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Zaaknummer : 1148687  
Team : Welzijnszaken Heemstede  
Portefeuillehouder : S.A. Meerhoff  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
ONDERWERP 
Collegebericht: Tussentijds overzicht besteding NPO middelen 
 
De gemeente Heemstede heeft een eenmalige uitkering van € 510.176, -- van het 
rijk ontvangen voor het inhalen van achterstanden die door de coronacrisis zijn 
ontstaan. Deze NPO-middelen (Nationaal Programma Onderwijs) mogen besteed 
worden tot 1 augustus 2025. In dit collegebericht wordt u geïnformeerd over de 
besteding van de middelen tot nu toe. 
 
Het college heeft, met instemming van de commissie Samenleving (Besteding 
middelen Nationaal Programma Onderwijs, zaak no 1075115), besloten het geld 
als volgt in te zetten: 
 

A € 76.500 Thuiszittersproblematiek 
B € 50.000 Extra formatie Centrum voor jeugd en gezin 
C € 383.676 Beschikbaar voor incidentele subsidieaanvragen  

 
A. Thuiszittersproblematiek 
De gemeenten in Zuid-Kennemerland hebben afgesproken 15% van hun NPO 
budget gezamenlijk in te zetten voor het voorkomen van schooluitval ten gevolge 
van de coronacrisis. Heemstede heeft € 76.500 aan de gemeente Haarlem 
overgemaakt. Haarlem heeft, na een gezamenlijke ambtelijke beoordeling, 
subsidies verstrekt aan de scholen die een plan hebben ingediend, waaronder 
Atheneum College Hageveld. 
 
B. Extra formatie Centrum voor jeugd en gezin 
Het CJG kan met de extra middelen meer aanwezig zijn op de scholen en ouders 
en leerlingen kunnen op school bij de CJG coach terecht voor gesprekken. Doel is 
mentale problemen bespreekbaar te maken en de behoefte aan zwaardere hulp te 
voorkomen. In het najaar zijn alle scholen in Heemstede en enkele scholen in 
Haarlem met relatief veel leerlingen uit Heemstede benaderd met het aanbod. 
Scholen hebben positief gereageerd en begin 2023 wordt gestart met spreekuren 
op diverse scholen. 
 
C. Incidentele subsidieaanvragen 
Scholen en overige partners zijn uitgenodigd om een incidentele subsidieaanvraag 
in te dienen. Er is tot en met het schooljaar 2024/2025 subsidie beschikbaar én 
zolang als het budget ruimte biedt. Tot nu toe zijn er 11 aanvragen ingediend 
waarvan er 8 zijn gehonoreerd.  
 
 
Hieronder een overzicht van de gehonoreerde aanvragen: 
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Aanvrager Bestedingsdoel Beschrijving Bedrag 

Bibliotheek Z-K -Bovenschoolse maatregelen die 
nodig zijn om COVID-19 vertragingen 
in te halen bij kinderen. 
-Maatregelen gericht op het inhalen 
van vertragingen opgelopen door 
COVID-19 in de voorschoolse periode. 

Inzet op lees-bevordering en 
mediawijsheid. Doelgroep: 

• 2 VE locaties 

• 10 basisscholen 

• HBM 
 

€ 46.113 

OOK 
Pedagogische 
Expertisegroep 

Maatregelen gericht op zorg en 
welzijn in de school om vertragingen 
op sociaal en emotioneel vlak als 
gevolg van COVID-19 in te halen. 

Weerbaarheidstraining, sociale 
vaardigheidstraining en 
(faal)angstreductie training. 

€ 24.123 

Basisschool Icarus Maatregelen gericht op zorg en 
welzijn in de school om vertragingen 
op sociaal en emotioneel vlak als 
gevolg van COVID-19 in te halen. 

Aanpak sociaal emotionele 
ontwikkeling en welbevinden 
leerlingen door begeleiding van 
kinderen en leerkrachten met 
samenwerking externe organisaties 
zoals de TSO/BSO. Inzet coach en 
rots en water-trainingen 

€ 24.500 

KC Molenwerf Bovenschoolse maatregelen die nodig 
zijn om COVID-19 vertragingen in te 
halen bij kinderen. 

Extra taalonderwijs voor kinderen 
met een taalachterstand 

€ 7.037 

KC Molenwerf Bovenschoolse maatregelen die nodig 
zijn om COVID-19 vertragingen in te 
halen bij kinderen. 

Versterken leesonderwijs door 
leesmotivatie te vergroten en het 
aanbod te vergroten en verbreden. 
Daarmee taalonderwijs versterken 
en opgelopen achterstanden inhalen 
of de ontwikkeling blijven 
stimuleren, voor alle leerlingen.  

€ 4.500 

Evenaar Bovenschoolse maatregelen die nodig 
zijn om COVID-19 vertragingen in te 
halen bij kinderen. 
Maatregelen gericht op zorg en 
welzijn in de school om vertragingen 
op sociaal en emotioneel vlak als 
gevolg van COVID-19 in te halen. 

Inzet op taalonderwijs NT2 
leerlingen. 
Schrijversbezoeken 
Kunstproject en muziekoptredens 
 

€ 24.200 

Hageveld Maatregelen gericht op zorg en 
welzijn in de school om vertragingen 
op sociaal en emotioneel vlak als 
gevolg van COVID-19 in te halen. 

16 uur per mentor voor gesprekken 
met leerlingen. 
Bijdrage school 50%. 

€ 50.466 

Sportsupport Bovenschoolse maatregelen die nodig 
zijn om COVID-19 vertragingen in te 
halen bij kinderen. 

Sportochtenden voor kinderen van 
1,5-4 jaar. Tijdens deze ochtend 
worden verschillende motorische 
vaardigheden behandeld en krijgen  
ouders/verzorgers handvatten om 
thuis beweeg-activiteiten te doen. 
De verenigingen geven tijdens deze 
Peuterinstuiven een clinic en 
promoten tegelijkertijd hun aanbod 
voor peuters. 

€ 4.190 

Totaal toegekend   185.129 

Budget   383.676 

Nog beschikbaar   198.547 
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Eén aanvraag is afgewezen omdat deze niet binnen een van de onderstaande 
bestedingsdoelen viel: 
 
Maatregelen gericht op het inhalen van vertragingen opgelopen door COVID-
19 in de voorschoolse periode.  
Maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in de verlengde leertijd 
om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te 
halen. 
Maatregelen gericht op het bevorderen van lokale (en regionale) 
samenwerking tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs, en andere lokale partijen ten behoeve van de aanpak van COVID-19 
vertragingen en een integrale ondersteuning van jongeren op sociaal, emotioneel, 
executief en cognitief vlak.  
Maatregelen gericht op het betrekken van (dreigende) thuiszitters bij de 
aanpak van het inlopen van vertragingen als gevolg van COVID-19, zowel 
thuiszitters met (langdurig) relatief verzuim als de groep thuiszitters met absoluut 
verzuim.  
 
 


