
 

 

Click here for the English version  

 

Beste lezer,       

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van Npuls. Npuls?! Ja, Npuls. Vanaf vandaag heeft de 

Digitaliseringsimpuls Onderwijs een nieuwe naam: Npuls. Npuls is een samentrekking van Nederland en 

Digitaliseringsimpuls en staat symbool voor de eenmalige impuls voor innovatie en digitalisering die het 

programma geeft aan het vervolgonderwijs in Nederland. Bovendien symboliseert ‘puls’ de hartslag van 

het hart dat zo velen van ons hebben voor het onderwijs: Npuls beweegt het onderwijs op de hartslag 

van innovatie.  

Npuls is de naam voor het programma in zowel het Nederlands als het Engels. Npuls zal in de toekomst 

in principe tweetalig communiceren en materialen en kennis in zowel het Nederlands als Engels 

beschikbaar stellen. In de komende maanden volgt ook een nieuwe website en nieuwe huisstijl. Tot die 

tijd kun je terecht op de bestaande website via www.npuls.nl.   

Naast een nieuwe naam, is er meer nieuws uit Npuls:   

 De stuurgroep is compleet met Lodewijk Asscher als voorzitter  
 Berent Daan is per 1 januari gestart als directeur  
 De voorbereidingen naar de start van 1 mei zijn in volle gang  
 De eerste vacature is live: we zoeken een Procesmanager/Agile Coach  

  

Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wil je die voortaan zelf ontvangen? Mail naar 

info@digtaliseringsimpuls.nl o.v.v. Aanmelden nieuwsbrief. We versturen ongeveer een keer per maand 

een nieuwsbrief.  

Lees gauw verder!  

  

Stuurgroep Npuls compleet met voorzitter Lodewijk Asscher   
Dr. Lodewijk Asscher is op 1 januari gestart als de nieuwe voorzitter van Npuls. De minister heeft 

ingestemd met het voorstel van de benoemingscommissie bestaande uit bestuurders uit mbo, hbo en 

wo, en het ministerie van OCW. Lodewijk heeft daarmee voorzitter a.i. Hans Nederlof opgevolgd.  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.npuls.nl%2f&c=E,1,XAprhOPmK_stuatlqUJCZ5tZNc2ij8IMAx_kxtEW1j-Q6TWSXt3pzsOHtLavbixY13hJA-osRFdCcoOYVSlixR4nBt99suNjV90G-v9NQTM,&typo=1
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Over zijn werk voor Npuls, zegt Lodewijk: “Voor mij is het essentieel om met de instellingen een bijdrage 

te leveren aan het onderwijs van de toekomst. Goed voor studenten én goed voor de samenleving. Daar 

wil ik als voorzitter actief een bijdrage aan leveren.”  

 

Lodewijk is vanaf het begin van zijn rol als voorzitter ook betrokken bij de opbouw van het programma. 

Als voorzitter heeft hij ook de overige leden van de stuurgroep benoemd, die zijn voorgedragen door 

MBO Raad, Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland. Daarmee is de stuurgroep van 

Npuls nu compleet. Ook SURF heeft zitting in de stuurgroep. De stuurgroep bestaat nu uit:  

 Lodewijk Asscher (voorzitter)  
 Bert Beun namens de MBO Raad  
 Mirjam Koster namens de MBO Raad  
 Timo Kos namens de Vereniging Hogescholen  
 Luc Verburgh namens de Vereniging Hogescholen  
 Arthur Mol namens Universiteiten van Nederland  
 Peter-Paul Verbeek namens Universiteiten van Nederland   
 Jet de Ranitz namens SURF  

  

Berent Daan gestart als programmadirecteur 
Per 1 januari is Berent Daan gestart als directeur van Npuls. Als programmadirecteur is Berent 

verantwoordelijk voor de opzet en voortgang van het achtjarige programma. Hij neemt ruime ervaring 

mee in verschillende rollen in het publieke domein.   

De afgelopen jaren was Berent werkzaam bij de gemeente Amsterdam als directeur Onderzoek, 

Informatie en Statistiek. Berent werkte verder onder andere als wethouder Onderwijs in Purmerend. Hij 

studeerde Computer Science, Mathematics, en Informatics aan de Universiteit Delft. Over zijn werk voor 

Npuls, zegt Berent: “Deze rol is een fantastische opgave die een grote impact kan hebben op de 

kwaliteit, flexibiliteit en toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.”   

  

De voorbereidingen naar de start: het proces   
De voorbereidingsfase van de Npuls is met vier maanden verlengd. Het programma zal naar verwachting 

op 1 mei starten. De verlenging van deze fase moet ruimte bieden aan het goed kunnen voorbereiden 

van het programma.   

De aanvraag Digitaliseringsimpuls Onderwijs werd in april 2022 goedgekeurd door het Nationaal 

Groeifonds. De financiering van de eerste fase (de eerste twee jaar van het programma) werd 

onvoorwaardelijk toegekend. Het geld dat hiervoor beschikbaar is, wordt door het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) toevertrouwd aan het ministerie van Onderwijs (OCW). De 

programmaorganisatie van Npuls dient op haar beurt een financieringsverzoek in bij OCW. Het verzoek 

voor de volledige eerste fase kan worden toegekend wanneer tussen de ministeries ‘programma-

specifieke afspraken’ vastgelegd zijn. Een zorgvuldig proces van afspraken maken over een programma 

van deze aard, en met 109 autonome instellingen is essentieel, maar kost tijd. Daarom is besloten om 

hier een aantal maanden extra tijd voor te nemen.   



In de komende maanden zullen we met de instellingen de start van het programma voorbereiden. We 

zullen in gesprek gaan met mensen in mbo-scholen, hogescholen en universiteiten om tot een goede 

afstemming over de plannen te komen. Ook starten we met het inrichten van de programmaorganisatie 

en het werven van de experts uit de onderwijssector die als aanvoerder de koers voor de 

transformatiehubs uitwerken. De eerste vacature voor Npuls vind je verder op in deze nieuwsbrief.   

Door extra tijd te nemen het programma zorgvuldig met elkaar voor te bereiden, moeten we op 1 mei 

een vliegende start kunnen maken. In deze periode kan een aantal lopende pilots en projecten – van 

onder andere Doorpakken op digitalisering en het Versnellingsplan – in de huidige vorm doorlopen. Dit 

betreft pilots en projecten die direct bijdragen aan de doelstellingen van Npuls.  

 

Werkwijze van Npuls  
De werkwijze die we vanuit de programmaorganisatie nastreven voor Npuls gaat uit van teamwork, 

gelijkwaardigheid en resultaatsturing. We leggen primair verantwoording af door resultaten te laten 

zien aan de mensen waar we het voor doen Daarvoor richten we de processen zo in dat lerenden, 

docenten en experts actief betrokken worden bij het ontwerpen en uitvoeren van het programma en 

dat hun inbreng en ideeën gebruikt worden om te sturen op die resultaten. We zullen daarbij zorgen 

voor helderheid en transparantie over de inzet van middelen en tijd, om op die manier te zorgen voor 

de beheersbaarheid.    

 

Budget voor een Center for Teaching & Learning    
In een Center for Teaching & Learning kunnen docenten(teams) terecht voor advies en training over het 

vernieuwen van hun onderwijs. Alle onderwijsinstellingen richten er (in de loop van het programma) een 

in. Omdat elke onderwijsinstelling anders is, ziet ieder Center for Teaching & Learning er anders uit en 

waar mogelijk sluit het aan bij al bestaande initiatieven en versterkt het die. In het Center for Teaching & 

Learning van jouw instelling vind je alle kennis en voorzieningen uit het landelijke programma. De 

Centers staan onderling in contact.    

De Centers for Teaching & Learning zijn hard nodig. Want we kunnen nog zoveel kennis en 

voorzieningen ontwikkelen, maar het heeft geen zin als het niet bij docenten en lerenden terechtkomt 

op een manier waarop zij er iets mee kunnen. Daarom is er voor iedere onderwijsinstelling een budget 

gereserveerd om een eigen Center for Teaching & Learning in te richten, of een bestaand Center door te 

ontwikkelen. Regionale samenwerking daarbij juichen we toe. Om op dit budget aanspraak te maken, 

doet de onderwijsinstelling straks een aanvraag bij het subsidieloket. Per ronde wordt steeds een aantal 

aanvragen toegekend; zo krijgt iedere onderwijsinstelling in de loop van het programma de gelegenheid 

om hiermee aan de slag te gaan.  

Het is nog niet bekend wanneer het budget kan worden aangevraagd. Om de subsidieregeling open te 

kunnen stellen, moet Npuls in elk geval van start zijn en de bovengenoemde ‘programma-specifieke 

afspraken’ vastgelegd zijn. Door de verlenging van de voorbereidingsfase van Npuls is de mogelijkheid 

voor het aanvragen van de subsidie ook iets verschoven. Wij hopen deze regeling nog voor de 

zomervakantie open te kunnen stellen.   

 



Vacature Procesmanager/Agile Coach  
 

Wil jij bijdragen aan een complexe maar betekenisvolle transitie in de onderwijssector? Wil jij jouw 

expertise inzetten om in Nederland onderwijs van wereldklasse te blijven leveren? Dan willen we van 

je horen!1  

Voor Npuls zoeken wij een procesmanager die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, uitwerken en 

beheersen van de werkwijze en processen van Npuls, waarbij het resultaat voor de doelgroepen 

centraal staat. Je stuurt de organisatieprocessen aan en begeleidt deze met als doel het programma 

succesvol af te ronden.  

 WO   
 32-40 uur  
 Standplaats Utrecht  
 Salaris €5808 - €8298   
 Reageren voor 14 februari  

 

Voor de volledige vacature of om te solliciteren, klik hier.  

 Geen goede match? Houd de komende tijd onze website in de gaten, er komen snel meer vacatures 

online!  

 

  

                                                           
1 Geen leuk feitje: onderzoek toont aan dat vrouwen en mensen uit minderheidsgroepen pas solliciteren op een 
functie als ze aan alle eisen voldoen. Mannen solliciteren als ze (slechts) 60% van de eisen kunnen waarmaken. 
Daarom willen we ook van je horen als je niet zeker weet of je 100% gekwalificeerd bent.   

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdigitaliseringsimpuls.nl%2fvacatures%2fprocesmanager-agile-coach%2f&c=E,1,ddxrYmY7cCvH0wJBEfZMETRky8ZZlDmToE5cqTuT527TCwFpSz_BNFwJts51Qfn6iTTmMtTKReW7APPBBDSb8fG1sSO_qi9NsVuv8edM6cBCzBOW4MpBYiPxUqav&typo=1


Newsletter Npuls February 2023  
 

Dear reader,   

This is the first newsletter of Npuls. Npuls?! Yes, Npuls. As of today, the Digitalisation Catalyst for 

Education has a new name: Npuls. Npuls is a contraction of Netherlands and Digitaliseringsimpuls (the 

temporary Dutch name for the programme) and symbolises the one-off impulse for innovation and 

digitalisation that the programme gives to further education in the Netherlands. Moreover, 'pulse' 

symbolises the heartbeat that so many of us have for education: Npuls moves education on the pulse of 

innovation.   

Npuls is the name for the programme in both Dutch and English. In the future, Npuls will in principle 

communicate in both Dutch and English and make materials and knowledge available in both Dutch and 

English. A new website and new house style will also follow in the coming months. Until then, you can 

visit the existing website at www.npuls.nl.    

Besides a new name, there is more news from Npuls:    

 The steering committee is complete with Lodewijk Asscher as chairman   
 Berent Daan started as director as of 1 January   
 Preparations towards the 1 May launch are in full swing   
 The first vacancy is live: we are looking for a Process Manager/Agile Coach   

 
You can sign up for the newsletter stating ‘Subscribe to newsletter’. We will send out a newsletter about 

once a month.   

Read on!   

 

Steering group Npuls complete with chairman Lodewijk Asscher    
Dr Lodewijk Asscher started on 1 January as the new chairman of Npuls. The minister agreed to the 

proposal of the nomination committee consisting of administrators from vocational training, universities 

of applied sciences, and research universities, and the Ministry of Education. Lodewijk thus succeeded 

temporary chairman Hans Nederlof.   

About his work for Npuls, Lodewijk says: "For me, it is essential to contribute with the institutions to the 

education of the future. Good for students and good for society. That's what I want to actively 

contribute to as chairman."   

Lodewijk has also been involved in building the programme from the beginning of his role as chairman. 

As chairman, he also appointed the other members of the steering committee, who were nominated by 

MBO Raad, Association of Universities of Applied Sciences and Universities of the Netherlands. Thus, 

Npuls' steering committee is now complete. SURF also has a seat on the steering committee. The 

steering group now consists of:   

 Lodewijk Asscher (chairman)   
 Bert Beun on behalf of the Vocational Training Council   

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.npuls.nl&c=E,1,qoqBSR3NZnZh_qjT5f0nTKtmzv61glrLNMQ6jYkMbgw5C-YYLdpMZylB7RSO924X5Ji_reYWRNuJsSwMNLHdPYr3tMC2-6CXLueehGoNgIJW4hQXOdeG&typo=1
mailto:info@digitaliseringsimpulsonderwijs.nl


 Mirjam Koster on behalf of the Vocational Training Council   
 Timo Kos on behalf of the Association of Universities of Applied Sciences   
 Luc Verburgh on behalf of the Netherlands Association of Universities of Applied Sciences   
 Arthur Mol on behalf of Universities of the Netherlands   
 Peter-Paul Verbeek on behalf of Universities of the Netherlands    
 Jet de Ranitz on behalf of SURF   

   

Berent Daan started as programme director    
On 1 January, Berent Daan started as director of Npuls. As programme director, Berent is responsible for 

the design and progress of the eight-year programme. He brings extensive experience in various roles in 

the public domain.    

In recent years, Berent worked at the municipality of Amsterdam as director of Research, Information 

and Statistics. Berent further worked, among others, as alderman for Education in Purmerend. He 

studied Computer Science, Mathematics and Informatics at Delft University. About his work for Npuls, 

Berent says: "This role is a fantastic task that can have a great impact on the quality, flexibility and 

accessibility of education in the Netherlands."  

 

Preparing to launch: the process    
The preparation phase of the Npuls has been extended by four months. The programme is expected to 

start on 1 May. The extension of this phase should allow for proper preparation of the programme.    

The Digitalisation Impulse Education application was approved by the National Growth Fund in April 

2022. Funding for the first phase (the first two years of the programme) was granted unconditionally. 

The money available for this purpose is entrusted by the Ministry of Economic Affairs and Climate (EZK) 

to the Ministry of Education (OCW). In turn, the Npuls programme organisation submits a funding 

request to OCW. The request for the entire first phase can be granted when 'programme-specific 

agreements' are established between the ministries. A careful process of agreeing on a programme of 

this nature, and with 109 autonomous institutions is essential, but takes time. It has therefore been 

decided to take a few extra months for this.    

In the coming months, we will prepare the launch of the programme with the institutions. We will start 

talking to people in MBO schools, colleges and universities to reach a good agreement on the plans. We 

will also start setting up the programme organisation and recruiting the experts from the education 

sector who will act as leaders to work out the course for the transformation hubs. You will find the first 

vacancy for Npuls further on in this newsletter.    

By taking extra time to carefully prepare the programme together, we should be able to make a flying 

start on 1 May. During this period, several ongoing pilots and projects - from Doorpakken op 

digitalisering and the Acceleration Plan, among others - can continue in their current form. These are 

pilots and projects that contribute directly to the objectives of Npuls.  



 

Way of working of Npuls   
The working method we pursue for Npuls from the programme organisation is based on teamwork, 

equality and result management. We are primarily accountable by showing results to the people we do 

it for. To this end, we design the processes in such a way that learners, teachers and experts are actively 

involved in designing and implementing the programme and that their input and ideas are used to steer 

those results. In doing so, we will ensure clarity and transparency on the use of resources and time, in 

order to ensure manageability.     

 

Budget for a Center for Teaching & Learning     
In a Centre for Teaching & Learning, teachers (teams) can go for advice and training on renewing their 

teaching. All educational institutions set one up (during the programme). As each educational institution 

is different, each Centre for Teaching & Learning looks different and where possible it links up with and 

reinforces already existing initiatives. In your institution's Centre for Teaching & Learning you will find all 

the knowledge and facilities from the national programme. The Centres are in contact with each 

other.     

The Centres for Teaching & Learning are badly needed. Because we can develop so much knowledge and 

facilities, but there is no point if they do not reach teachers and learners in a way, they can use them. 

That is why a budget has been set aside for every educational institution to set up its own Centre for 

Teaching & Learning, or to develop an existing one. We welcome regional cooperation in this respect. In 

order to claim this budget, the educational institution will apply to the subsidy desk. Several applications 

will be awarded per round; this way, every educational institution will have the opportunity to get 

started during the programme.   

It is not yet known when the budget can be applied for. In any case, to be able to open the subsidy 

scheme, Npuls must be up and running and the above-mentioned 'programme-specific agreements' laid 

down. Due to the extension of the preparation phase of Npuls, the possibility of applying for the grant 

has also shifted slightly. We hope to open this scheme before the summer break.  

 

 

 

  



Vacancy Process Manager/Agile Coach   
Do you want to contribute to a complex but meaningful transition in the education sector? Do you 

want to use your expertise to continue delivering world-class education in the Netherlands? Then we 

want to hear from you!2  

For Npuls, we are looking for a process manager responsible for designing, elaborating and controlling 

Npuls' working methods and processes, focusing on results for the target groups. You will manage 

and supervise the organisational processes with the aim of successfully completing the programme.   

 WO    
 32-40 hours   
 Place of employment Utrecht   
 Salary €5808 - €8298    
 Apply before 14 February   

  

For the full vacancy or to apply, click here.   

Not a good match? Keep an eye on our website, more vacancies will come online soon!   

 

  

                                                           
2 No fun fact: research shows that women and people from minority groups only apply for a job when they meet all 
the requirements. Men apply if they can meet (only) 60% of the requirements. Therefore, we also want to hear from 
you if you are not sure if you are 100% qualified.  

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdigitaliseringsimpuls.nl%2fvacatures%2fprocesmanager-agile-coach%2f&c=E,1,72qC7gBlIpKyCbYuJZzv9vgxoogjFFB2Smc0js6QyPO79SHG6GAE14j9OIgvvieRboVunW_9b2xtJSp4Sw_krqZbjK_jbUpd_JRIgB6_DbWtCQ,,&typo=1

