Samen leven, samen leren

Wat is de rol van de MR bij het Nationaal Programma Onderwijs
Hoe kan de MR ervoor zorgen dat de school kan deelnemen aan het NPO

Inleiding
In februari 2021 werd bekend dat het onderwijs 8,5 miljard euro extra krijgt om de gevolgen van het
sluiten van de scholen en het geven van onderwijs op afstand te beperken.
Bij deze bekendmaking werd gelijk meegedeeld dat de MR een instemmingsbevoegdheid krijgt bij het
vaststellen van de schoolprogramma’s NPO (Nationaal Programma Onderwijs) om de middelen op
school in te kunnen zetten. De inzet valt onder een wijziging van het schoolplan waarbij de MR een
instemmingsbevoegdheid heeft (artikel 10 lid 1b, WMS).
Op 24 maart 2021 maakte minister Slob het tijdpad bekend voor het aanvragen van de extra
middelen. Dit tijdpad is buitengewoon strak en roept de vraag op in hoeverre scholen in staat zullen
zijn om een kwalitatief goed plan te ontwikkelen.
Voor 10 juli (start zomervakantie regio Noord ) moet er een schoolprogramma zijn opgesteld met alle
maatregelen voor de schooljaren 21/22 en 22/23. De MR moet hiermee dan hebben ingestemd.
Dit vraagt om een inspanning van zowel de leden van de MR als de schoolleiding.
Als de MR tijdens het hele traject goed betrokken is bij het ontwikkelen van het NPO-programma voor
de school heeft de MR minder tijd nodig om instemming te verlenen aan dit plan. Dan komen de
middelen in schooljaar 2021-2022 beschikbaar en kan gestart worden met een specifiek
onderwijsaanbod voor leerlingen die dat nodig hebben.
De VOO zal de ontwikkelingen rond het NPO nauwlettend in de gaten houden en deze handreiking
aanpassen wanneer dat nodig is.

Wat kan de MR doen om te zorgen dat de school het NPO kan uitvoeren?
In april brengen scholen op basis van toetsresultaten en vragenlijsten in kaart welke problemen en
onderwijsbehoeften er zijn bij leerlingen van de school. Vraag aan de schoolleiding of de uitkomsten
hiervan gecommuniceerd kunnen worden met de MR. Hierbij gaat het uitsluitend over het soort
problemen en behoeften en het aantal leerlingen die dit betreft.
In mei kunnen scholen uit een keuzemenu kiezen welke maatregelen ze willen nemen.
Bekijk als lid van de MR ook dit keuzemenu om een idee te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor de
school. Bedenk daarbij of de eventueel gekozen maatregelen ook uitvoerbaar zijn op school. Als dat
niet zo is, bedenk dan of er mogelijke oplossingen zijn.
Plan in mei een overleg met de MR en de schoolleiding. Bespreek met elkaar welke problemen en
behoeften er zijn, aan welke interventies van het keuzemenu wordt gedacht en hoe dit gerealiseerd
kan worden op school.
In juni horen scholen welk budget precies beschikbaar is voor de school. Vraag aan de schoolleiding of
de MR hiervan op de hoogte kan worden gebracht. De MR weet dan of de eerder besproken
voorstellen ook gerealiseerd kunnen worden.
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De inhoud van het voorgestelde schoolprogramma NPO zal daarna voor de MR bekend zijn. Doordat
de leden van de MR vooraf al hebben kunnen meedenken en feedback hebben kunnen geven is er
weinig tijd nodig om instemming te verlenen aan het schoolprogramma NPO van de school.
Vergeet niet de instemming van de MR met het schoolprogramma NPO schriftelijk te bevestigen aan
de schoolleiding. De schoolleiding kan de schriftelijke bevestiging dan meesturen met de aanvraag.

Tijdpad voor de MR
April:

Inzicht krijgen in de problemen en behoeften op school en het aantal leerlingen die
dit betreft.

Mei:

Het keuzemenu bekijken en een overleg plannen met de schoolleiding.

Juni:

Geïnformeerd worden over de hoeveelheid geld die de school krijgt, dit eventueel zelf
vragen aan de schoolleiding

Juli:

Voor 10 juli instemming verlenen aan het schoolprogramma NPO.
Schriftelijke bevestiging met het schoolprogramma NPO sturen naar de schoolleiding.

November:

In de begroting controleren of de middelen van het NPO apart worden benoemd en of
in de toelichting staat beschreven op welke wijze de middelen worden ingezet.

Juni:

Voor 1 juli het jaarverslag lezen en kijken of er een aparte verantwoording over de
middelen van het NPO in vermeld staat. De (G)MR kan hier altijd vragen over stellen
aan het bevoegd gezag.

Informatierecht
De (G)MR heeft recht op informatie van het bevoegd gezag (schoolleiding) en ontvangt alle
inlichtingen die de (G)MR nodig heeft om zijn taken goed te kunnen uitvoeren (artikel 8, WMS).
In het kader van het Nationaal Onderwijs Programma betreft dit:
•
•
•

Overzicht problemen en behoeften leerlingen en het aantal leerlingen die het betreft.
Voorkeur interventies van de school.
Beschikbare budget.

Het bevoegd gezag (schoolleiding) stuurt de (G)MR de jaarlijks de begroting met bijbehorend beleid,
berekening bekostiging van het rijk en het jaarverslag (artikel 8 lid 2 a t/m c, WMS). De MR zal de
komende twee jaar in de gaten moeten houden of de middelen en de wijze van besteding van de NPO
gelden hier apart in worden benoemd.

Instemmingsrecht MR
De MR heeft een instemmingsbevoegdheid als het gaat om het vaststellen of het wijzigen van het
schoolplan (artikel 10 lid 1b, WMS). Het NPO programma is een aanvulling van het schoolplan.
Los hiervan heeft de minister besloten dat de MR een instemmingsbevoegdheid krijgt bij het
vaststellen van het NPO programma.
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Adviesrecht MR
De MR heeft een adviesbevoegdheid bij de begroting en het meerjarig financieel beleid (artikel 11 lid
1b, WMS). De middelen die de school krijgt vanuit het nationaal Programma Onderwijs moeten apart
in de begroting worden vermeld met in de toelichting in de begroting een beschrijving hoe de
middelen worden ingezet op de school.

Tips voor de MR
•

Stel u proactief op. Het gegeven tijdpad is erg kort en het is in het belang van de leerlingen
dat de besluitvorming snel verloopt.
Probeer oplossingen te bedenken voor problemen die zich voordoen.
Plan extra tijd in voor overleg om het tijdpad te kunnen realiseren.

•
•

Meer informatie over dit onderwerp
Nationaal Programma Onderwijs | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Geraadpleegde bronnen
•
•
•

www.voo.nl
Wet medezeggenschap op scholen
Rijksoverheid

Deze handreiking is geschreven door Elles Verschoor, MSc beleidsadviseur van de Vereniging
Openbaar Onderwijs (VOO).

Contact:
Heeft u vragen over deze handreiking of wilt u meer weten?
Mail: helpdesk@voo.nl
Telefoon: 036 711 6178 (Bereikbaar op schooldagen tussen 10.00 en 13.00 uur.)
De VOO Helpdesk geeft snel en deskundig antwoord op uw vragen over medezeggenschap en
ouderraden op school. Leden kunnen gratis gebruik maken van deze service.
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