
 

 
 
 
VERSLAG van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO/VSO 
Midden-Holland & Rijnstreek op 10 februari 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), Björn Hoogeveen (Scala College), Philip Bouthoorn (CSG Willem 
de Zwijger), Marga de Langen (CSG Willem de Zwijger), Petra de Bruijn (Het Schoonhovens College), Annette 
van Zuijlen (Het Schoonhovens College), Nathalie van Koperen (Ashram College), Helma van Puijenbroek 
(Carmelcollege Gouda), Susanna Deelen (Carmelcollege Gouda), Josefien Kroon (De Goudse Waarden), 
Femke van Vuuren (De Goudse Waarden), Marijke Westerman (Ashram), Nico de Jey (Wellant College) 
 
Namens het SWV VO/VSO MH&R : Barend Verkerk (dir.) 
Extern adviseur    : Nico Foppen (consulent Steunpunt Medezeggenschap  

Passend Onderwijs) 
 
afwezig     : (G)MR-vertegenwoordigers van Scope Scholengroep,  

Horizon/Parkcolleges, Stichting Klasse/De Ark 
 
 
1. Opening  

Rob heet iedereen welkom en geeft het woord aan Nico Foppen van het Steunpunt Medezeggenschap 
PaO. 
 
 

2. Voorlichting en verzamelen van vragen en opmerkingen 
 Voorlichting door de projectleider van het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs, Nico 

Foppen.  
 Nico maakt als eerste een compliment m.b.t. de leesbaarheid en volledigheid van het OP en geeft als tip 

dat op de website www.overheid.nl informatie te vinden is m.b.t. wat minimaal opgenomen moet zijn in 
het OP (wet en regelgeving, wet op VO, art. 17a). Hij zal de raad hierover nog nadere informatie sturen. 

  
 Het kan interessant zijn om te onderzoeken wat de verschillende MRen vinden van de SOP-en (in relatie 

tot het OP). 
 
 Met betrekking tot het delen van informatie uit de OPR (agenda, notulen, aandachtpunten) naar de 

achterban wordt voorgesteld dat ieder lid voor zich binnen de eigen organisatie nadenkt vanuit de 
communicatievraag ‘wat deel ik en met wie’.  

 
 Het OP wordt vervolgens per pagina doorgenomen om eerste indrukken met Nico/elkaar te bespreken en 

vragen voor Barend te verzamelen. 
  
 
3. Toelichting door Barend 
 Barend leidt in door op te merken dat veel nog onduidelijk of aan verandering onderhevig is als het gaat 

over de uitvoering van de nieuwe wetgeving PaO die samen gaat met de transitie jeugdzorg.  Om 
samenhang en samenwerking tussen de verschillende domeinen (onderwijs/jeugdzorg) te bevorderen 
neemt het onderwijs deel aan OOGO, op overeenstemming gericht overleg, met de gemeenten. 

http://www.overheid.nl/


 

 
  
Barend verzamelt opmerkingen op en vragen over het OP uit de zaal m.b.t. o.a.: 

- Onduidelijkheid over indicatie- of toelatingscriteria voor VSO (overgangsregeling opnemen?) 
- Aansluiting/afstemming PO-VO 
- Meerjaren begroting (rekening houdend met de verevening) 
- Het benoemen van de rol van de OPR 
- Het als te algemeen geformuleerde motto (p.12) 
- Opstellen van een werkagenda, gekoppeld aan het OP, gericht op de toekomst  
- Het formuleren van een visie op optimale ‘ kind-ontwikkeling’ , zodat nadrukkelijker in het OP naar 

voren komt dat PaO om meer gaat dan politiek gestuurde budgettaire  wetgeving * 
- De rol van het CTVS (wie zijn ‘ de deskundigen’ ) 
- De rol van de ABer (brug tussen PO-VO?) 
- Wat wordt er precies bedoeld met ‘ doorzetmacht’ (p.27) 
- Wordt de leerling met het VPI niet teveel ‘ geproblematiseerd’ en hoe wordt geobjectiveerd? 
- … 

 
* Onderwijs, opvoeding en extra ondersteuning vanuit educatief partnerschap met ouders zo organiseren 

dat de ontwikkelkansen van ieder kind zo groot mogelijk zijn in een schoolomgeving die leerlingen vormt tot 

deelname in een maatschappij met diversiteit als meerwaarde (uit brainwave tijdens de vergadering). 

Barend merkt nog op dat op de website Passend Onderwijs de kengetallen van de verschillende SWVen te 
vinden zijn: http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/kengetallen-2013-zijn-beschikbaar/ 
 
 
4. Notulen vorige vergadering  
 Worden vastgesteld. 
 
 
5. Volgende bijeenkomst 
 3 maart, 19.30uur.  
 Tijdens deze bijeenkomst staat het wel/niet vaststellen van het OP van het SWV centraal. 
 
 

 

http://www.passendonderwijs.nl/nieuws/kengetallen-2013-zijn-beschikbaar/

