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Op 7 juni heeft de GMR weer vergaderd met het CvB. Naast allerlei technische 

onderwerpen zoals de instemming met een nieuwe functie op het bestuur bureau, de 

positieve advisering omtrent de vernieuwde statuten van het SCOL, het ter informatie 

voorleggen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 en het nadenken over de 

procedure rond de verlenging van het medezeggenschapsreglement en -statuut,  

was er veel tijd ingeruimd om te praten over de NPO-gelden. 

Nationaal Programma Onderwijs 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een investeringsprogramma van het 

kabinet voor de komende 2,5 jaar om de gevolgen van de coronacrisis voor 

leerlingen op te vangen. Voor het funderend onderwijs (PO en VO) gaat het om 5,8 

miljard euro. De kern van het investeringsprogramma wordt gevormd door 

schooleigen programma’s die scholen op basis van een eigen analyse van de 
situatie op de school opstellen. Daarbij gaat het zowel om leerachterstanden als het 

sociaal en emotioneel welbevinden.  

De (D)MR-en van de scholen worden intensief betrokken bij de totstandkoming van 

de inhoudelijke plannen in het kader van NPO op het niveau van de scholen. 

Voorstel verdeling NPO middelen 

De stuurgroep/regiegroep SCOL NPO heeft een voorstel uitgewerkt voor de 
verdeling van NPO-middelen binnen de stichting. Dit voorstel is besproken met de 
directeuren PO en VO en afgestemd op basis van de laatste richtlijnen van OCW.  

In het voorstel voor de verdeling van de middelen wordt voorgesteld een deel van het 
geld te bestemmen voor bovenschoolse administratie en ondersteuning en het 
afdekken van personele risico’s. De GMR vraagt zich af of de 2% administratie en 8 
% onvoorzien niet aan de hoge kant zijn. De GMR wil graag weten hoe die 
percentages tot stand zijn gekomen en wil graag een overzicht van de besteding van 
die 2% en 8%. Het CvB ligt toe dat 8% de kosten van transitievergoedingen zijn en 
heeft een inschatting gemaakt van de bovenschoolse administratielasten en 
ondersteuning. In het voorstel staat dat wat niet besteedt wordt terug vloeit naar de 
scholen. 
De toedeling van de gelden vanuit OCW is hoogstwaarschijnlijk op basis van het 
aantal leerlingen per 1 oktober 2020. Bij de verdeling van de middelen wordt als 
richtlijn het leerlingaantal van 01-10-2021 gebruikt in de scholen.  
 
De GMR wil graag inzetten op het langer termijn effect. Zo zit het CvB er ook zo in. 
Elke school maakt zijn eigen plan. Ze willen geen dure bureautjes inhuren. Maar het 
kan wel zo zijn dat er een RT-er, ambulant begeleider of zo wordt ingehuurd. 
De analyse die nu gemaakt is per school, wordt volgend jaar herhaald en aan het 
eind van de rit nog eens. Dit om de inzet en effect van de maatregelen zo goed als 
kan te verantwoorden. 
De vraag aan het CvB is daarom om te zijner tijd een verantwoording bij de GMR 
voor te leggen. De GMR stemt in het met voorgelegde voorstel. 
 
 



 
Aanpassing aantal termijnen voor tijdelijke aanstellingen 

De arbeidsovereenkomsten die in het kader van het NPO worden afgesloten, kunnen 
arbeidsovereenkomsten met nieuwe medewerkers betreffen maar ook 
overeenkomsten met medewerkers die al in dienst zijn. Vanuit het NPO zelf wordt de 
eis gesteld dat de gelden binnen het tijdsbestek van tweeëneenhalf jaar (uiterlijk dus 
tot en met eind schooljaar 2022/2023) moeten worden besteed. Hiermee moet  
rekening worden gehouden bij de inzet van personeel in het kader van NPO. 

Tevens geeft het strategische meerjaren formatiebeleidsplan aan dat het SCOL de 
komende jaren te maken krijgen met een krimp van het aantal leerlingen. Een 
flexibele schil is daarom van belang om in te kunnen spelen op een reductie van de 
formatie.  
 
De GMR houdt de vraag om instemming bij dit punt aan tot de volgende vergadering. 
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