
 

Samenvatting menukaart NPO (zie: https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen)  

 Interventie Gem. maanden 
leerwinst 

Bewijs Kosten Ingezet 

A Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en 
vaardigheden bij te spijkeren 

    

A1 Voor- en vroegschoolse interventies ***** ++ € € € € €  

A2 Uitbreiding onderwijs ** +- € € €  

A3 Zomer- of lentescholen ** ++ € € €  

      

B Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren     

B1 Een-op-een begeleiding ***** ++ € € € €  

B2 Individuele instructie (tutoring) *** +/- € €  

B3 Instructie in kleine groepen (tutoring) **** -/+ €  

B4 Directe instructie ******* ++ €  

B5 Leren van en met medeleerlingen (tutoring) **** ++ €  

B6 Feedback ******** +/- €  

B7 Beheersingsgericht leren ***** +/- €  

B8 Technieken voor begrijpend lezen ****** ++ €  

B9 Gesprokentaalinterventies ***** ++ €  

      

C Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen     

C1 Interventies gericht op welbevinden en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen 
Uit onderzoek weten we dat werken aan het welbevinden van leerlingen leidt tot betere 
leerprestaties en betere sociale en emotionele vaardigheden. De effecten van interventies 
gericht op welbevinden zijn groter wanneer ze zijn verankerd in de reguliere onderwijspraktijk 
en worden ondersteund door scholing en trainingen voor het personeel. 

Zie onderaan    

C2 Sportieve activiteiten  ** -/+ € € €  

C3 Cultuureducatie ** +/- €  

      

D Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen     

D1 Matacognitie en zelfregulerend leren ******* ++ €  

D2 Samenwerkend leren ***** ++ €  

      

  

https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen


 

E (Extra) inzet van personeel     

E1 Klassenverkleining *** +/- € € € €  

E2 Onderwijsassistenten / instructeurs * -/+ € € € €  

      

F Faciliteiten en randvoorwaarden 
(alleen in te zetten samen met de interventies onder A – E) 

Gem. maanden 
Leerwinst 

Bewijs Kosten Ingezet 

F1 Interventies gericht op faciliteiten en randvoorwaarden 
- (tijdelijk) aantrekken nieuw personeel 
- professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of 
gerichte trainingen 
- Schoolontwikkeling en verbetercultuur 
- Systematisch monitoren en bijstellen (data-geïnformeerd werken) 
- Leermiddelen: inzet van aanvullende of nieuwe leermiddelen, (formatieve) toetsen en 
leerlingvolgsystemen, bijvoorbeeld voor maatwerk 
Deze interventies zijn ondersteunend aan de andere interventies, maar duurzaam door 
investering in blijvende schoolcultuur en leermiddelen. 

Zie onder    

F2 Ouderbetrokkenheid *** +/- € € €  

F3 Digitale technologie  *** ++ € € €   

 

Bewijs en kosten van C1 en F1 is afhankelijk van welke interventie er plaatsvindt en in welke mate. 

Gemiddelde maanden leerwinst uit onderzoek is aangegeven met sterretjes. Elke ster staat voor een maand. 

Bewijs is aangegeven met -/+ (beperkt), +/- (gemiddeld) en ++ (sterk) 

Kosten worden aangegeven in eurotekens waarbij € staat voor zeer laag tot en met € € € € € zeer hoge kosten. 

Ingezet kan worden aangevinkt als de school gebruik maakt van deze interventie vanuit de NPO-gelden. 

 

Interventies met de minste leerwinst:      Interventies met de meeste leerwinst: 

- Uitbreiding onderwijs        - Feedback 

- Zomer- en lentescholen        - Metacognitie en zelfregulerend leren  

- Inzet onderwijsassistenten / instructeurs      - Directe instructie (https://www.nponderwijs.nl/interventies/directe-instructie)  

https://www.nponderwijs.nl/interventies/directe-instructie

