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VERSLAG van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO/VSO 
Midden-Holland & Rijnstreek op 17 november 2014 in het zalencentrum De Brug te Reeuwijk 

 
Aanwezig: 
Namens de (G) MR’en van de scholen:  
Rob de Boer (Wellant College, voorzitter), Elke van Geest (Scala College, secretaris), Hellen Snoek (Coornhert 
Gymnasium/GSG Leo Vroman/Het Segment), Philip Bouthoorn (CSG Willem de Zwijger), Marga de Langen 
(CSG Willem de Zwijger), Helma van Puijenbroek (Carmelcollege Gouda), Josefien Kroon (De Goudse 
Waarden), Nico de Hey (Wellant College), Kurt van Kasteren (Carmelcollege), Miriam de Man (Coenecoop 
College), Max de Groot (Coornhert Gymnasium), Perry Richard (Scala College, gast) 
 
Namens het SWV VO/VSO MH&R: Barend Verkerk (dir.) 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Petra Dalenberg (de Bruijn) (Schoonhovens College), Annette van Zuijlen (Schoonhovens College), Nathalie 
van Koperen (Ashram College), Marijke Westerman (Ashram College) 
Nico Foppen (LO raad) 
 
Afwezig (niet vertegenwoordigd):  
(G)MR-vertegenwoordigers van Scope Scholengroep, Prisma, Horizon/Parkcolleges, Stichting Klasse/De Ark. 
 
 
1. Opening  

Rob heet iedereen welkom, in het bijzonder de nieuwe leden. 
Barend heeft de verschillende schoolbesturen benaderd die nog niet vertegenwoordigd zijn in de OPR, 
maar mocht hierop geen reactie ontvangen. Er vallen totaal 12 besturen binnen het gebied van de OPR,  
4 besturen vallen buiten het gebied en mogen dus geen vertegenwoordiging leveren. 
 

2. Notulen vorige vergadering d.d. 17-11-2014 
 De notulen worden vastgesteld.  
 Met hernieuwde aandacht voor de volgende punten: 
 

 Hoe vertegenwoordig je je eigen schoolbestuur? 
o Maak hierover in eigen huis (communicatie) afspraken met de directie/zorgcoördinatie/MR 

 Denk daarbij na over hoe je gevonden en gevoed kan worden door de achterban 
o Dit zal langzamerhand ook duidelijker worden vanuit uitvoering PaO en casuïstiek 

 De OPR komt minimaal 1x per 4 jaar bij elkaar (het OP heeft een geldigheidsduur van 4 jaar), of als er 
een herzien/aangevuld OP is. Tijdens de looptijd van het OP komt de OPR bij elkaar om te monitoren 
hoe het OP in uitvoering is. Hiervan komt jaarlijks (of 2x per jaar) een voortgangsrapportage. 

 De OPR gaat niet over de schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten scholen. Die zijn voor 
de (G)MRen van de scholen zelf. Hooguit kan de OPR witte vlekken opmerken en onder de aandacht 
brengen zodat met elkaar gesignaleerd wordt of op macroniveau alles in orde is. 

 De afspraak is dat de OPR bij elkaar komt voor de onderwerpen waarop instemming gegeven moet 
worden, met een minimum van 2 a 3 keer per schooljaar om ‘feeling’ te houden met het OP en 
ontwikkelingen binnen het SWV. 

o Het verzoek is daarbij aan het bestuur van het SWV om duidelijk te zijn over die punten 
waarop (nog) instemming gegeven moet worden. 
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3. Barend over:   
-  Wijzigingen bestuursmodel van het SWV > de statutenwijziging moet de OPR passeren. Nadere 

informatie volgt. 
-  Ontwikkelingen praktijkonderwijs en LWOO > in 2016-2017 krijgt het SWV budgetbekostiging voor 

leerlingen die in aanmerking komen voor LWOO en PRO. De indicatiebesluiten mogen dan nog niet naar 
eigen inzicht van het SWV worden afgegeven, de criteria worden pas in 2018 vrijgegeven voor een 
nieuwe werkwijze. Tot dat moment is huidige wetgeving leidend. Budgetoverschrijding zal verhaald 
worden bij de aangesloten schoolbesturen. In het voorjaar van 2015 zal een aanvulling op het OP in dit 
kader voorgelegd worden aan de OPR. 

-  Ontwikkelingen ambulante begeleiding > er vindt momenteel onderzoek/discussie plaats over het 
behoud van kennis voor het samenwerkingsverband. Op bestuurlijk niveau wordt nagedacht over de 
wenselijkheid om ambulante begeleiding in de toekomst in te kunnen kopen bij 1 dienst en het in dienst 
treden van ambulante begeleiding bij het SWV of een schoolbestuur. De verwachting is dat dit voorjaar 
een voorstel in dit kader voorgelegd wordt aan de OPR. 

-  Financiën SWV > Barend geeft toelichting op de meerjarenbegroting.  

-  Aanpassing basisondersteuning > het begrip basisondersteuning en de minimale criteria waarin dit moet 

voldoen heeft de nodige aandacht gekregen, dit moet zijn weg vinden binnen het OP en de 

schoolondersteuningsprofielen. In het voorjaar (eind maart 2015) volgt een voorstel. 

 

4.  Evaluatie reglementering OPR 

Komt terug op de volgende vergadering. 

 

5.  Begroting OPR 2015 en voorlopige begroting 2016  
Worden goedgekeurd. 

 

6. Scholing- en ondersteuningsbehoefte van de OPR  

Er zal informatie naar de leden gestuurd worden waarin mogelijkheden worden aangegeven in dit kader. 

Wellicht is hierin een gezamenlijke behoefte, dan kan er qua tijd/plaats/meerijden onderling iets geregeld 

worden.  

 

7. Praktijkervaringen met Passend Onderwijs 

Het wordt duidelijk dat er nog veel onduidelijk is. Niet alleen binnen het onderwijswerkveld (wat gaat er op 

termijn gebeuren met verschillende zorgspecialisten in de scholen?), maar ook op het terrein van jeugdzorg 

en de samenwerking met jeugdhulpverlening en gezinsondersteuning.  Net zoals de uitvoering van Passend 

Onderwijs zorgt de overgang van regie op jeugdzorg van provincie naar gemeente zorgt voor verschuiving 

van mensen en middelen, waardoor momenteel verantwoordelijkheden op de korte en lange termijn niet 

meer altijd scherp in beeld zijn.  Dit wordt als risicovol en stressvol ervaren (geluid uit de scholen). 

De aanwezigen ondersteunen de gedachte dat het op lange termijn voor kind, gezin, organisaties en 

samenleving beter zal zijn dat samenwerking tussen opvoeders, onderwijs en ondersteunende hulpverlening 

wordt verstevigd en zien hierin een rol voor het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan (aanvulling 

op) zal met die ogen bekeken worden. Dit agendapunt zal vast onderdeel blijven vormen van toekomstig 

overleg om vanuit casuïstiek te blijven meedenken en ontwikkelen. 

 

Data volgende bijeenkomsten:  

Maandagavond 30 maart om 19.30uur te Reeuwijk, Zalencentrum De Brug 
Dinsdagavond 19 mei om 19.30uur (idem) 
 


