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Notulen van de OPR-vergadering van maandag 4 april 202 
Tijd: 20:00-22:00. Plaats: Bonnikeplein Noordwijk, kantoor SWV 

Aanwezig: 
Sophia scholen:    Myrthe Jansen (o) 
Sophia scholen:    Marja Compier (p) 
PCBO Rijnsburg:   Marja Bouwmeester (p) 
Noordwijkse School:   Arjanne Vester (p) 
Aloysiusstichting:   Anja Wiggers (p) 
OBODB:    Ellen de Knegt, voorzitter (o) 
Vrije scholen Ithaka:  Matthijs van Dijk (o) 

PCBO Rijnsburg:   Michael Pijnenburg (o) 
Noordwijkse School:   Babette van Beek (o) 
Directeur SWV   Marieke Jas  
Toezichthouder:   Hermien Steenbergen 
Toezichthouder:   Mini Schouten 

Afwezig: 
Ambtelijk secretaris:  Suzanne Parent 
Prohles:    Wiljan Meijvogel (o) 
 

Opening, inchecken en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom, in het bijzonder Matthijs van Dijk en Mini 

Schouten (lid RvT). Matthijs volgt Sandra Keizer op vanuit de Vrije School. Hermien Schouten is online 

aanwezig vanwege agendapunt 4. Van de vergadering zal een geluidsopname worden gemaakt, zodat 

Suzanne (die afwezig is) alsnog een verslag kan opstellen van de bijeenkomst. Een korte 

kennismakingsronde volgt. 

2. Agenda (vaststellen). 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Notulen en actielijst 13 december 2022 (vaststellen)  

Technisch, 1, punt 2: Comprier = Compier. Dubbeling “aandacht”verwijderen. 

N.a.v..: geen opmerkingen. 

Actielijst:  

 Ellen vraagt na of Suzanne de datum van de studiedag in het activiteitenplan heeft gewijzigd. 

 N.a.v. de wachtlijsten in de zorg en de gesprekken met de wethouders daarover: Marieke 

meldt dat het erop lijkt dat alle wethouders na de verkiezingen gaan wisselen. Dat betekent 

dat de nieuwe mensen opnieuw bijgepraat moeten worden.  

 Marieke heeft een potentieel ouderlid vanuit de Savioschool. Marieke zal de contactgegevens 

naar Suzanne sturen. Actie 
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Besluit: Het verslag wordt met inachtneming van de technische wijzigingen vastgesteld. 

4. Ontwikkelingen governance en uitwisseling OPR en RvT- 20-25- 21:15. 

Op basis van de uitgangspunten in de hoofdlijnennotitie zal de governancestructuur van het 

samenwerkingsverband verder vormgegeven en uitgewerkt worden. In de vergadering wordt 

mondeling het verdere proces en de planning daarvan besproken. Marieke licht nogmaals het 

doorlopen proces rond de scheiding van bestuur en toezicht toe. 

Het voert te ver om in detail het gesprek weer te geven tussen OPR, directeur en toezichthouders. 

Enkele uitkomsten en highlights van de interactieve sessie samengevat: 

 De leden van de OPR hebben weinig vragen over het stuk en de voornemens; het stuk is 

prettig te lezen, erg duidelijk, weinig vragen. 

 In eerste instantie heeft het SWV ervoor gekozen om de scheiding tussen bestuur en toezicht 

als volgt te wijzigen: werven van een onafhankelijk voorzitter, alsmede een beoogd directeur- 

bestuurder (= Marieke Jas). Een half jaar geleden is een scheiding aangebracht tussen 

toezichthoudende en uitvoerende bestuurders. Vervolgens is men toe gaan werken naar een 

meer strikte scheiding waarin het uitvoerend bestuur wordt belegd bij de directeur-

bestuurder. Er is opnieuw gekeken naar de rol van het intern toezicht en er is besloten om het 

intern toezicht daadwerkelijk te scheiden van het bestuur en een onafhankelijke raad van 

toezicht in te stellen. In de notitie die de GMR heeft ontvangen is e.e.a. uitgebreid toegelicht. 

 Voornemen is om de GMR half mei het profiel van de RvT voor te leggen. 

 Vraag: wat betekent one tier en two tier?  

Antwoord: in een one tier constructie zijn bestuur en toezicht binnen één orgaan gescheiden. 

In een two tier constructie is er sprake van 2 organen: bestuur en intern toezicht. 

 De toezichthouder geeft een toelichting op de keuze voor een samenwerkingsraad waarin het 

eigenaarschap van het SWV is belegd. In die raad kunnen de bestuurders gewoon het 

inhoudelijke gesprek voeren met de directeur-bestuurder, maar hoeven door de toevoeging 

van de RvT vervolgens geen toezicht te houden op zichzelf. De directeur-bestuurder kan in het 

nieuwe model een aantal besluiten pas nemen, nadat zij de samenwerkingsraad heeft 

geconsulteerd en/of de RvT vooraf goedkeuring heeft verleend aan die besluiten.   

 De directeur-bestuurder zal aanspreekpunt zijn voor de OPR. Daarnaast zal er 2x per jaar 

overleg zijn tussen de toezichthouders en de OPR.  

 Vraag: is het niet logisch dat er ook een relatie is tussen de OPR en de samenwerkingsraad? En 

zo ja, welke relatie zou je dan willen creëren? Deze vraag wordt mee terug genomen in de 

gesprekken over de nieuwe governance-structuur.  

 Vraag: Wat is er de afgelopen vier jaar in de kern nu veranderd? Voorheen was er sprake van 

een interim-directeur die verantwoordelijk was voor het dagelijks bestuur en twee 

directieleden. Met die mensen zat de OPR toen aan tafel en niet met de schoolbestuurders. 

Marieke: het MT had destijds geen bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en moest altijd 

ruggespraak houden met het bestuur. Dat is een belangrijk verschil. Verder waren de 

bestuurlijke en toezichthoudende rol feitelijk belegd in hetzelfde orgaan (het bestuur). Het 

totale SWV heeft in de visie van Marieke een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt.  

 Conclusie van alle aanwezigen: De rol van de GMR in de uitvoering van Passend Onderwijs per 

bestuur zou steviger mogen zijn. In de praktijk komt de vertaling van het ondersteuningsplan 

per schoolbestuur in plannen nog onvoldoende tot uitdrukking. 

 Vraag OPR-lid: hoe kijken besturen aan tegen de gezamenlijke verantwoordelijkheid rond 

inclusief onderwijs? Hoe realiseren we een doorgaande lijn in het onderwijs? En wat 

verwachten we van (de opleidingen) van de leerkrachten? Marieke meldt dat het SWV zich 
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meer wil gaan buigen over arbeidsmarktvraagstukken en de rol van opleiders, o.a. gekoppeld 

aan het thema inclusie. Een gezamenlijke aanpak is nodig, zo is de overtuiging van OPR, 

bestuur en toezichthouders.  

 Vraag: De OPR heefteen belangrijke taak in het feeling houden met wat er leeft onder ouders 

en leerkrachten. Dat is een uitdaging waarover de OPR regelmatig heeft gesproken. Er zit 

spanning op die ambitie en op de haalbaarheid in de praktijk. Hoe kijken bestuur en 

toezichthouders naar die taak en hoe kunnen zij de OPR daarbij helpen? Voorstel is dat de 

OPR-leden in elk geval op hun eigen school proberen aanwezig te zijn in een vergadering van 

de MR en het agendapunt Passend Onderwijs en de rol van de OPR agenderen. Afspraak is dat 

Ellen een voorbeeld van een praatplaat stuurt naar Marieke en haar in contact brengt met 

iemand die zo’n praatplaat kan opstellen voor de OPR (om aan de hand daarvan meer te 

kunnen vertellen aan de MR-en).  Ook zonder praatplaat is het mogelijk voor OPR-leden om 

meer te vertellen over het SWV, inclusief onderwijs en de rol van de GMR. 

 Vraag: Wat is de rol van de MR-P? De MR-P bestaat uit een vertegenwoordiging van de (4) 

personeelsleden die in dienst zijn van het SWV en gaat specifiek over het personeelsbeleid van 

het SWV. Marieke heeft regelmatig overleg met de MR. Zo is een actueel thema om de 

mensen die op inhuurbasis werken in dienst te nemen.   

 Vraag: Hoe houden de toezichthouders toezicht op het bestuurlijk handelen? Antwoord 

toezichthouders: In de huidige situatie is dat eigenlijk niet mogelijk vanwege de dubbelrol. De 

wijze van toezicht houden en de ijkpunten van het toezicht zijn opgenomen in een 

toezichtkader. Dat toezichtkader zal in de nieuwe situatie herijkt worden.  

 Er is gekozen voor een onafhankelijke, externe raad van toezicht. Het is een uitdaging om 

goede toezichthouders extern te werven, met verstand van zaken, mensen die de regio goed 

kennen, maar nadrukkelijk geen persoonlijke agenda’s meenemen. Marieke verwacht een 

bureau daarvoor in te gaan zetten.  De OPR heeft een adviesrecht t.a.v. het profiel(en) van de 

RvT en een voordrachtsrecht. 

 Vraag: hoe verhoudt het voorgestelde model zich tot de spanning eigen belang versus 

gezamenlijk belang? De directeur-bestuurder heeft als eindverantwoordelijk bestuurder geen 

dubbele belangen. Dat wordt als een groot voordeel gezien.( De slager keurt niet langer zijn 

eigen vlees). 

 Het is belangrijk dat de RvT feeling houdt met wat er in de scholen leeft en gebeurt en dat de 

RvT dus verbinding houdt met de praktijk. Dat is een belangrijk aandachtspunt.   

 

Aanwezigen hebben de onderlinge ontmoeting en het inhoudelijke gesprek met elkaar als waardevol 

ervaren.  

5. Actuele ontwikkelingen- van de directie (informatief)  

Algemene mededelingen van de directie 

Binnenkort maakt Marieke weer een nieuwsbrief voor intern betrokkenen. Daarin zal ook meer 

informatie staan over actuele ontwikkelingen in het SWV. Naast de governancestap worden er een 

aantal andere mooie stappen gezet: 

 De zogenaamde “doorzettingsmacht” is geregeld. De directeur-bestuurder heeft straks de 

bevoegdheid om het proces tot doorzettingsmacht op te starten. 

 Het aantal arrangementen van het SWV wordt uitgebreid. Er is nu sprake van (1) een TLV-

verwijzing naar het speciaal onderwijs, (2) overbruggingsarrangement als een kind wacht op 

een plek in het SO (3) een observatiearrangement. De route en instrumenten zijn nu feitelijk 

gericht op de TLV, terwijl we vooral arrangementen nodig hebben om kinderen op de 
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reguliere scholen te houden. De nieuwe arrangementen zijn dus vooral gericht op behoud van 

leerlingen in het reguliere onderwijs en terugkeer van leerlingen in het reguliere onderwijs. 

Een derde arrangement is feitelijk een voorziening voor de kleuterperiode  (om een soepele 

overgang tussen het Palet in Leiden en de kleuterklassen te realiseren). 

 We zien nu weinig symbiose (samenwerking so en regulier onderwijs op kindniveau of op 

organisatieniveau) en BAO-BAO-verwijzingen. Streven van Marieke is om voor kinderen die nu 

ver moeten reizen naar het SO via symbiose thuisnabij onderwijs te realiseren. 

 We gaan een audit starten op de basisarrangementen. Schoolbezoeken op 60 scholen is niet 

haalbaar, er wordt gestart met een schriftelijke vragenlijst voor de teams, gevolgd door 

gesprekken.  

 Initiatieven inclusief onderwijs: Sophia en Leo Kanner en Sophia en De Noordwijkse school 

hebben subsidie toegekend gekregen (vanuit de bestemmingsreserve) voor hun plannen. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de plannen structureel in de begroting(en) opgenomen 

kunnen worden. Op termijn is het “in leven van dit soort initiatieven” alleen mogelijk als het 

verwijzingspercentage daalt.   

 

Ontwikkelingen in het SWV, o.a. oudercontactpunt en ontwikkelingen rond onderwijsondersteuning. 

Marieke verwijst naar de notitie over ondersteuning en licht er een aantal zaken uit. 

 Men is over het algemeen tevreden met de onderwijsondersteuning, maar er is te weinig zicht 

op de toegevoegde waarde van de ondersteuning. Wat we zouden willen is dat er veel meer 

wordt ingespeeld op thuisnabij onderwijs (in een dorp/ kern) en dat scholen in zo’n kern meer 

gaan samenwerken en van elkaar gaan leren. Dit wordt naar verwachting doorgetrokken naar 

het nieuwe ondersteuningsplan. Dit vergt bovenbestuurlijke samenwerking. 

 Er moeten nieuwe contracten gemaakt worden over de onderwijsondersteuning. Wens van 

het SWV is om de bezetting van de onderwijsondersteuners zo continu mogelijk te houden en 

om de regie meer bij het SWV te leggen, maar de Aloysiusstichting wil bij voorkeur niet 

werken met een aparte gedetacheerde capaciteitsgroep (dus geeft voorkeur aan combineren 

van voor de klas staan met ambulant werk). Dat geeft momenteel wat spanning en is 

onderwerp van gesprek tussen het SWV en de Aloysiusstichting. Medewerkers die graag 

ambulant willen blijven werken wordt de mogelijkheid geboden te werken bij de AID.     

Oudercontactpunt (volgende vergadering) 

6. Vervolg structuur OPR 21:30-21:55 

De bespreking van de reglementen wordt vanwege tijdgebrek doorgeschoven naar de volgende 

vergadering. Met name de paragraaf verkiezingen vraagt nog de nodige aandacht. Marieke heeft 

navraag gedaan rondom de verkiezingen en het advies dat zij heeft gekregen is te werken met een 

algemeen kiesstelsel in plaats van met kiesgroepen. Bij de werving van kandidaten is het wel altijd 

mogelijk om criteria vooraf vast te stellen. Marieke zal de paragraaf over de verkiezingen daarop 

aanpassen. De OPR kan zich daarin vinden. 

Vragen en opmerkingen (van o.a. Ellen) worden doorgestuurd naar Marieke.   

Rooster van aftreden: 

Alle leden van de OPR stellen zich opnieuw verkiesbaar, behalve Babette van Beek. Daarin speelt mee 

dat de workload hoog is en er staat naast de aanwezigheidsvergoeding geen beloning tegenover die in 

verhouding staat tot het werk van de OPR. In de volgende vergadering wordt verder besproken welke 

actie dan nodig is in de werving van leden. 
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7. Sluiting 

Er zijn geen rondvragen, de voorzitter sluit de vergadering.   

Actie- en besluitenlijst 

Acties Wanneer? Wie? 

VERGADERINGEN, NOTULEN, PLANNING 

13/12/21: Afspraak: bij de stukken van 

de vergadering zal steeds de laatste 

nieuwsbrief even worden toegevoegd 

14/04/22: Agenderen voor de volgende 

vergadering: Oudercontactpunt, OPR-

reglement en 

medezeggenschapsstatuut, 

wervingsacties 

14/04/22. Ellen stuurt een voorbeeld 

praatplaat en brengt Marieke in contact 

met iemand die zo’n praatplaat kan 

maken 

 

Doorlopend 

 

 

 

 

 

Zsm 

 

Suzanne 

 

Suzanne 

 

 

 

Ellen 

SAMENSTELLING OPR 

14/04/22: Contactgegevens ouder 

Savioschool doorsturen naar Suzanne 

Zsm Marieke 

FINANCIËN 

22/6/20 De inzet van reserves in relatie 

tot het weerstandsvermogen blijft een 

aandachtspunt voor de OPR.  

 

Jaarlijks 

 

OPR, financiële commissie 

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. 

 

Na de installatie van de 

nieuwe wethouders 

 

 

 

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  

 

  

 


