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Notulen van de OPR-vergadering van maandag 11 oktober 2021,  

vastgesteld in de OPR-vergadering van maandag 13 december 2021 

Locatie: Bonnikeplein 20:00-21:45 uur 

Aanwezig: 
Sophia scholen:    Myrthe Jansen (o) 
Sophia scholen:    Marja Comprier (p) 
PCBO Rijnsburg:   Marja Bouwmeester (p) 
PCBO Rijnsburg:   Michael Pijnenburg (o) 
Noordwijkse School:   Arjanne Vester (p) 
Noordwijkse School:   Babette van Beek (o) 
Prohles:    Wiljan Meijvogel (o) 
Ambtelijk secretaris:  Suzanne Parent 

Directeur SWV   Marieke Jas  

 

Afwezig: 
 
Aloysiusstichting:   Anja Wiggers (p) 

Vrije scholen Ithaka:  Sandra Keizer (o) 

OBODB:    Ellen de Knegt, voorzitter (o) 

1. Opening en welkom 

In verband met de afwezigheid van Ellen de Knegt zal Michael Pijnenburg vanavond optreden als 

voorzitter. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom. Na lange tijd kunnen we weer 

fysiek samenkomen en dat is prettig. 

  

2. Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen en actielijst 28 juni 2021 

N.a.v. notulen vraagt Marja C. wat de stand van zaken is rond de wachtlijsten in de zorg. Marieke 

antwoordt dat de wachtlijsten alleen maar groter worden. De jeugdzorg is jarenlang een gapend 

gat in de begroting van de gemeenten geweest. Er wordt momenteel de rem gezet op de 

financiering van de jeugdzorg.  Op casusniveau wordt elke gelegenheid aangegrepen om 

toegekende zorg alsnog ter discussie te stellen. In de komende periode hebben gemeenten 

ingezet op een scherpere afbakening van de rol van de gemeenten, scholen en SWV. 

De OPR vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en vraagt wat het SWV hierin kan betekenen. 

Marieke geeft aan dat het budgettaire vraagstuk niet direct is op te lossen. Het SWV houdt 

gemeenten scherp. 

 

Besluit: De notulen en actielijst worden ongewijzigd vastgesteld. 
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4. Prioriteiten en ambities 2021-2023 (presentatie directie) 

Marieke presenteert haar plannen voor de periode 2021-2023. Dit is het resterende deel van de 

ondersteuningsplanperiode. Marieke schetst de huidige context en de ontwikkelingen/ feiten sinds de 

vaststelling van het Ondersteuningsplan.  De presentatie wordt door haar nog nagestuurd; in deze 

notulen daarom slechts een zeer beperkte weergave van de presentatie. 

Conclusies M. Jas eerste periode: 

• Wens tot meer ambitie (inclusiever onderwijs) 

• Extra opdracht vanuit de landelijke overheid 

• Risico van versnippering in huidige aanpak 

• Veel incidentele middelen beschikbaar, o.a. NPO 

• Sprake van een veelheid van initiatieven, er is winst te boeken door meer samenhang aan te 

brengen 

• Veel beleid/ context, spelers, meer focus nodig op het werk in de scholen 

• Samenhang met inzet NPO-gelden nodig. 

Ambities en prioriteiten 2021-2023 (voortvloeiend uit Zeedag): 

 Niveau basisondersteuning moet omhoog, wens om daar een eigen norm op te gaan 
ontwikkelen; 

 Herzien van systeem van ingehuurde onderwijsondersteuners (in mei 2022) 

 Ambitie om te gaan werken aan inclusiever onderwijs 
-realiseren van meer lokale arrangementen voor kinderen die nu in busjes naar Leiden en 
  Oegstgeest gaan. Dat is geen eenvoudige opgave, vraagt om een maatschappelijke kanteling 
   en is een meerjarig proces.  
- aanpassen werkwijze en rol SWV. 

 Versterken aanpak hoogbegaafdheid 

 Datagedreven werken 

 Blijvend inzetten op professionalisering, maar het aanbod zou veel meer in afstemming met 
besturen moeten plaatsvinden. 

 Oudercontactpunt/ participatie realiseren, versterken. (Drie functies: informeren, steunen en 
signalering).  

In een volgende begroting worden aan de ambities ook gelden gekoppeld. Marieke legt uit dat het 

bestuur wil gaan werken met een meer programmatische begroting. In dit geval gaat het om 8 

programmapunten. Per punt geeft Marieke een toelichting op wat er aan nieuwe activiteiten 

projectmatig opgepakt moet worden. In de boomstructuur van de programmabegroting zullen diverse 

activiteiten per programma worden opgenomen worden. Centraal in de afwegingen rond keuzes (wel 

of niet voortzetten, opstarten activiteiten) staat de vraag hoe deze activiteiten gaan bijdragen aan de 

ambities van het SWV/ hoe kinderen er beter van worden.  

De OPR spreekt zich positief uit over de voorgenomen concretiseringsslag en over het analyseren van 

data om opbrengsten en voortgang in ambities/ doelen meer inzichtelijk te krijgen. Er volgt een 

uitgebreide gespreksronde over de inhoud van het programma. Het voert te ver om hiervan letterlijk 

verslag te doen. Besproken onderwerpen, o.a.: 

- begeleiding meer in de nabijheid van kinderen brengen; 

- organiseren en stimuleren van intervisie (directie en IB-ers) 
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- schoolontwikkeling, in kaart brengen van good practices, waarderend beschouwen 

- samenwerking met voorschoolse voorzieningen 

-aandacht voor vaardigheden van leerkrachten en opleidingen (PABO’s), ook: hoe kunnen we werken 

  aan een andere mindset? 

Vraag van de OPR: voorziet de directie in het programma nog een bijzondere rol voor de OPR? 

Antwoord: In algemene zin en in de jaarplanning is specifiek aandacht gevraagd voor een inhoudelijke 

rol van de OPR voor het oudercontactpunt. 

 

De voorzitter bedankt Marieke voor haar presentatie en  toelichting. Mochten er nog opmerkingen of 

vragen zijn over de inhoud, dan kan de OPR daarover contact opnemen met Marieke. 

 

6. Concept-activiteitenplan 21/22 (vaststellen) 

 

Naar aanleiding  van de inhoud van het concept: 

Suggesties voor inhoudelijke sprekers en thema’s:  

- Uitwisseling met opleiders (PABO’s, hogescholen) en toezichthouders: hoe past passend/ inclusiever 

  onderwijs in de opleiding? 

- Rol toezichthoudende bestuursleden: hoe kijken toezichthouders naar medezeggenschap en in het 

   bijzonder de OPR? Hoe vullen zij zelf hun rol in? Wat kunnen we van elkaar verwachten en hoe 

   kunnen we elkaar wellicht versterken?  Tegen welke dilemma’s lopen toezichthouders aan vanwege 

   hun dubbele pet? 

Afspraak: We proberen aan te sluiten bij wat er al wordt georganiseerd binnen en buiten het SWV. Er 

is nog geen concreet idee voor een gastspreker. Marieke zal ogen en oren openhouden en met 

aanvullende suggesties komen.  T.a.v. de begroting geldt dat mogelijk een advies wordt gegeven 

buiten de reguliere vergaderingen om. Michael en Wiljan bereiden als leden van de financiële 

commissie dit advies voor.  

Besluit: Het activiteitenplan wordt vastgesteld. 

7. Samenstelling OPR (besluit)  

Op basis van het overleg met een afvaardiging van de OPR over de gewenste samenstelling van de 

OPR heeft de directie een memo opgesteld met daarin een voorstel voor een nieuw uit te werken 

constructie. Het bestuur gaat akkoord met dit voorstel. Aan de OPR wordt nu het volgende gevraagd:  

- vaststellen van de argumenten en uitgangspunten voor de samenstelling van de OPR, zoals 

o.a. genoemd in de memo; 

- het huidige schooljaar te benutten als overgangsjaar voor het verder uitwerken en 

formaliseren van  de nieuwe constructie. 

Naar aanleiding van het voorstel wordt enige tijd gediscussieerd. Enkele ideeën en standpunten: 

- Akkoord met kleinere, slagvaardige en betrokken GMR door het loslaten van de 

oorspronkelijke eis dat elk bestuur een ouder en personeelslid levert aan de OPR 

- Kanttekening: strookt dit voorstel wel met de herstelopdracht van de opdracht van de 

inspectie. Daarin wordt het vullen van de OPR als een nadrukkelijke verantwoordelijkheid van 

de besturen gezien. Bij een wijziging worden besturen die nu wel actief mensen leveren 

feitelijk beknot. 
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- Kanttekening: Als we dit accepteren, dan moeten we straks 3 OPR-leden laten gaan. Uit het 

verleden hebben we geen garanties dat vacatures gevuld gaan worden. Zo is het tot nu toe 

niet gelukt om het speciaal onderwijs goed te vertegenwoordigen.   

- Suggestie is om de huidige samenstelling los te koppelen van de reglementaire samenstelling. 

- Streven naar 1 lid per bestuur is de meest ideale situatie.  Wellicht kunnen we scherper 

formuleren wanneer er in uitzonderingssituaties 2 leden per bestuur mee kunnen doen en 

aangeven dat we minimaal 6 besturen vertegenwoordigd willen hebben. 

- Liever mensen die hier met hart en passie zitten en die gaan voor de goede zaak dan met 

mensen die “aan de beurt zijn”.  

Uitkomst discussie: Marieke gaat nadenken over een uitzonderingsclausule en komt met een 

aangepast voorstel direct na de herfstvakantie. We gaan uit van een overgangssituatie van een jaar. 

Afspraak is dat daarover dan via de mail over gestemd wordt.  

8. Concept-jaarverslag  

Het jaarverslag wordt vastgesteld met inachtneming van correctie van enkele spellingsfoutjes. Het 

jaarverslag wordt verstuurd naar de besturen met het verzoek dit door te sturen naar de (G)MR-en. 

Ellen stelt een begeleidend mailtje op en we kijken of we een artikeltje in de nieuwsbrief kunnen 

plaatsen. Suzanne neemt hierover contact op met Ellen; Wiljan wil meedenken met de inhoud van een 

tekstje voor de nieuwsbrief.  

9. Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. Michael bedankt iedereen voor hun aanwezigheid 

en sluit de vergadering   

 

 

Actie- en besluitenlijst 

Acties Wanneer? Wie? 

VERGADERINGEN, NOTULEN, PLANNING 

2/12/19: Het bestuur ontvangt de 

notulen van de OPR, MT deelt reactie 

OPR in het bestuur. 

11/10/21: Marieke past het voorstel 

voor de samenstelling van de OPR aan 

voor de volgende vergadering, De OPR 

reageert via de mail 

11/10/21: jaarverslag sturen naar de 

besturen en artikeltje in nieuwsbrief  

 

Elk kwartaal 

 

 

Voor 13/12 

 

Z.s.m. 

 

 

Directie 

 

 

Directie 

 

Suzanne, in afstemming met 

Ellen en directie 

 

FINANCIËN  

Jaarlijks 

 

OPR, financiële commissie 
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22/6/20 De inzet van reserves in relatie 

tot het weerstandsvermogen blijft een 

aandachtspunt voor de OPR.  

 

OVERIG 

De directie bespreekt de knelpunten 

rond de wachtlijsten in de zorg met de 

wethouders en koppelt de uitkomsten 

van het gesprek daarover terug in de 

volgende vergadering 

 

28 juni of later 

 

 

 

 

 

Marieke 
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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 

CVB College van Bestuur 

CJG 

DUO 

GGD 

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Dienst Uitvoering Onderwijsinstellingen 

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  

OBODB Openbaar Basisonderwijs Duin en Bollenstreek 

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 Speciaal basisonderwijs 
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SH Slecht Horend 

SMW Schoolmaatschappelijk werk 

SO Speciaal onderwijs 

SOP Schoolondersteuningsprofiel 

SWV Samenwerkingsverband 

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  

5.  


