VERSLAG van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO/VSO
Midden-Holland & Rijnstreek op 19 mei 2015 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), Marijke Westerman
(Ashram College), Ingrid Blom (Goudse Waarden), Hellen Snoek (Coornhert Gymnasium/GSG Leo
Vroman/Het Segment), Josefien Kroon (De Goudse Waarden), Kurt van Kasteren (Carmelcollege), Miriam de
Man (Coenecoop College), Max de Groot (Coornhert Gymnasium), Monica van Driel (Horizon/VSO
Parkcollege)
Namens het SWV VO/VSO MH&R: Barend Verkerk (directeur)
Afwezig:
Nathalie van Koperen (Ashram College), Philip Bouthoorn (CSG Willem de Zwijger), Marga de Langen (CSG
Willem de Zwijger), Nico de Hey (Wellant), Petra Dalenberg-de Bruijn (Schoonhovens College), Annette van
Zuijlen (Schoonhovens College), Bjorn Hoogeveen (Scala College), Helma van Puijenbroek (Carmelcollege
Gouda)
Afwezig (niet vertegenwoordigd):
(G)MR-vertegenwoordigers van Scope Scholengroep, Prisma, Stichting Klasse/VSO De Ark

1. Opening
Speciaal welkom voor de nieuwe leden: Ingrid Blom, die als personeelslid de plaats inneemt van Femke van
Vuuren voor GSG De Goudse waarden en Monica van Driel, personeelslid van Horizon/VSO Parkcollege.
Vertegenwoordiging van Stichting Klasse/ VSO De Ark en GSG Groene Hart/Scope Scholengroep en Prisma
ontbreekt. De besturen en MRen van de betreffende scholen zijn benaderd door Rob en Barend. Dit heeft
echter geen kandidaten opgeleverd.
Hierop aansluitend wordt agendapunt 7 (taak, omvang en samenstelling OPR) afgehandeld.
Er wordt besloten om het aantal zetels in de reglementering voorlopig niet te veranderen omdat bij de
vergaderingen tot nu toe altijd maar ongeveer de helft van het aantal leden aanwezig is. Hierbij moet wel
opgelet worden dat voor besluitvorming ten minste de helft plus één van het totaal aantal in functie zijnde
leden aanwezig is.
Barend tekent aan dat de vaststelling van het medezeggenschapsstatuut en het reglement voor de OPR ook
een zaak is van het bestuur. OPR en bestuur hebben destijds een looptijd van anderhalf jaar afgesproken en
ook de evaluatie. Barend meent dat dus ook het bestuur akkoord moet gaan. Hij zal dit bespreken.

2. Notulen vorige vergadering d.d. 30 maart 2015
M.b.t. het vastgestelde niveau van de basisondersteuning licht Barend toe hoe er gehandeld zal worden als
scholen zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Het heeft de voorkeur om hierover in gesprek te gaan
met het betreffende bestuur. Het is niet de intentie van het dagelijks bestuur van het SWV om te kiezen voor
sancties. Een schoolbestuur of het SWV kan een geschil, voorafgegaan aan mediation, laten behandelen
door een geschillencommissie. Eventueel kan een schoolbestuur door het bestuur van het swv gekort
worden op financiën.
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Max de Groot vraagt of er al verdere ontwikkelingen zijn met betrekking tot de governance.
Barend antwoordt dat het bestuur wel een informatiebijeenkomst heeft gehad. Ten aanzien van diverse
modellen zijn de voors en tegens benoemd. De procesbegeleider zal nu een en ander uitwerken voor het
swv. Het algemeen bestuur spreekt hierover eind augustus verder.
Ad 5) Samenstelling en taakstelling OPR
Barend heeft de besturen benaderd met het verzoek om informatie over Passend Onderwijs op de website
van de scholen beschikbaar te maken voor leerlingen en ouders. De websites van de scholen kunnen in de
gaten gehouden worden.
Ad 8) Praktijkervaringen Passend Onderwijs
Barend vertelt dat het VSO Leo Kanner twee extra groepen start in Leiderdorp, waardoor alle aangemelde
leerlingen geplaatst konden worden.
Besloten wordt om de notulen (evenals de agenda) op de website van het SWV openbaar te maken.
Scholen zouden hier met een link op de eigen site naar kunnen verwijzen.

3. Ingekomen stukken
De OPR is benaderd met de vraag of er aandacht kan zijn voor een mini-symposium op 5 juni a.s. dat door
ouders van thuiszittende leerlingen is georganiseerd. Ook is geïnformeerd naar het inspraakrecht van ouders
die een vergadering van de OPR bijwonen.
Besloten wordt dat het eerste half uur van de vergadering gereserveerd kan worden voor sprekers en dat
per spreker vijf minuten spreektijd aangehouden zal worden.
Rob zal dit laten weten aan de inzender van de brief aan de OPR met de opmerking dat Barend aanwezig zal
zijn bij het genoemde mini-symposium.

4. Aanvullingen op het ondersteuningsplan
Opname van LWOO en PRO m.i.v. 1 januari 2016
Het SWV kent een groot aantal deelnemers in het Praktijkonderwijs en zit onder het landelijk gemiddelde
wat betreft leerlingen in het LWOO.
Barend presenteert de aanvulling die gebaseerd is op de huidige systematiek, die tot 2018 in overleg met de
aangesloten besturen gehandhaafd zal blijven. In 2018 moet een nieuw ondersteuningsplan worden
opgesteld. De OPR kan dan opnieuw oordelen hoe LWOO en PRO hierin opgenomen zijn.
Aanvullingen n.a.v. het kwaliteitsonderzoek door de inspectie d.d. 19 feb. jl.
Het betreft de volgende onderdelen in het plan:
- Herindicatie zitten vso-leerlingen
De raad stemt in met de voorgestelde aanvulling op het plan. Er is uitdrukking gegeven aan beleid en
procedure voor zittende vso-leerlingen, rekening houdend met de wettelijke overgangsbepaling voor deze
doelgroep.
- Informeren van ouders
De raad stemt in met de voorgestelde aanvulling die meer informatie geeft aan ouders over
ondersteuningsmogelijkheden op de scholen, over bovenschoolse voorzieningen en over de rol van het
onderwijsloket.
- Overdracht bekostiging ontoereikend budget VSO-scholen
De strekking van de aanvulling in het plan op dit punt wordt gedeeld (geld volgt de leerling). De systematiek
wordt echter als ingewikkeld/omslachtig ervaren.
Barend zal met betrekking tot de groeiregeling alternatieven uitwerken op welke wijze de
basisondersteuning met de verwijzende scholen voor VO verrekend zou kunnen worden.
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5. Notitie arrangementen en financiën, regeling ondersteuningsmiddelen volgen de leerling
De raad is akkoord met de voorgestelde lijn.
M.b.t. het OPP als verdelingsmiddel wordt opgemerkt dat het effect hiervan op termijn zal moeten worden
geëvalueerd.
De verdeling van begeleiding in natura, inzet van ambulante begeleiding in de scholen, zal analoog aan het
schoolgebonden budget plaatsvinden als het gaat om de meer generalistische ambulante begeleiding.
Ambulante begeleiding voor langdurig zieke leerlingen of leerlingen die gedurende het schooljaar ernstig
ziek worden wordt een arrangement waarvoor het SWV budget reserveert en ingezet per leerling die
hiervoor in aanmerking komt.

6. Overig en rondvraag
Kurt van Kasteren wil het punt ‘verschil tussen gezondheidswetgeving en onderwijswetgeving’ graag op de
agenda van de volgende vergadering opgenomen zien.
OPR bijeenkomsten zullen volgend schooljaar afwisselend op maandag of dinsdag worden gehouden.

Datum volgende bijeenkomst:
Dinsdag 29 september om 19.30 uur te Reeuwijk, Zalencentrum De Brug
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