl/ciocumenten/publicaties/202l/05/2l/bestuursakkoord-nationaal-
□roaramma-onderwns-mbo-en-ho
https://www.nponderwiis.nl/documenten/publicaties/2021/05/21/bestuursakkoord-nationaal-
programma-gnderwijs-onderzoek
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Subsidieregeling 'extra hulp voor de klas'
Deze regeling om extra medewerkers ter ondersteuning van leraren en docenten 
aan te nemen bestaat al voor po, vo en mbo.3 De regeling is verbreed naar het 
hbo en de universiteiten. Voor de universiteiten is € 12 mln. toegevoegd in 2021. 
Ten opzichte van de regeling Coronabanen geldt dat in de regeling 'extra hulp 
voor de klas' geen voorwaarden ten aanzien van het wettelijk minimumloon 
worden gehanteerd. De herziene regeling is inmiddels ingegaan en is bedoeld 
voor banen in de tweede helft van 2021. U kunt deze subsidie aanvragen via dus- 
i4. De aanvraagtermijn loopt tot uiterlijk 31 augustus 2021.

Beschikbare middelen
Er is in het wetenschappelijk onderwijs beperkt sprake van studievertraging door 
de beperkte mogelijkheden voor fysiek onderwijs. Studievertraging doet zich in 
enkele opleidingssectoren voor. De vertraging voor wetenschappelijk onderzoek is 
omvangrijker en raakt met name startende wetenschappers. Daarom zijn er 
verschillende middelen in het NP Onderwijs vrijgekomen om de coronacrisis het 
hoofd te bieden.
Alles blijft erop gericht om zo spoedig mogelijk - binnen de gegeven 
omstandigheden - weer over te gaan op fysiek onderwijs en onderzoek. De 
recente inzet van zelftesten ter bescherming van de studenten, docenten en 
onderzoekers en hun omgeving draagt hieraan bij.
In het bestuursakkoord onderwijs is aangegeven dat er in 2021 € 43,8 miljoen en 
in 2022 € 39,8 miljoen beschikbaar is voor de universiteiten. In beide jaren is 
hiervan € 3,8 miljoen bestemd voor het tegengaan van studievertraging en uitval 
in lerarenopleidingen en is € 40 miljoen, respectievelijk € 36 miljoen beschikbaar 
voor inhaal- en ondersteuningsonderwijs, begeleiding studenten, extra 
ondersteuning in de klas en de aanpak van de problematiek rond coschappen en 
stages bij geneeskunde en tandheelkunde. Daarnaast is voor het opvangen van 
de vertraging van wetenschappelijk onderzoek via het bestuursakkoord onderzoek 
tweemaal € 39,614 miljoen beschikbaar gesteld voor universiteiten en tweemaal 
€ 34,595 miljoen voor de universitair medisch centra. De middelen voor 2021 
worden in de tweede rijksbijdragebrief 2021 verwerkt.

Wo 'corona-enveloppe' in € mln. 2021 2022
Inhaal- en ondersteuningsonderwijs, begeleiding studenten, extra 
ondersteuning in de klas en coschappen geneeskunde en 
tandheelkunde.

40 36

Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van 
stagetekorten beperken.

3,8 3,8

Totaal wo 43^8 39,8

Bij het NP Onderwijs is ervoor gekozen om het aantal regelingen zoveel mogelijk 
te reduceren, zodat de verantwoordingslast van instellingen beperkt wordt. 
Daarom is er gekozen voor een 'corona-enveloppe'.

Planvorming, verantwoording en monitoring

3 httDs://zoek.officielebekendmakinaen.nl/stcrt-2020-66701.html
4 httDs://www.dus-i.nl/subsidies/extra-hulp-voor-de-klas
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Het doel van het bestuursakkoord hoger onderwijs is inzichtelijk te maken welke 
maatregelen binnen het hoger onderwijs genomen kunnen worden om uitval en 
(verdere) studievertraging in brede zin van studenten als gevolg van de corona- 
maatregelen tegen te gaan.

De studievertraging in het wetenschappelijk onderwijs heeft uiteenlopende 
oorzaken die kunnen verschillen per regio, instelling en zelfs per opleiding. 
Hierdoor is het noodzakelijk om de professionals op instellingen ruimte te geven 
om zelf de afweging te maken waar de behoefte ligt en welke maatregelen het 
meest effectief zijn. Elke instelling werkt haar voornemens voor (ten minste) de 
periode 2021 en 2022 uit in een plan voor de besteding van de beschikbare 
middelen waarop de centrale medezeggenschapsraad instemmingsrecht heeft. 
Voor een effectieve en doelmatige besteding van middelen zijn samen met onder 
andere VSNU, NLU en NFU zes thema's benoemd, met een lijst met voorbeelden 
van acties. Hiervan zijn vier thema's relevant voor het wo:

• Soepele in- en doorstroom;
• Welzijn studenten en sociale binding met de opleiding;
• Ondersteuning en begeleiding op het gebied van coschappen 

geneeskunde en tandheelkunde;
• Studievertraging en uitval in lerarenopleidingen als gevolg van 

stagetekorten beperken.
Op deze lijst staan acties die zich in de praktijk al bewezen hebben, waarvan de 
effectiviteit zeer voor de hand ligt of die wetenschappelijk onderbouwd zijn. 
Instellingen bepalen zelf op welke actie(s) ze in willen zetten. De lijst met acties is 
niet limitatief. Het kan voorkomen dat een instelling tot de conclusie komt dat een 
actie gewenst is die niet op de lijst staat, maar gelet op de situatie van die 
instelling wel effectief en doelmatig is. In dat geval heeft de instelling ruimte 
beargumenteerd af te wijken van de lijst met acties. Dit gebeurt in afstemming 
met de centrale medezeggenschapsraad. Ik zal de Tweede Kamer vóór het 
herfstreces informeren over een analyse van de plannen, die enige tijd daarvoor 
gereed moeten zijn. Ik roep u dan ook vaart te maken met het opstellen van de 
plannen.

Doel van het bestuursakkoord onderzoek is dat onderzoekers met een tijdelijk 
contract, waarvan het onderzoek vertraging heeft opgelopen veroorzaakt door de 
coronacrisis in 2020, die tot extra kosten leidt in 2021 en 2022, in staat worden 
gesteld om hun onderzoek af te ronden in het belang van hun wetenschappelijke 
carrière, de continuïteit van het onderzoek en de kwaliteit van het hoger 
onderwijs in Nederland.

Vertraging in onderzoek kan uiteenlopende oorzaken hebben, zoals 
beperkte toegang tot laboratoria, faciliteiten of collecties, beperkingen bij 
dataverzameling, stilgevallen onderzoek met personen en andere levende 
organismen. Hierdoor is het ook hier noodzakelijk om instellingen de ruimte te 
geven hoe de middelen het meest effectief besteed worden. Universiteiten maken 
in de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting en bijstellingen daarop inzichtelijk 
hoe zij de middelen voor onderzoek willen besteden. Zij vragen daarop 
instemming van de centrale medezeggenschap. Dit kan ook op een eerder 
moment zijn dan bij de vaststelling van de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting. 
De universitair medisch centra (umc's) maken hun plannen bekend in een
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beleidsdocument de relevante medezeggenschap gericht op onderzoek en 
onderwijs instemming heeft.

Jaarverslag
In het bestuursverslag over 2021, 2022 en indien van toepassing over 2023 
nemen de universiteiten een paragraaf op, waarin zij de inzet samenhangend met 
het Nationaal Programma Onderwijs verantwoorden. Ik wijs het NPO en corona 
aan als 'maatschappelijk thema' in de zin van Rjo artikel 4 lid 6. Dit geldt zowel 
voor het onderdeel onderwijs, als het onderdeel onderzoek.
In die paragraaf geeft u inzicht in de keuze voor maatregelen (voor het onderdeel 
onderwijs inclusief de mogelijke afwijking van de keuzelijst met acties) en een 
duiding van de voortgang van de uitvoering van die maatregelen, alsmede de 
plannen voor de resterende periode van het NP Onderwijs. Deze duiding kan 
zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.
In het bestuursverslag 2021, 2022 en voor zover van toepassing 2023 en 2024, 
geven instellingen bij benadering inzicht in het aantal onderzoekers dat de 
instelling met eigen middelen en financiële en niet-financiële maatregelen heeft 
geholpen om hun onderzoek af te ronden. De universiteit en het umc geven 
tevens een verantwoording over het aantal onderzoekers dat gebruik heeft 
gemaakt van de financiële middelen, met de daarbij behorende totale kosten die 
gebaseerd zijn op de integrale kosten.
Over het kalenderjaar 2020 maakt u een apart overzicht waarin inzicht wordt 
gegeven in het aantal onderzoekers (bij benadering) dat de instelling met eigen 
middelen en financiële en niet-financiële maatregelen heeft geholpen om hun 
onderzoek af te ronden. Omdat de termijn om dit nog op te nemen in het 
bestuursverslag te kort is, is voor 2020 afgesproken dat de VSNU de overzichten 
uiterlijk 1 juli ontvangt. Daarmee kan een eerste sectorbeeld geschetst worden.

De in het bestuursverslag opgenomen informatie valt onder de reikwijdte van de 
reguliere controleverklaring van de accountant. Dit houdt in dat wordt 
aangesloten bij standaard 720 (de verantwoordelijkheden van de accountant met 
betrekking tot andere informatie) en de accountant zich beperkt tot een 
aanwezigheidstoets, consistentietoets (aansluiting tussen de in de jaarrekening en 
in het bestuursverslag opgenomen informatie) en het signaleren van materiele 
onjuistheden. Een handreiking voor de gewenste, maar niet voorgeschreven, 
inrichting van de 'corona-paragraaf' in het bestuursverslag wordt door OCW, in 
afstemming met MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU, opgesteld.

Niet-normatieve riiksbiidraae
De middelen uit de 'corona-enveloppe' komen naar verwachting tot besteding in 
de studiejaren 2021/2022 en 2022/2023. De middelen zullen daardoor dus over 
de jaargrenzen heen tot besteding komen. Om te voorkomen dat de middelen via 
het resultaat en bestemmingsreserve ingezet moeten worden is besloten deze 
middelen en de middelen uit het steunprogramma voor herstel en perspectief van 
onderzoekers aan te merken als 'niet-normatieve rijksbijdrage'. Dit is opgenomen 
in de toelichting op de regeling financiën hoger onderwijs 2021. Op deze manier 
wordt deze aanvullende rijksbijdrage toegerekend in de periode waarin de 
middelen tot besteding komen, uiterlijk in 2023. In RJ 660.202a is opgenomen 
hoe u deze middelen verwerkt in de jaarrekening. Ik raad u aan de verwerking 
tijdig af te stemmen met de accountant.

Monitoring
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Met het NP onderwijs zijn aanzienlijke middelen beschikbaar gesteld voor het 
wegwerken en voorkomen van studie- en onderzoeksvertraging. Ik ben daarom 
blij dat de vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen in het 
bestuursakkoord hebben bevestigd dat de monitoring van het NP onderwijs onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is. En dat zij namens u hebben aangegeven 
dat u allen actief meewerkt aan het verzorgen van een voldoende duidelijk beeld 
van effectieve en doelmatige besteding van de beschikbare middelen.

Ik zal de Tweede Kamer tweemaal per jaar via een voortgangsrapportage 
informeren, voor het eerst vóór het herfstreces in 2021. Om deze 
voortgangsrapportage te vullen wordt gebruik gemaakt van informatie uit 'de 
macromonitor’ en de 'implementatiemonitor'.

De macromonitor brengt de effecten van corona en de maatregelen die worden 
ingezet om de gevolgen van corona op studievoortgang en welbevinden te 
bestrijden, breed in beeld op sectorniveau. Hiervoor wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van de reguliere landelijke informatieproducten.

De implementatiemonitor zal na de zomer 2021 starten met een analyse van de 
plannen van alle instellingen. Ik zal de Tweede kamer vóór het herfstreces 
informeren over een analyse van de plannen, die enige tijd daarvoor gereed 
moeten zijn. Ik roep u dan ook vaart te maken met het opstellen van de plannen. 
Vervolgens zal voor de halfjaarlijkse rapportage van de implementatiemonitor een 
representatieve steekproef van de instellingen worden bevraagd. De 
eindrapportage van de implementatiemonitor zal weer plaatsvinden over alle 
instellingen. Onderdeel van de implementatiemonitor is het verzamelen en 
analyseren van de jaarverslagen. Rapportage vindt plaats op sectorniveau en niet 
op het niveau van individuele instellingen en wordt gebruikt ten behoeve van de 
kennisuitwisseling en de rapportage over de voortgang van het programma aan 
de Tweede Kamer.

In 2023 zal ik opdracht verlenen voor de uitvoering van een eindevaluatie van het 
NPO. De evaluatie is gericht op de inhoud, proces en opbrengsten van het NPO, 
inclusief de monitoring, verantwoording en uitvoering.

Kennisdeling
De middelen die met het NP Onderwijs beschikbaar komen geven een grote 
verantwoordelijkheid aan instellingen om deze middelen effectief en doelmatig te 
besteden. Aan het Nationaal Regie Orgaan (NRO) zal de opdracht verstrekt 
worden om kennisontwikkeling en kennisdeling te faciliteren en onderzoek te 
(laten) doen naar de effectiviteit van de ingezette acties van de instellingen. 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaande netwerken van professionals in 
zowel het mbo als hoger onderwijs. Zo wordt gestimuleerd dat instellingen 
onderling kennis en goede voorbeelden uitwisselen via hun reeds bestaande 
kennisnetwerken over effectieve maatregelen. Hierdoor kunnen 
onderwijsinstellingen onderling van elkaar leren binnen de sector en over de 
onderwijssectoren heen. Goede voorbeelden, lessen uit de praktijk en 
wetenschappelijke reflecties worden door het NRO verzameld en verspreid via de 
website Onderwiiskennis.nl.

Tot slot

Onze referentie
28396141

Pagina 5 van 6



De huidige generatie studenten en onderzoekers verdient, ondanks de 
coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs, onderzoek en een goede 
toekomst. Terwijl de coronacrisis en bijbehorende maatregelen voortduren, weet 
ik dat u en uw medewerkers hard werken om de studenten het wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek aan te bieden van de hoge kwaliteit die de maatschappij
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