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Notulen OPR-vergadering maandag 18 mei 2020, vastgesteld op 22 juni 2020. 
Vergadering via Teams: 20:00-21:30 

Aanwezig: 
OBODB    Ellen de Knegt, voorzitter (o) 
Sophia scholen:    Myrthe Jansen (o) 
Prohles:    Wiljan Meijvogel (o) 
Sophia scholen:    Marja Comprier (p) 
Noordwijkse School:   Babette van Beek (o), Arjanne Vester (p) 
PCBO Rijnsburg:   Natascha Paauw (p), Michael Pijnenburg (o) 
De Burcht Valkenburg  Jeannine Paauw (o), Rianne Doop (p) 
Vrije scholen Ithaka:  Sandra Keizer (o) 
Secretaris:   Suzanne Deutekom 
 
Jack Duivenvoorde  MT 
Dick Hattenberg   MT 
 

Afwezig: 
Aloysiusstichting:  Anja Wiggers (p) 
Spec. Onderwijs Leiden:      Tjitske Wolters (p) 
 

 
Bijlagen: notulen 2 maart 2020, Tweede MARAP, beschrijving onafhankelijk voorzitter bestuur SWV 
 

1. Opening en mededelingen 

Ellen opent de vergadering die vanwege de Coronamaatregelen via Teams plaatsvindt.  

Mededelingen: 

De evaluatie Passend Onderwijs stond oorspronkelijk op de agenda, maar de evaluatie heeft door de 

huidige omstandigheden vertraging opgelopen. Publicatie waarschijnlijk pas na de zomer. We komen 

er later op terug in de vooruitblik naar de volgende vergadering. 

2. Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Notulen en actielijst 2 maart 2020 

Jeannine was afwezig, dat wordt aangepast. Met die wijziging stelt de OPR de notulen vast. 

N.a.v. onderzoek naar 1 directie voor SWV PO en VO deelt het MT mee dat het bestuur besloten 

heeft om geen gezamenlijke directie te vormen voor beide samenwerkingsverbanden. De 

toegevoegde waarde van een gezamenlijke directie wordt vooralsnog als te gering beschouwd. Wel 

wordt de huidige samenwerking tussen het SWV PO en VO volgens plan vervolgd.  
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Nav de bespreking van de MARAP:  Er is nog weinig ambitie zichtbaar in de SOP’s. Vraag OPR: Is die 

ambitie niet zichtbaar op papier of ook niet in het naleven van de bedoeling van een SOP? Met 

andere woorden: wordt het niet goed opgeschreven maar vinden wel de juiste acties plaats?  Wat 

voor effect heeft deze lage ambitie in de SOP’s op de leerling/ouders?  

Antwoord MT: De ambities in de SOP’s blijven vooral beperkt tot hoogbegaafden. Het MT ziet weinig 

terug in de SOPS als het gaat om inspanningen van school/ bestuur om kinderen binnen school te 

houden. Dat vraagt ook om de nodige armslag, kennis en vaardigheden van leerkrachten. Nadat alle 

SOPS binnen zijn, wordt er een verbeterslag gemaakt. Inmiddels is een publicatie verschenen van 

Peter de Vries met handvatten voor de praktijk. Deze handvatten/ tools voor de praktijk zouden ook 

aan de orde komen op de studiedag en ook Marcel van Herpen besteedt daar als keynote spreker 

aandacht aan. Het SWV wil echt een verbeterslag maken in de ontwikkeling naar inclusief onderwijs 

en de vertaling daarvan in het SOP. 

 

4. Van het MT.. 

Vragen vanuit de OPR zijn vooraf per mail ingediend en worden door het MT beantwoord. 

Algemene Vragen: 

a) Hoe zijn de meest kwetsbare kinderen ondersteund in zorg en onderwijs gedurende de 

Corona tijd?   

b) Is het te verwachten dat het SVW meer ondersteuningsvragen krijgt vanwege Corona? Zo ja, 

heeft dit dan grote financiële gevolgen?  

c) Zijn er andere ondersteuningsvragen vanwege Corona ontstaan of zit daar geen verschil in 

met het ‘normale leven’? 

Antwoorden: 

a) De gemeenten hebben een belangrijke regierol gehad in de ondersteuning van kwetsbare 

kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die thuis geen mogelijkheid hadden om 

afstandsonderwijs te volgen, niet beschikten over een laptop of niet werden gestimuleerd 

door ouders, bijvoorbeeld vanwege de moedertaal die thuis wordt gebruikt. Scholen konden 

een beroep doen op gemeentelijke ondersteuning. Het MT constateert aanzienlijke 

verschillen in de aanpak tussen bijvoorbeeld HLT, Katwijk en Noordwijk. Nu ligt de 

verantwoordelijkheid weer primair bij de scholen. Er zijn nog geen gevallen bekend van 

kwetsbare kinderen die thuis zijn gehouden in deze regio en er zijn ook geen kinderen uit 

zicht geraakt. Kinderen in het speciaal onderwijs zijn ook in Coronatijd zoveel mogelijk op 

school opgevangen. 

Vanuit de P-geleding van de OPR wordt opgemerkt dat de scholen niet altijd goede 

ervaringen hebben met de gemeente als het gaat om ondersteuning. Gemeenten deden 

vooral een beroep op de scholen om leerlingen zelf op te vangen en te ondersteunen. 

Aan de onderwijsondersteuners van het SWV is gevraagd of zij bepaalde kinderen en hun 

ouders konden helpen met afstandsonderwijs. Dat is telefonisch gegaan + kinderen zijn op 

afstand/ online begeleid. 

b) Die verwachting is er momenteel niet. 

c) Op dit moment zijn er geen specifieke “Coronavragen” binnengekomen. Misschien komen 

die nog. Minister Slob heeft een budget beschikbaar gesteld voor ondersteuning kwetsbare 
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kinderen; de inzet van dat budget is een uitwerkingskwestie voor de zomer, het gaat om 

kinderen die een achterstand hebben opgelopen. 

Tweede MARAP 

Agendapunt 5, MARAP: 

a) In de MARAP wordt verwezen naar bijlagen. Zijn die niet ook relevant voor de OPR?  

Antwoord: 

De bijlagen zijn vooral ter ondersteuning van de toelichting aan het bestuur,aan wie het MR 

verantwoording aflegt. De MARAP biedt de OPR inzicht in de voortgang van het OP. Het MT 

vindt het wat ver gaan om het hele scala ook naar de OPR te sturen. Afspraak: waar er 

specifieke behoefte is van de OPR kunnen bijlagen worden opgevraagd.  Daar waar het voor 

de OPR interessant is zou het MT de stukken wel mee kunnen sturen. Dat is ter inschatting  

van het MT.  

b) Waar is er sprake van vertraging en wat heeft dat voor gevolgen?  

Antwoord: De rood gekleurde activiteiten konden vanwege corona nog niet in gang worden 

gezet. 

c) De MARAP is voor de OPR een document waarmee we de voortgang van de plannen volgen, 

ook vanuit het perspectief van ouders. Het is vaak lastig om voortgangsmededelingen te 

vertalen naar ‘en wat betekent dit nou voor het kind?’ Is het mogelijk dat het MT in 

eenvoudige taal  duidt wat e.e.a. nou betekent als zaken/activiteiten of doelstellingen uit de 

MARAP niet gerealiseerd worden? In termen als “als dit …dan dat… voor het kind”?  

Antwoord: Het MT zal de gevraagde toelichting geven in de OPR-vergadering. 

d) Pagina 2, onderdeel 'wat willen we bereiken' t.a.v. “Scholen maken optimaal gebruik van de 

onderwijsspecialisten en onderwijsondersteuners op de route.” Bij de voortgang wordt het 

volgende benoemd: “Meningen hierover worden tevens opgehaald bij bezoek directie SWV 

bij directieberaden besturen”. Vraag:  Hoe worden de meningen van ouders opgehaald? Ook 

zij hebben immers te maken met de onderwijsondersteuners en specialisten.  

Antwoord: De inzet van de onderwijsondersteuners komt terug in de verantwoording van de 

scholen. Samen met ouders wordt op schoolniveau bekeken wat er nodig is aan 

ondersteuning/ ondersteuners. Als ouders tevreden/ ontevreden zijn komt dat aan de orde 

in de verantwoording via de directeuren. Ouders worden dus niet expliciet bevraagd, maar 

wel indirect. OPR: Niet alle ouders zijn even mondig, krijgt het SWV wel een realistish beeld? 

MT: Na ieder traject wordt er samen met de school geëvalueerd. Als de school merkt dat 

ouders ontevreden zijn, dan zou dat via school naar voren moeten komen en de ervaring is 

dat dat ook het geval is. OPR: Voor de OPR van belang om ouders wegwijs te maken via de 

website en te wijzen op de mogelijkheden die zij in het ondersteuningstraject hebben om 

zich te laten horen.  

e) Pagina 3 en 4, onderdeel 'wat willen we bereiken' t.a.v. “Een goed en flexibel dekkend 

netwerk van gespecialiseerd onderwijs.”  Daar wordt bij de 'voortgang' het volgende 

benoemd: “Komen tot een discussie in bestuur omtrent “naar inclusiever onderwijs” tijdens 

Zeedag van mei 2020”. Vraag: Kan het MT iets meer vertellen over die discussie en of/ 

wanneer er concrete stappen richting inclusiever onderwijs gezet worden? De indruk bij 

sommigen is dat in de praktijk meer ondersteuning in de klas vaak niet mogelijk is en dan een 

overstap naar het SO vaak onvermijdelijk is. Inclusiever onderwijs lijkt nog ver weg.  

Antwoord: Alle scholen in ons SWV ontvangen €144,00 per leerling en hebben dus een 

budget dat ze kunnen aanwenden voor extra ondersteuning. Als scholen een andere keuze 

maken als het gaat om de besteding van dat budget, dan is dat hun verantwoordelijkheid.  
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Zeedag: Op 9 juni  staat een “Zeedag” gepland met o.a besturen met als thema inclusief/ 

inclusiever onderwijs en de rol die ieder daarin heeft, kansen en mogelijkheden, te 

overbruggen belemmeringen.  Idee is een live zee-dag, maar mogelijk wordt deze vanwege 

Corona uitgesteld.  

In een bepaald deel van het SWV, in Noordwijkerhout, gaan relatief veel kinderen naar het 

SO. In gesprek met o.a. Sofia en OBODB  kijkt het SWV of het mogelijk is om een verbeterslag 

te maken in het passend maken van onderwijs. Daarbij schuiven ook jeugdzorg en 

leerlingenvervoer aan. Vervolgens komt er mogelijk een uitvraag bij de scholen wat er nodig 

is (financiën, inzet van mensen) om meer passend/ inclusief onderwijs te gaan organiseren, 

zodat binnen de school expertise en handen beschikbaar zijn om kinderen het onderwijs te 

bieden wat ze nodige hebben. Dit vraagt een mindset en werkwijze die we niet gewoon zijn 

in het Nederlandse onderwijs. Als de zeedag doorgaat, dan nodigt het MT 2 leden van de 

OPR uit om daarbij te zijn. OPR: Jeannine geeft aan geïnteresseerd te zijn. 

 

OPR:  € 144,00 lijkt onvoldoende om sommige kinderen in de klas te ondersteunen. MT: Dit 

bedrag wordt uitbetaald aan de schoolbesturen. Die bepalen uiteindelijk welk bedrag er naar 

de scholen gaat. Onze ervaring is dat we met de inzet van onderwijsondersteuners echt ver 

kunnen komen. Ook in de samenwerking met de JGT-er. Het probleem is dat het geld vaak in 

de reguliere begroting verdwijnt. Als scholen in de knel komen dwingt het SWV ze wel om 

hun budget in te zetten voor ondersteuning. Vaak is er sprake van een combinatie van het 

zorgbudget en een eigen budget. We komen daar vaak wel uit. Is eigen initiatief tonen en 

ook verschillende eigen budget inbrengen.  

6. Governance, profiel onafhankelijk voorzitter 

Het MT licht het profiel toe. De OPR adviseert het bestuur als volgt (besluit): 

1. 

De OPR vindt het een goede ontwikkeling dat met het oog op een zorgvuldig en transparant 

besluitvormingsproces een onafhankelijk voorzitter in het bestuur wordt benoemd. Het profiel van 

de onafhankelijk voorzitter bestaat nu voor een belangrijk deel uit een opsomming van 

vaardigheden. De OPR erkent het belang van die vaardigheden, maar mist context/aanleiding en van 

daaruit helderheid over de centrale opdracht van de voorzitter. De onafhankelijke positie van de 

voorzitter speelt daarin een belangrijke rol. Advies van de OPR is om een inleiding op het profiel op 

te nemen, waaruit duidelijk de context/ aanleiding voor het creëren van deze functie blijkt, alsmede 

de overkoepelende opdracht van de voorzitter. 

2.  

Uit het profiel blijkt dat de onafhankelijk voorzitter zorgdraagt voor het tot stand komen van een 

zorgvuldig besluitvormingsproces waarin alle belangen worden meegewogen. Hoewel de OPR dat 

onderschrijft lijkt in het profiel de nadruk te liggen op de verschillende belangen van de betrokken 

schoolbesturen. Advies van de OPR is om in het profiel meer te benadrukken dat er sprake is van een 

gemeenschappelijk belang (zie missie OP, waarin de focus ligt op passend en thuisnabij onderwijs 

voor alle kinderen) en dat juist de voorzitter de aangewezen functionaris is als het gaat om het goed 

voor ogen houden van dat gemeenschappelijk belang. De voorzitter zou de bestuurders in het 

besluitvormingsproces in de visie van de OPR daar ook scherp op moeten houden. 
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3. 

Gelet op de rol van de voorzitter t.a.v. aandacht voor en het wegen van alle belangen adviseert de 

OPR in het profiel ook zogenaamde “softskills op te nemen, bijvoorbeeld: verbindend vermogen, 

luisteren, spiegelen, bruggenbouwer, gevoel voor verhoudingen, e.d. 

Het MT neemt dit advies mee, is het eens met het explicieter neerzetten van de opdracht en 

informeert de OPR in een volgende vergadering over het definitieve profiel en of en zo ja, welke 

onderdelen van het advies verwerkt zijn (en welke niet). 

 

7. Vooruitblik volgende vergadering 

De volgende vergadering is gepland op 22 juni. Daarin in elk geval een terugblik op het afgelopen 

schooljaar (evaluatie van het eigen functioneren en het samenspel met het MT) + vooruitblik nieuwe 

schooljaar (prioriteiten/ agenda OPR).  

De evaluatie Passend onderwijs is voor de zomer niet te verwachten, OPR en MT besluiten dit 

agendapunt over de zomer te tillen (oktober).  

De OPR besluit wel in de volgende vergadering te reflecteren op het eigen functioneren, al dan niet 

live. 

 

Actie- en besluitenlijst 

Acties Wanneer? Wie? 

Input leveren voor ouderdeel 

website 

zsm Myrte, Arjanne hebben 

input aangeleverd, MT 

verwerkt deze in de 

website. Arjanne bekijkt de 

websites van Unita en De 

Eem en deelt haar 

bevindingen met het MT. 

MT en werkgroepje 

stemmen verder samen af. 

Samenstelling OPR: scholen leveren 

geen personeel. MT geeft signaal af 

in bestuur. Is compensatie van uren 

een optie/ drempelverlagend?  

zsm MT 

Notulen, MARAP en begroting:  

Het bestuur ontvangt de notulen 

van de OPR, MT deelt reactie OPR in 

het bestuur. 

Volgend jaar passen we de 

vergaderplanning zo aan dat de 

 

Elk kwartaal 

 

Volgend schooljaar 

 

MT 

 

OPR, secretaris 
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OPR-vergaderingen vrij snel na de 

bestuursvergaderingen 

plaatsvinden. Het MT deelt de 

reactie van de OPR mondeling in. 

MT plant overleg  in met controller 

en financiële commissie, zodat OPR 

tijdig wordt betrokken bij opstellen 

begroting. 

   

 

 

 

juni 2020 

 

 

 

MT 

Besluiten Onderwerp Datum 

Vaststellen notulen 30 september 

2019 

Notulen 2-12-2019 

Vaststellen activiteitenplan 2019-

2020 

Interne organisatie OPR 2-12-2019 

Vaststellen notulen 2 december 

2019 

Notulen 2-3-2020 

Vaststellen notulen 2 maart 2020 Notulen 18-5-2020 

Advies onafhankelijk voorzitter (zie 

notulen 18-5-2020) 

Profiel 

onafhankelijkebestuursvoorzitter 

18-05-2020 
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Afkortingenlijst 

 

AB 

AED 

  

 

Ambulante begeleiding 

Ambulante Educatieve Dienst 

AMK  

AOB 

AVG 

Advies- en meldpunt kindermishandeling  

Algemene Onderwijs Bond 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAC Benoemingsadviescommissie 

EED Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

FG Functionaris Gegevensbescherming 

CJG 

GGD 

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Gemeenschappelijk gezondheidsdienst 

HB Hoogbegaafd 

HGW  Handelingsgericht werken  

HLT Hillegom, Lisse, Teylingen 

HR Holland Rijnland 

IA Integraal Arrangeren 

IB Intern Begeleider 

IDN Innovatie Dekkend Netwerk 

JGT Jeugd- en gezinsteam 

  

LEA  Lokale educatieve agenda  

MARAP Managementrapportage 

MBO  Middelbaar beroepsonderwijs  

MT Managementteam 

OCW  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

OOGO Op overeenstemming gericht overleg 

OO Onderwijsondersteuners 

OP Ondersteuningsplan 

OPP Ontwikkelperspectiefplan 

OPR Ondersteuningsplanraad 

OT Ondersteuningsteam 

OS Onderwijsspecialist 

PDCA Plan, do, check, act  

PGB  Persoonsgebonden budget  

PO  Primair onderwijs of in combinatie met raad: PO Raad als de 

besturenorganisatie  

RBL Regionaal Bureau Leerplicht 

REA  Regionale educatieve agenda  

SBO 

SH 

Speciaal basisonderwijs 

Slecht Horend 

SMW Schoolmaatschappelijk werk 

SO Speciaal onderwijs 

SOP Schoolondersteuningsprofiel 

SWV Samenwerkingsverband 
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TLC Toelaatbaarheidscommissie 

TLV 

TOS 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Taalontwikkelingsstoornis 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VO  Voortgezet onderwijs  

VSO  Voortgezet speciaal onderwijs  

VVE  Voor- en vroegschoolse educatie  

WBP  Wet bescherming persoonsgegevens  

WLZ Wet langdurige zorg 

WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning  

WMS 

WOOZ  

Wet medezeggenschap scholen  

Wet Ondersteuning Zieke Leerlingen 

WPO  Wet op het primair onderwijs  

ZMO  Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

ZML 

ZVW  

  

Zeer moeilijk lerende kinderen 

Zorgverzekeringswet  

 

 


