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Geachte mevrouw Vossenaar, 
 
Op uw verzoek, gedaan in de mail van 24 maart, reageren wij op uw vragen over de opzet van de 
menukaart voor het Nationaal Onderwijs Programma. Voordat wij deze vraag kunnen beantwoorden 
willen wij eerst reageren op de procedure van de invoering van het Nationaal Onderwijs Plan zoals die 
voor de komende weken voorzien is. In contact met scholen in onze achterban ervaren wij weerstand 
over de wijze waarop met scans, menukaarten en planvorming wordt omgegaan. De voorgestelde 
werkwijze van scans, menukaart en planvorming, naast alle andere zaken die de aandacht vragen van 
docenten en leidinggevenden, leidt tot onaanvaardbare verhoging van de werkdruk. De werkdruk is nu 
al hoog.   
Daarnaast ervaren wij een tegenstelling tussen de brief en de mondelinge toelichtingen. In de brief 
komt naar voren dat de scans en de menukaarten voorwaardelijk zijn voor het ontvangen van de 
NPO-middelen. In de mondelinge toelichting komt een ander beeld naar voren. Dat geldt ook voor de 
verantwoording.  
 
De scholen zijn tevreden over het idee van ondersteuning aan de scholen door het aanreiken van een 
menukaart door OCW. Een platform, palet van mogelijkheden voor schoolleiders en leraren waarbij 
van interventies gebruik kan worden gemaakt om vertragingen die leerlingen hebben opgelopen te 
duiden, zal voor veel scholen een welkome aanvulling zijn op hun eigen repertoire. Echter missen wij 
sowieso in de menukaart die u presenteert mogelijkheden voor leerlingen met een praktische leerstijl 
en mogelijkheden die de doorstroom naar het vervolgonderwijs betreffen. 
  



 
Wij wijzen u op het recent gepubliceerde rapport, "Focus op Onderwijs" van de Onderwijs Raad 
waarin de Raad adviseert meer focus aan te brengen in de werkzaamheden van leraren én te 
investeren in meer handen in de klas. Dit rapport is uitgebracht in opdracht van de Tweede Kamer. 
Het rapport staat haaks op wat de minister nu vraagt van de scholen in de brief "Informatie voor het 
Funderend Onderwijs in het kader van Nationaal Plan Onderwijs” van 23 maart jl.  
 
Wij pleiten ervoor, samen met onze partners (PRO en de sectorraad GO), de scan te laten vervallen, 
alsook de menukaart in de gepresenteerde vorm en te werken aan een kenniscentrum over, voor onze 
doelgroep passende interventies waar scholen uit kunnen putten of die scholen kunnen aanleveren. 
Een dergelijke aanpak komt veel dichterbij de "Focus op Onderwijs", en straalt vertrouwen uit naar de 
professionaliteit van de sector.  
 
Wij pleiten voor een aanpak die oploopt met het MBO. Daar is veel aandacht voor de achterstanden 
van leerlingen, maar is er geen gevoelde noodzaak voor een aanpak met scans, menukaarten etc. 
Een aanpak die ook goed zou zijn voor de onze sector.  
 
Hiermee geven wij geen antwoord op uw vraag over de menukaart. Wij willen eerst de principiële 
vraag beantwoorden hoe succesvol met het nationaal Onderwijs Plan gestart moet worden. 
 
In afwachting van uw reactie, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Jan van Nierop 
Voorzitter SPV 


