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Beste leden van het College van Bestuur,
Na uitgebreid en constructief overleg in werkgroepverband tussen het hoofd Beleid en
Advies en de werkgroep Onderwijs van de GMR werd het aangepaste voorstel ‘Bestedingsplan bovenschools NPO-programma’ van 19 november 2021 besproken tijdens de Interne
Vergadering van de GMR van 30 november jl.
De GMR heeft geconstateerd dat een aantal van zijn kanttekeningen bij de eerdere versie
verwerkt zijn in de aangepaste notitie. Verder heeft het hoofd Beleid en Advies, na
opmerkingen van de werkgroep in de e-mail van 26 november jl., per e-mail op dezelfde dag
toegezegd:
1. dat er aandacht gegeven wordt aan het borgen en verduurzamen van de impuls en
de kennis die gecreëerd wordt, zodat onze scholen ook na de NPO-periode baat
hebben van deze middelen. Er werd aangegeven dat de sturing richting scholen
plaatsvindt als onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem en de financiële cyclus en
dat hierover een korte passage opgenomen wordt in de notitie.
2. dat er aandacht zal zijn voor een verband met de NPO-gelden op gemeentelijk
niveau, waar de komende maanden stappen gezet worden.
Ook is afgesproken dat er tweejaarlijks een update gegeven zal worden in het
werkgroepoverleg over het effect dat de middelen bereiken. Het doel van deze evaluatie is
om te leren van de opgedane ervaringen om waar nodig bij te kunnen sturen.
Het advies om op bovenschools niveau een functionaris aan te stellen die zich volledig richt
op de coördinatie van het NPO-programma heeft u helaas niet overgenomen. De GMR blijft
van mening dat dit een gemiste kans is.
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Tot slot verzoekt de GMR u, als twee-na-grootste stichting van basisscholen in Nederland,
om het NPO-programma en het lerarentekort aan te grijpen om een sterk signaal af te geven
aan de regering over de schrijnende (financiële) situatie waarin het onderwijs verkeerd.
Gezien de goede gesprekken die gevoerd zijn en de stappen die gezet zijn, heeft de GMR
besloten zijn instemming aan het voorstel ‘Bestedingsplan bovenschools NPO-programma’
te verlenen.
De GMR vertrouwt erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en ziet de definitieve
versie, waarin de twee bovengenoemde punten verwerkt zijn, graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens de GMR

Esther Verheijen
(voorzitter)

