
Het Nationaal 
Programma Onderwijs  

Hoe ziet dat eruit op het TBL?
 

Wat is het Nationaal Programma Onderwijs?
Het Nationaal Programma Onderwijs is opgezet door de overheid. Het helpt leer- en 
leefvertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Als leerling verdien je immers 
volwaardig onderwijs en een goede toekomst, ondanks corona. 
Daarom heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 6,5 miljard beschikbaar 
gesteld voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. 

Vanuit welke gedachte geeft het TBL het NPO-programma vorm?
We willen al onze leerlingen breed vormen en begeleiden in hun groei naar volwassenheid. 
Hoe? Dat staat in ons schoolplan voor 2020-2025. Daar hebben we goed over nagedacht. 
Het schoolplan is daarom ook het uitgangspunt voor hoe we de NPO-gelden gaan gebruiken. 
Daarbij houden we rekening met de bestaande zorg- en ondersteuningsstructuur op school. 
We willen duurzame inzet van middelen en mensen. Zodat wat we doen een langdurig effect 
zal hebben op de schoolontwikkeling én goed uitvoerbaar zal zijn door onze medewerkers. 
Dit alles moet uiteraard te verantwoorden zijn naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap.
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Het Titus Brandsmalyceum, locatie van Het Hooghuis
Molenstraat 30, 5341 GD Oss

0412 224180, infotbl@hethooghuis.nl
www. tbl.hethooghuis.nl

 
Twitter: https://twitter.com/tbl_oss

Facebook: https://goo.gl/FBXsci of via de website van school
Instagram: https://www.instagram.com/tbl_oss/

Hoe weten we welke ondersteuning onze leerlingen nodig hebben 
      als gevolg van corona?
Hiervoor gebruiken we een ‘schoolscan’. Dit is een stappenplan dat bestaat uit drie fases. 
Eerst brengen we de invloed die corona op onze leerlingen heeft (gehad) in beeld. 
We kijken daarbij naar vakinhoudelijke, metacognitieve (hoe te leren) en sociaal-emotionele 
achterstanden. Daarna brengen we de behoeften en mogelijkheden van onze school en 
samenwerkende organisaties in kaart. 
Vervolgens maken we een passend programma voor ondersteuning. Tijdens het hele proces 
is er nauw contact tussen leerling, school (mentor) en ouders/verzorgers.

Maatwerkuren
Vanaf schooljaar 2021-2022 hebben we op het TBL een 45-minuten-
rooster. Hierdoor kunnen we maatwerkuren opnemen in het 
reguliere lesrooster van elke leerling (drie maatwerklessen per 
week). Tijdens deze uren kun je extra les krijgen in vakken waarin 
je ondersteund wilt worden. Daarnaast kun je trainingen volgen 
die je helpen met studeren (studievaardigheden, plannen en 
organiseren). Of trainingen die bijdragen aan je welbevinden 
(sociaal en emotioneel). Ook kun je kiezen voor extra activiteiten 
op het gebied van kunst, sport en cultuur (Xplore programma). 

Wat betekent het de komende jaren voor 
      ons onderwijs?
We blijven ons onderwijs de komende jaren ontwikkelen en 
vernieuwen. We willen het tempo en niveau van ons onderwijs 
(havo en vwo) optimaal aanpassen aan de leerbehoeften van onze 
leerlingen, zowel individueel als in groepsverband. Hierop sluit het Nationaal Programma 
Onderwijs naadloos aan. 
Dankzij de NPO-middelen kunnen we de uitvoering van onze plannen nu sneller en grootser 
aanpakken. Dat zal ons onderwijs alleen maar ten goede komen. 


