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Notulen van de vergadering van de OPR van maandag 27 juni 2022 
Tijd: 20:00-21:30. Locatie: Bonnikeplein 24-26, 2201 XA Noordwijk 

Aanwezig: 
Sophia scholen:    Myrthe Jansen (o) 
Sophia scholen:    Marja Compier (p) 
Noordwijkse School:   Arjanne Vester (p) 
OBODB:    Ellen de Knegt, voorzitter (o) 
Prohles:    Wiljan Meijvogel (o) 
Ambtelijk secretaris:   Suzanne Parent 
Directeur SWV    Marieke Jas  
 
Afwezig: 
Aloysiusstichting:   Anja Wiggers (p) 
Noordwijkse School:    Babette van Beek (o) 
Vrije scholen Ithaka:   Matthijs van Dijk (o) 
PCBO Rijnsburg:   Marja Bouwmeester (p) 
PCBO Rijnsburg:   Michael Pijnenburg (o) 
 

1. Opening, inchecken en mededelingen 

 De voorzitter opent de laatste vergadering van het schooljaar en heet iedereen welkom. Er zijn helaas 

veel afmeldingen (zie lijst). Daardoor wordt het quorum niet bereikt en is het niet mogelijk om in de 

vergadering besluiten te nemen over de onderwerpen onder agendapunt 8. Definitieve besluitvorming 

zal daarom via mail plaats vinden. 

2. Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3. Notulen en actielijst 4 april 2022 

N.a.v.:  Ellen heeft een voorbeeld van een praatplaat gestuurd naar Marieke als inspiratie voor 

visualisering van het ondersteuningsplan.  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Geen openstaande actiepunten. 

 

4. Stand van zaken opzetten Oudercontactpunt 

Marieke geeft een toelichting: na de zomer gaat het SWV input ophalen via “Vertellis” over wat 

ouders verwachten van een oudercontactpunt (minimaal 2 ouders per school worden bevraagd). De 

informatiefunctie op de website moet voor de zomer klaar zijn. Het SWV start met een basisvariant die 

mogelijk op basis van de opgehaalde input nog aangepast kan worden. Marieke houdt contact met 

Arjanne en Myrthe over de vorderingen.  
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5. Terugkoppeling en samenvatting financiële commissie 

De financiële commissie geeft een toelichting op uitkomsten van de bespreking op 16 mei jl. met 

directeur en controller over de jaarstukken van het Samenwerkingsverband.  Er zijn vanuit de 

commissie geen op- of aanmerkingen meer naar aanleiding van het financieel verslag. Het verslag ziet 

er goed uit en de vragen die gesteld zijn, zijn door de directeur en de controller overtuigend en 

afdoende beantwoord.  Namens de OPR is dan ook een positief advies uitgebracht aan het bestuur 

over de vaststelling van de financiële stukken. Wiljan legt uit dat voor de OPR de hoogte van het 

weerstandsvermogen wel een aandachtspunt zal blijven.  

   

6. Terugkoppeling Zeedag     

Marieke en Ellen kijken terug op de dag en geven een samenvatting. 

In het eerste deel van de Zeedag heeft Marieke een korte toelichting gegeven op de nieuwe 

governancestructuur. Er is vooral gesproken over de thema’s die in de samenwerkingsraad aan de 

orde zouden moeten komen. Dat heeft nog geleid tot wat laatste aanscherpingen.  

De indruk van Ellen was dat stichtingen wat los van elkaar staan. Zij miste het eigenaarschap rond de 

rol van het SWV en heeft dat ook ingebracht.  Stichtingen hechten enerzijds aan eigenheid en 

autonomie, maar willen ook eigenaar van SWV zijn. Dat geeft spanning. In de loop van de dag 

ontstond er een bepaalde bewustwording onder aanwezigen: als we de cultuur willen veranderen 

binnen het SWV, dan hebben we zelf ook iets te doen. Marieke is het eens met Ellen dat er op dat 

gebied nog veel werk aan de winkel is, maar is wel van mening dat er sprake is van een redelijke 

transparantie en een goede basis waarop besturen het gesprek met elkaar kunnen voeren. Zij ziet met 

name dat de samenwerking tussen SO en het reguliere onderwijs verbeterd kan worden. Ellen vond 

het gesprek over nuancering mooi: We willen allemaal inclusiever onderwijs, maar sommige kinderen 

komen beter tot hun recht in het SO. Het is goed dat dat gesprek er ook kan zijn.  

Marieke benadrukt dat het goed was dat een OPR-vertegenwoordiging op de dag aanwezig was. In 

november (7/11) staat weer een gezamenlijke studiedag gepland waarvoor de OPR eveneens is 

uitgenodigd. Die studiedag zal vooral in het teken staan van het nieuwe Ondersteuningsplan.  

7. Ontwikkelingen SWV     

Marieke geeft een presentatie van de zaken waar het SWV in de afgelopen tijd aan heeft gewerkt om 

de ontwikkeling richting inclusiever onderwijs in/ door te zetten.  Enkele onderdelen uitgelicht: 

 Route: van handelingsverlegen en TLV naar: cyclisch, handelingsgericht – en integraal 

arrangeren (waarin de adviesrol van het SWV versterkt wordt en onderdeel is van het cyclisch 

werken). 

 Nieuwe arrangementen: individueel maatwerk, blijf op school, terugkeer uit S(B)O. Het gaat 

hier echt om alternatieven voor de TLV.  De route loopt via de onderwijsspecialist. Er wordt 

wel een kleine commissie samengesteld die de aanvragen beoordelen. 

Vraag OPR: worden scholen beloond voor het binnenhouden van leerlingen? Marieke: wat we niet uit 

hoeven geven aan het (dure) SO, zou geld op kunnen leveren voor de scholen, maar er is nu geen 

sprake van een beloningssysteem. 

 Onderwijsondersteuning nieuwe stijl. In diverse kernoverleggen wordt in gezamenlijkheid 

onderzocht wat er nodig is om tot inclusiever onderwijs te komen en om de nieuwe 

onderwijsondersteuningsstructuur met elkaar duidelijk te maken. Samenwerking in de 
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dorpskernen en meer symbiose tussen regulier en speciaal onderwijs zijn daarbij belangrijke 

principes. 

 De Aloysiusstichting stopt met zijn ondersteuningsdienst. Er is goed gekeken naar 

mogelijkheden voor mensen om over te stappen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat 

niemand van de Aloysiusstichting de overstap maakt. Marieke betreurt dit, het betekent een, 

verlies aan expertise en continuïteit. Het SWV sluit nu een contract af met AED. Bij de AED zijn 

er 2 ervaren ambulante begeleiders overgestapt naar deze regio. De bemensing bij de AED is 

bijna rond.   

 Volgend schooljaar zal er meer samengewerkt worden in de kernen (9 kernen). Binnen de 

kernen is het bedoeling dat een lerend netwerk tot stand komt van 5-8 scholen. Het SWV 

hoopt schoolleiders en IB-ers samen te brengen, omdat Passend Onderwijs uiteindelijk over 

schoolontwikkeling gaat. In de buitenring functioneren de JGT’s, CJG en het gespecialiseerd 

onderwijs. Het begint met bouwen aan vertrouwen, aan bekend raken met elkaar. Streven is 

om met elkaar alle leerlingen uit het dorp te bedienen. Marieke geeft aan dat zo’n proces tijd 

kost, minimaal 2 jaar. 

Vraag OPR: wie zijn de trekkers binnen die kernen? Antwoord: Totdat eigenaarschap binnen de kern 

ontstaat zijn de onderwijsspecialisten de trekkers. Er komen vaste onderwijsondersteuners per kern 

en vaste onderwijsspecialisten per kern. Voor het gehele project is een kwartiermaker aangewezen. 

Voor de zomer worden al de nieuwe indeling en nieuwe namen bekend gemaakt. Er wordt veel 

aandacht besteed nu aan een zorgvuldige overdracht van cases. De relatie school-

onderwijsondersteuner blijft.  

OPR: We merken nog niet veel van de samenwerking binnen de kernen. Antwoord: Scholen gaan meer 

samenwerken rond inclusiever onderwijs en dat is zeker een uitdaging. Het begint met bewuster 

worden van vragen die er zijn binnen de brede populatie. 

OPR: zorgplicht leidt bij scholen soms tot het gevoel de dupe te zijn van het bieden van kwaliteit en 

passende zorg. Het trekt ook een bepaalde populatie aan en er is nog onvoldoende gedeelde 

verantwoordelijkheid binnen kernen. De concurrentie op directieniveau is niet helpend. Worden 

schoolbesturen en directeuren ook uitgedaagd om hierin echt stappen te zetten? Antwoord: Ja, 

daarover praten we indringend met hen. 

 Samenwerking jeugdhulp: in het SO hebben we nu jeugdhulp in de school. De eerste 

evaluatiegesprekken worden gevoerd. Gemeenten zijn overwegend positief, het lijkt echt een 

vervanging te zijn voor zwaardere inzet. Bureaucratische slagen worden overgeslagen en dat 

is positief.  

OPR: Is de drempel voor ouders niet hoog als het jeugdhulpspreekuur echt in de school zit en je dus 

zichtbaar bent als je hulp zoekt? De reguliere scholen (in Katwijk) krijgen 4 uur jeugdhulp per school 

toegekend. Dat is een gering aantal om effect te bereiken. Afspraak: na de zomer in de OPR-

vergadering op doorspreken. 

 Integraal arrangeren 2.0: Marieke is aan het kijken hoe ze het hele SWV als leergemeenschap 

kan laten functioneren. Door o.a.,. professionaliseringsactiviteiten beter af te stemmen 

 Belangrijk thema is ook het leerrecht voor kinderen (in dagbestedingen) die geen onderwijs 

krijgen. 

Bovenstaande ontwikkelingen zullen een plaats krijgen in het nieuwe Ondersteuningsplan en 

terugkomen in de gesprekken binnen het SWV en de OPR. 
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8. Governance 

Verzoek aan de OPR, met het oog op de wijzigingen in de governance per 1-8-2022 en werving van 

toezichthouders direct na de zomervakantie (ter besluitvorming): 

 Advies over het kwaliteitsprofiel voor de te werven toezichthouders en de profielschets van de 

directeur-bestuurder. 

De OPR heeft geen opmerkingen, het profiel past bij de rollen zoals die nu in de huidige structuur 

zijn vastgelegd. Hoe de structuur functioneert wordt jaarlijks geëvalueerd.  

 Instemming met een rol in de benoemingsadviescommissie van alle toezichthouders i.p.v. een 

bindende voordracht voor 1 lid van de RvT. 

Akkoord vanuit de OPR. Vanuit de OPR blijft er enige twijfel of het haalbaar is om toezichthouders 

te vinden die voldoende binding hebben met het SWV en de betrokken schoolbesturen. 

 Voordracht van een OPR-lid voor de benoemingsadviescommissie voor de te werven 

toezichthouders. De BAC zal verder bestaan uit: de voorzitter van de RvT, Marius Voerman; 1 lid 

van het huidige Uitvoerend Bestuur, Rien Timmer; 1 lid van het huidige Toezichthoudend Bestuur, 

Rindert Venema en de Directeur-beoogd Bestuurder als adviserend lid.  

De voorzitter stelt zich vanuit de OPR beschikbaar voor de BAC. 

 Instemmingsverzoek op Medezeggenschapstatuut en OPR-reglement  

(Omdat er op 27 juni onvoldoende OPR-leden aanwezig waren in de vergadering om geldige besluiten 

te nemen, heeft een mailronde plaatsgevonden waarna de OPR alsnog het volgende heeft kunnen 

besluiten over de voorstellen die op 27 juni geagendeerd stonden: 

-        positief advies over het kwaliteitsprofiel van de toezichthouders;  

-        positief advies over de profielschets van de directeur-bestuurder; 

-        instemming met het voorstel de OPR een rol in de BAC te geven van alle toezichthouders in plaats 

         van een bindende voordracht voor één lid; 

-       instemming met de afvaardiging van de voorzitter van de OPR,  Ellen de Knegt, in de BAC; 

-       instemming met de voorstellen tot vaststelling van het medezeggenschapsstatuut en  

         medezeggenschapsreglement (zoals in concept aan de OPR voorgelegd) 

9. Ondersteuningsplan    

Marieke vraagt welke gedachten de OPR heeft het proces richting de vaststelling van het OP? Welke 

betrokkenheid van welke gremia is volgens de OPR nodig? Marieke wil het liefst in een proactieve 

dynamiek zitten dan in een reactieve dynamiek en ziet OPR als een belangrijk gremium. Zij wil o.a.  

een studiedag in november plannen, zodat we die kunnen benutten in het proces van het 

ondersteuningsplan. 

Ellen heeft contact gehad met de voorzitter van de OPR SWV VO. Het was een interessant gesprek en 

misschien is het de moeite waard om in gesprek te gaan met het bestuur van het SWV VO. Marieke 

beaamt dat het belangrijk is aansluiting te zoeken met het voortgezet onderwijs, heeft dat ook 

gedaan en is ook verplicht af te stemmen met andere SWV’s. Er is ook op regelmatige basis overleg 

met het VO over de po-vo-aansluiting,  

Gezamenlijke conclusie na bespreking van het globale procesvoorstel: Gezamenlijk vormgeven van 

ambitie is belangrijk. Het thema voor de eerste bijeenkomst in oktober: (input voor) het 

ondersteuningsplan. De totale planning wordt via de secretaris nog voorgelegd aan de OPR. 

Verwachting: Tussen oktober en februari 3 bijeenkomsten, gecombineerd met reguliere OPR-

vergaderingen.  
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10. Sluiting   

Myrthe vertelt dat zij naar de bijeenkomst op 20 juni is geweest over de basis- en extra ondersteuning. 

Het is goed om inzichten mee te nemen in de bespreking van het OP. Marieke zegt dat die termen 

inderdaad opnieuw gedefinieerd moeten gaan worden. Myrthe zal het verslag van die avond nog 

rondsturen. Marieke: het verbinden van scholen in kernen gaat ook duidelijk maken wat de verschillen 

zijn tussen scholen in de basisondersteuning.  

De voorzitter bedankt iedereen voor hun bijdrage dit schooljaar en in deze vergadering en ziet uit naar 

een mooi proces en goede samenwerking met de directeur-bestuurder in het volgend schooljaar. Zij 

wenst ieder een goede vakantie en 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. 

 

Doorlopend 

 

 

Suzanne 

 

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  

 

  

 


