
 Is de interventie in lijn met de uitkomsten 
van de analyse van de vertragingen en waar 
richt de interventie zich op? 

• De cognitieve ontwikkeling 

• Het ontwikkelen van de executieve functies / 
leerstrategieën 

• De sociaal-emotionele ontwikkeling en/of 
het welbevinden van de leerlingen 

• Het versterken van het onderwijsproces, 
bijvoorbeeld het pedagogisch didactisch 
handelen 

 
 Valt de interventie onder de menukaart van 

het NPO en wat is het verwachte effect?  
 
 Is de interventie in lijn met de eigen visie 
 en/of wordt met de interventie het realiseren 

van de eigen visie en de uitgangspunten van 
het strategisch beleidsplan versterkt? 

 

• Sluit de interventie aan bij bestaande 
ontwikkelingen op school?  

• In hoeverre kan de interventie voortgezet 
worden na beëindiging van de tijdelijke 
financiële impuls? 

• Wat levert de interventie op voor de 
langere termijn? 

 

 Is met het pakket aan interventies sprake 
van een goede balans tussen interventies 
met een effect op de korte termijn én op 
de langere termijn? 

Korte termijn: remediërende activiteiten o.a. 
passend bij het ondersteuningsaanbod in 
relatie tot het overgangsprotocol.

Langere termijn: preventieve activiteiten om 
achterstanden te voorkomen en/of duurzame 
schoolontwikkeling te realiseren. 

 Is de interventie haalbaar in tijd en 
te organiseren als het gaat om de 
beschikbaarheid van personeel?  

 

• Hoe wordt de balans tussen vast personeel 
en nieuw (tijdelijk) personeel? 

• Vanaf wanneer wordt de interventie ingezet, 
schooljaar 2021/2022 of 2022/2023 en voor 
hoe lang? 

 
 Kunnen we de interventie realiseren 

met eigen personeel - wat de voorkeur 
heeft - of werken we samen met externe 
commerciële partijen - al dan niet 
noodgedwongen?

Wil je interventies selecteren die ook op lange termijn de onderwijskwaliteit 
versterken? OSG Sevenwolden stelde 6 criteria op. Gebruik ze om de meest 
duurzame interventies voor jouw school te kiezen.
 

De 6 criteria zijn opgesteld door locatiedirecteur Bert Oosting en zijn collega’s van OSG Sevenwolden. 
Bert is lid van Schoolleiders voor de Toekomst. Dit is een beweging van schoolleiders die de handen 
ineenslaan om het onderwijs te vernieuwen. Meer weten over de beweging of meer inspiratie voor jullie 
NPO-plan? Kijk op www.schoolleidersvoordetoekomst.nl

WAAROM KIEZEN WE VOOR WAT?

6 CRITERIA BIJ DE KEUZE
VAN NPO-INTERVENTIES
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