Notulen van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad VO/VSO Midden-Holland &
Rijnstreek 27 mei 2019, Bachstraat 3, Gouda
Aanwezig:
Namens de OR en (G)MR’en van de scholen:
Max de Groot (Coornhert Gymnasium, voorzitter)
Alexander Anneveld (De Goudse Waarden)
Sjouke Hoogma (Wellant College)
Karin de Jong (De Ark)
Miriam de Man (Coenecoop College)
Helma van Puijenbroek (Carmel College Gouda)
Bas Uijterlinde (Scope Scholengroep)
Brenda Walter (Schoonhovens College)
Namens het samenwerkingsverband (SWV):
Barend Verkerk
Afwezig:
Joost Vreuls (ondersteuning/advies OPR)
Hellen Snoek (Coornhert Gymnasium/GSG Leo Vroman/GSG Het Segment)
Nicole Hollebrandse (Schoonhovens College)
Notulist: Wim Nijenhuis

01. Opening en vaststelling agenda
Max opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
02. Ingekomen stukken
- I 190515.1 Memorandum – evaluatie passend onderwijs.
- I 190515 Zorgplicht werken met ontwikkelingsperspectieven..
De OPR neemt kennis van de ingekomen stukken.
03. Verslag van de vergadering van 11 maart 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Barend merkt op dat hij de notulen nu niet ontvangt. Afgesproken wordt dat Barend wordt
toegevoegd aan dropbox zodat hij ook op het conceptverslag kan reageren.
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
04. Voorstel Opting Out
- I 190517 Brief aan OPR Opting out
- I 190517.1.1 Advies werkgroep Opting out
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- I 190517.1 Voorgenomen besluit Opting out
Barend geeft een toelichting op het voorgenomen besluit. Hij memoreert dat het
samenwerkingsverband in 2018 met instemming van de OPR heeft besloten over te gaan tot
Opting Out. Dat biedt de mogelijkheid om de indicatiecriteria voor lwoo en het IQ-onderzoek los
te laten. Besloten is om het IQ-onderzoek niet langer in alle gevallen toe te passen maar wel de
indicatiecriteria voor leerachterstanden te handhaven. Lwoo kan alleen worden aangeboden
door die scholen die een licentie lwoo hebben voor het vmbo. Men zou verder kunnen gaan door
alle vmbo-scholen de mogelijkheid te geven een lwoo-arrangement aan te bieden. Een
werkgroep heeft een advies uitgebracht, dat heeft de OPR ontvangen. Hij heeft daar als
bestuurder kennis van genomen en een afwijkend besluit genomen: hij vindt het advies niet
voldragen. Het voorstel van de werkgroep adviseert om de Opting Out-licenties niet los te laten
omdat leerlingstromen zouden kunnen wijzigen. Daarnaast betwijfelt de werkgroep of de
scholen wel voldoende deskundigheid hebben. Tegelijkertijd zouden scholen die geen lwoolicentie hebben wel 'onder de radar' in uitzonderingsgevallen een lwoo-arrangement mogen
aanbieden. Ze mogen het dan aanbieden, maar er niet openlijk mee werven. Als bestuurder
verwacht hij echter dat die mogelijkheid zeer snel publiek bekend wordt. In de werkgroep
hebben twee schoolbesturen op financiële gronden een voorbehoud gemaakt, het
Wellantcollege en het Groene Hart Leerpark uit Alphen aan de Rijn. Het bestuur van het Groene
Hart Leerpark heeft daarbij ook aangegeven dat scholen die lwoo-arrangementen aanbieden
over de noodzakelijke deskundigheid moeten beschikken.
Twee scholen, het Scala College en het Ashram College, beide uit Alphen aan den Rijn, hebben nu
geen lwoo-licentie, maar willen die wel aanvragen. Alle schoolbesturen in het
samenwerkingsverband moeten vervolgens aangeven in te stemmen met de
licentieverstrekking (middels een 'adhesie-' of 'geen bezwaar-'verklaring). In de tijd dat dat de
Coenecoop een lwoo-licentie wilden hebben, werd zo'n verklaring onmiddellijk afgegeven. In
die tijd liep de financiering via het Rijk, maar nu is er een budgetfinanciering en dat maakt dat
sommige schoolbesturen terughoudend zijn . Er is een overgangsregeling bedacht die mogelijk
gefaseerd kan worden ingevoerd. Dat voorstel ligt nu voor. Op basis van andere regelgeving omdat de verwachting was dat zowel Scala College als het Ashram College na de zomer willen
beginnen - heeft hij een voorlopig besluit genomen dat kinderen die komend schooljaar naar het
eerste leerjaar gaan een lwoo-arrangement zouden kunnen krijgen. Het Scala heeft nu drie
leerlingen aangemeld voor een lwoo-arrangement, het Ashram College heeft nog geen leerlingen
aangemeld, maar verwacht die wel te krijgen. Hij merkt op dat ook als de OPR instemt met het
voorgenomen besluit, de mogelijkheid bestaat dat de algemene vergadering dat niet overneemt.
Ieder schoolbestuur heeft in die vergadering een vetorecht en hij acht de kans reëel dat de
algemene vergadering geen unaniem besluit weet te nemen. In dat geval blijft de situatie zoals
die nu is. Net als de OPR kan de algemene vergadering voorstellen enkel goedkeuren of afwijzen.
Als het voorstel wordt afgewezen, kunnen komend jaar de lwoo-arrangementen niet worden
aangeboden, totdat de minister besluit het volledig vrij te geven. Verwacht wordt dat dit in 2021
of 2022 het geval is. Dit hangt samen met de nieuwe bekostiging van het vo.
Karin vraagt of dit consequenties heeft voor de meerjarige begroting. Barend licht toe dat
wanneer het aantal vo-leerlingen niet toeneemt, er voor het totaalbudget geen gevolgen zijn.
Voor afzonderlijke scholen kunnen er wel gevolgen zijn. Het samenwerkingsverband ontvangt
van het Rijk twee budgetten, eentje voor zware ondersteuning en eentje voor lichte
ondersteuning. Lwoo en praktijkonderwijs vallen onder lichte ondersteuning en dat vaste
budget kent nu al een overschrijding.
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Karin vraagt of er elders in het land vergelijkbare situaties zijn. Barend bevestigt dit: 60% van
de samenwerkingsverbanden is al overgegaan op Opting Out, met varianten in de uitwerking. Er
zijn samenwerkingsverbanden die een indicatiebesluit hanteren en er zijn
samenwerkingsverbanden die het budget verdelen naar rato van het aantal leerlingen per
vestiging, met de voorwaarde dat het budget wordt aangewend voor de doelgroep. Dat lijkt op
de wijze waarop dit samenwerkingsverband het budget voor de zware ondersteuning verdeelt.
Brenda licht toe dat de vrees nu is dat wanneer het helemaal vrij wordt gelaten het geld op de
grote hoop terechtkomt en zonder duidelijke visie wordt ingezet. Nu volgt het geld het kind.
Barend licht toe dat die zorg ook in de werkgroep leefde. Om die reden pleit de werkgroep voor
een indicatiebesluit per leerling, op grond van de leerachterstand. Als een school maar een zeer
klein aantal lwoo-leerlingen heeft, is de deskundigheid mogelijk een knelpunt. Het Wellant
College heeft op alle vestigingen voor ieder leerjaar aparte lwoo-klassen. Dat was vroeger in de
hele regio gebruikelijk. Het vmbo is vervolgens onder druk komen te staan, waarop heterogene
klassen ontstonden. Het Coenecoop heeft daar bewust voor gekozen: lwoo-kinderen in reguliere
klassen met aanvullend ondersteunende arrangementen. Daarnaast valt op dat in de
bovenbouw minder vaak aparte lwoo-klassen zijn omdat het volume ontbreekt.
Karin vraagt wie verantwoordelijk is voor de toets op de bij scholen aanwezige expertise. Hoe
wordt geborgd dat leerlingen de juiste ondersteuning krijgen? Barend stelt dat scholen die zich
nu aanmelden voor een lwoo-licentie een deskundigheidsplan moeten indienen over de manier
waarop ze het lwoo-arrangement gaan invullen. Dat moet het samenwerkingsverband
monitoren. Dat gebeurt overigens niet bij scholen die nu al een lwoo-licentie hebben. Gevraagd
of scholen bij elkaar expertise inwinnen, licht hij toe dat de twee scholen die nu een licentie
willen, wel expliciet hebben gepleit voor het delen van kennis tussen scholen in dit
samenwerkingsverband. Brenda voegt toe dat kennis en expertise nu ook al wel worden
gedeeld tussen scholen, zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband.
Max gaat over tot stemming. Het voorstel wordt aangenomen met zes stemmen voor en twee
stemmen tegen.
05. Verkiezingen
- Keuze van tijdstip: voorstel is om het over de vakantie heen te tillen
- De concepten: I190407, I 190407.1, I 190407.2, U 190524 , ledenlijst
Max wijst op het voorstel de verkiezingen na de zomervakantie te houden. De aanwezigen
stemmen hiermee in. Karin geeft aan dat wel al een vooraankondiging zal worden verspreid.
Helma voegt toe dat die vooraankondiging nog in de laatste MR-vergadering voor de zomer aan
de orde kan worden gesteld. Het voordeel van verkiezingen na de zomervakantie is dat ook de
ouders van nieuwe brugklasleerlingen deel kunnen nemen.
Alexander wijst op de drie concept vacatureteksten, een voor een personeelslid en twee voor
een nieuw ouderlid, een voor praktijkonderwijs en een voor regulier. Hij stelt voor dat laatste
ook bovenaan de tekst te vermelden. Brenda merkt op dat dit dan ook bij het personeelslid moet
worden toegevoegd. Bas merkt op dat het gaat om een lid geleding personeel. Besloten wordt de
teksten aan te passen conform de bovenstaande opmerkingen. Geconcludeerd wordt dat er
twee ouders regulier worden gezocht, een ouder praktijkonderwijs en een lid geleding
personeel.
De werkgroep gaat verder met de voorbereidingen van de verkiezingen. Die zullen halverwege
september worden gehouden, zodat in oktober de nieuwe leden bekend zijn. De vergadering
van de OPR op 23 september komt te vervallen, de vergadering van 11 november wordt
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verplaatst naar 28 oktober, dan kan ook worden kennisgemaakt met de nieuwe leden van de
OPR.
06. Continuering Joost Vreuls
De aanwezigen stemmen in met het verlengen van de inhuur van Joost Vreuls als adviseur van
de OPR.
07. Vergaderdata
De komende vergaderdata van de OPR worden vastgesteld:
 28 oktober 2019
 9 maart 2020
 18 mei 2020
08. Rondvraag
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.
09. Sluiting
Max sluit de vergadering om 20.15 uur.

Actielijst 27 mei 2019
Onderwerp

Datum
Vergadering

Actie

Verkiezingen

27 mei 2019

Toegang dropbox

27 mei 2019

Helma en Karin bereiden de verkiezingen voor drie leden
voor. De verkiezingen worden halverwege september
gehouden.
Karin voegt Barend toe aan dropbox.

Wie

Datum gereed

Besluitenlijst
Voorstel Opting Out

27 mei 2019

De OPR stemt in met het voorstel Opting Out met zes
stemmen voor en twee stemmen tegen.

Continuering
werkzaamheden Joost
Vreuls

27 mei 2019

De OPR besluit de inhuur van Joost Vreuls als adviseur van
de OPR voort te zetten.
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