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Notulen van de OPR-vergadering van maandag 17 oktober 2022, vastgesteld op 

14 november 2022. 

 

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

Ellen opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste vergadering van het schooljaar.  

 

Mededelingen:  

a. 

Michael heeft in een mail aan de OPR-leden helaas aangegeven af te treden als OPR-lid. De OPR-leden 

hebben begrip voor zijn besluit en hebben veel waardering voor zijn bijdrage in de   afgelopen jaren. 

Matthijs is bereid Michael op te volgen in de financiële commissie. Marlieke (secretariaat SWV) zal 

contact met Matthijs opnemen voor het inplannen van een afspraak met   de controller en directeur-

bestuurder in november. Er is nu sprake van 3 vacatures in de OPR waar we in het tweede deel van de 

vergadering aandacht aan besteden (benodigde actie). 

b. 

Wiljan heeft zich afgemeld, ook Anja kan er niet bij zijn en heeft dit ruim van te voren  aangekondigd. 

Zij worstelt nog steeds met de nasleep van Covid, maar heeft wel alle    vergaderingen meegelezen 

met de stukken. Zij heeft ook gereageerd op de huiswerkopdracht. De OPR is blij dat zij voornemens is 

de overige vergaderingen weer bij te    wonen. De nieuwe OPR-kandidaat is nog niet aanwezig. 

Suzanne belt hem na.  

c.  

Lianne is de nieuwe beleidsmedewerker van het SWV. Zij zal vanaf nu meedraaien met de 

OPR-vergaderingen Een voorstelrondje volgt.  
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2. Agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

  

3. Notulen en actielijst 27 juni 2022 

De notulen van 27 juni worden ongewijzigd vastgesteld.  

N.a.v. :  Marieke stuurt het definitief vastgesteld OPR-reglement en medezeggenschapsstatuut naar 

Suzanne. 

    

4. Planning en proces Ondersteuningsplan, toelichting door Marieke 

Marieke neemt de OPR mee in de jaarplanning (actuele thema’s schooljaar 22/23) aan de hand van 

een presentatie (zie voor details de presentatie die is toegevoegd aan het verslag).  

Onderwerpen die langskomen, o.a.: 

a. Samenwerken in de kernen. 

b. Toewerken naar een meer integrale aanpak (i.p.v. focus op casuïstiek), zoeken naar kansen van 

symbiose, samenwerking speciaal en regulier onderwijs. 

c. Nieuwe arrangementen en voorzieningen, zoals speciale klassen in de school. Het zogenaamde 

“terugkeerarrangement” vraagt bijzondere aandacht. Sophia en Leo Kanner onderzoeken de 

mogelijkheid een speciale klas in Voorhout in te richten. Ook vindt er onderzoek plaats naar 

voltijds HB-onderwijs en ZOA (Zorg Onderwijs Arrangement) bij de Zeester. De subsidie HB loopt 

nog 1 jaar. Doel: borgen niveau 2 in scholen dat dit doorgaat en dat scholen dit zelf gaan 

financieren. De Noordwijkse School en Sophiia willen een voltijds-HB-groep aanbieden met een 

stevig toelatingsbeleid.   

d. Het nieuwe bestedingsplan- het SWV ontvangt extra middelen, o.a. extra (eenmalige) 

middelen voor het realiseren van het ouderinformatiepunt, extra (structurele, maar  

ontoereikende) middelen voor de compensatie BTW medewerkers ondersteuning. 

e. Aanpassingen in de organisatie (governance en veel personele wisselingen). 

f. Kwalitatief onderzoek naar de basisondersteuning. Marieke nodigt (een afvaardiging van) 

de OPR uit voor de eindpresentatie van het onderzoek op 1 december, vanaf 17:00 uur. 

g. Voorschoolse periode: wens: meer inzicht verwerven over de onder instroom (voorschoolse 

periode rechtstreeks naar het speciaal onderwijs.  

Vraag vanuit de OPR: Hebben de voorschoolse voorzieningen het aanbod op de reguliere scholen 

wel voldoende in beeld? Marieke geeft aan dat een terechte vraag te vinden die ook wordt 

meegenomen in het onderzoek. Er is volgens haar een andere mindset nodig om kinderen uit de 

vaste zorgkolom te halen. Een belangrijk aandachtspunt is ook om kinderen in de voorschoolse 

periode sneller in beeld te krijgen, juist om te voorkomen dat ze in het speciaal onderwijs 

instromen. Dit wordt volgens Marieke een stevig hoofdstuk in het Ondersteuningsplan. 

h. Professionalisering- Streven is om expertise- (leer)netwerken meer vorm te geven. De doelgroep 

directeuren wordt meer specifiek aangesproken, omdat inclusief onderwijs ook gaat om 

schoolontwikkeling. 

i. Ouder- en jeugdsteunpunt: in het primair onderwijs is het een uitdaging om het onderdeel 

“jeugd” in het steunpunt goed in te vullen. Het SWV wil wel handvatten bieden voor scholen 

kinderen meer te betrekken bij de gesprekken die gaan over hun schoolloopbaan en 

ondersteuning daarin. 

j. Bestuur en organisatie: Het SWV wil meer gebruik maken van aanwezige data en ook en extra 

data verzamelen. 

k. Revisie van website en communicatie. 
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Ten aanzien van het Ondersteuningsplan: Marieke wil een proces doorlopen waarin de OPR en 

andere stakeholders vooraf worden betrokken, maar er is ook sprake van tijdsdruk. De deadline voor 

vaststelling is 1 mei 2023. In de periode december-januari zal vooral geschreven worden aan het plan. 

De reactieperiode is vervolgens gepland in februari maart. Tot de kerst wil het bestuur informatie, 

wensen, ideeën, vragen ophalen en een analyse maken. De procesplanning is niet in beton gegoten, 

maar geeft een beeld van hoe het bestuur dit proces wil aanpakken. In elke bijeenkomst binnen het 

SWV wordt nu de vraag gesteld wat het gewaagde doel zou moeten zijn (waar gaan we naar toe?), 

wat onze kernkwaliteiten zijn (waarin blinken we uit?) en wat zijn onze kernwaarden (waar staan we 

voor).   

De routekaart naar inclusief onderwijs 2035 van OCW vormt in principe het kader voor het opstellen 

van het OP, maar over die routekaart vindt momenteel nog veel discussie plaats. De route zou te 

weinig concreet zijn en te veel procesgericht. Vraag OPR: wordt er ook gebruik gemaakt van 

voorbeelden uit andere landen? Marieke: Ja, daar wordt naar gekeken, al is daar ook sprake 

(geweest) van een complete systeemverandering. 

5. Terugblik op het vorige/ huidige OP 

De OPR schetst desgevraagd hoe het vorige OP tot stand is gekomen. In dat proces was er geen sprake 

van ophaalmomenten; wel is de OPR serieus genomen in de zogenaamde “reactiefase.” T.a.v. de 

bereikte resultaten: niet iedereen heeft de huiswerkopdracht gemaakt en het is daarom wat lastig 

conclusies trekken.  Iedereen wordt verzocht alsnog het “huiswerk” aan te leveren, waarna Suzanne de 

input nog een keer in een totaaloverzicht opneemt. 

 

6. Input nieuwe OP: In subgroepjes ophalen van input voor het nieuwe OP:  

De leden van de OPR bespreken in groepjes wensen en thema’s die zij voor de nieuwe planperiode 

mee willen geven aan het bestuur. Samengevat: 

- De OPR is gecharmeerd van de doelen die Marieke in haar presentatie al heeft opgenomen, 

gericht op inclusiever onderwijs 

- Wens: alle kinderen door dezelfde voordeur, in elk geval een thuisnabije SBO- voorziening met als 

doel terugplaatsing in het regulier onderwijs. 

- Inzicht krijgen in de onder instroom is van belang. In dat kader vindt de OPR de kwaliteit van de 

voorschoolse voorzieningen ook zeer relevant en het investeren in de doorgaande lijn. Misschien 

is een tussenjaar tussen de voorschoolse en schoolse periode denkbaar.  

- Advies: De OPR is voorstander van terugkeerarrangementen. Tegelijkertijd moeten we thuisnabij 

onderwijs niet verabsoluteren. Het gaat uiteindelijk om het kind echt zien en het uiterste doen 

om een bij het kind passende plek te vinden.  

- Alle scholen zouden toegang moeten hebben tot een multidisciplinair team. 

- Investeren in expertise op de scholen, differentiatie van leerkrachten en andere experts. 

Er wordt enige tijd gediscussieerd over de definitie van inclusief onderwijs. Wat verstaan 

we daar nu onder? Marieke laat zien hoe de uitdaging er nu uitziet. De deelnamepercentages speciaal 

onderwijs laten geen rooskleurig beeld zien. Deelname SBO bevindt zich onder het landelijk 

gemiddelde, maar deelname SO boven het landelijk gemiddelde (2,5 ten opzichte van 1,9).  

Dat is intrigerend: wat zorgt er in de Bollenstreek nu voor dat dat deelnamepercentage hoger is? 

Marieke: Als we echt willen veranderen, dan gaat het niet om een kleine verandering, maar om een 

echte systeemverandering en om anders organiseren. Een van de OPR-leden legt de koppeling naar 

een inclusieve samenleving/ Zo’n ontwikkeling vraagt enorm veel tijd en een heel andere manier van 

denken, kijken, doen. 
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Afspraak: Als OPR-leden naar aanleiding van de discussie in groepjes trage inzichten hebben, 

nabranders, aandachtspunten, dan kunnen ze die mailen naar Suzanne. Zij zal ze doorzetten naar 

Marieke. Op 14 november, de eerstvolgende vergadering, zal Marieke de eerste vier lijnen schetsen die 

zij in het OP wil uitzetten. De OPR kan daar vervolgens op reflecteren. Vraag van de OPR: In hoeverre 

wordt er geoogst op de scholen? Kunnen ouders en personeel ook input leveren? Marieke legt uit dat 

vooralsnog alleen input wordt opgehaald bij directeuren en IB-ers en nodigt de OPR-leden uit ook zelf 

hun antennes uit te steken en op hun school in gesprek te gaan met ouders en personeel hierover. De 

voorzitter vraagt of het mogelijk is een online platform aan te maken, zodat de OPR-leden interactief 

kunnen bijdragen. Marieke zal dit nagaan. In de volgende vergadering zullen we ook tijd inruimen om 

te bespreken of en hoe we de achterban betrekken bij het opstellen van het OP. 

 

7. Rondvraag en sluiting 

 Vanwege tijdgebrek schuift de voorzitter de planning en taakverdeling door naar de volgende 

vergadering. T.a.v. de werving van nieuwe leden wordt afgesproken dat Suzanne en Marieke actie 

ondernemen (Marieke richting Resonans en De Burcht, Suzanne richting Jenaplanschool in Lisse) 

 

 

Actie- en besluitenlijst 22/23 

Acties Wanneer? Wie? 

Uitnodiging (afvaardiging van) 
de OPR voor de eindpresentatie van het 
onderzoek naar basisondersteuning.  

1/12/2022 Marieke 

Huiswerk van 10/10 aanleveren, waarna Suzanne 

de input nog een keer in een totaaloverzicht 

opneemt. 

Voor 10/11 Allen 

Suzanne 

Inzichten, nabranders, aandachtspunten voor 

het OP mailen naar Suzanne. 

Doorlopend Allen 

Suzanne 

Eerste vier lijnen OP schetsen Vergadering 14/11 Marieke 

Mogelijkheid onderzoeken van online platform Vergadering 14/11 Marieke 

Raadplegen achterban Vergadering 14/11 Suzanne: agenda 

Contact opnemen met Burcht Valkenburg, SO en 

Jenaplan i.v.m. nieuwe vacatures 

Z.s.m. Suzanne, Marieke 

Jaarverslag en activiteitenplan Vergadering 14/11 Suzanne 

Definitief vastgesteld OPR-reglement en 

medezeggenschapsstatuut naar Suzanne sturen 

Na vaststelling 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 

IKC Integraal Kind Centrum 

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  

 


