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Notulen van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek  

U 180129 , d.d. 29 januari 2018 te Gouda 

 

Aanwezig: 

Namens de OR en (G) MR’en van de scholen:  

Max de Groot (Coornhert Gymnasium, voorzitter) 

Elke van Geest (Scala College, pv secretaris) 

Hellen Snoek (Coornhert Gymnasium/GSG Leo Vroman/Het Segment) 

Helma van Puijenbroek (Carmel College) 

Monica van Driel (VSO Horizon) 

Karin de Jong (De Ark) 

Nicole Hollebrandse (Schoonhovens College) 

Bastiaan Uijterlinde (Scope Scholengroep) 

Sjouke Hoogstra (Wellant College) 

 

Ondersteuner van de OPR: 

Joost Vreuls (adviseur VOO) 

 

Namens het samenwerkingsverband (SWV): 

Barend Verkerk (directeur) 

 

Afwezig: 

Marijke Westerman (Ashram College) 

Rob de Boer (Wellant College) 

Miriam de Man (Coenecoop College) 

 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

Mededelingen: 

Rob de Boer (Wellant, personeelsgeleding) en Petra de Bruijn (Schoonhovenscollege, 

personeelsgeleding) hebben zich afgemeld voor de vergadering en treden beiden terug als lid van de 

OPR. 

Voorstelrondje en speciaal welkom voor de nieuwe leden: 

Sjouke Hoogstra (Wellant, personeelsgeleding) 

Bastiaan Uijterlinde (Scope Scholengroep/PRO, personeelsgeleding) 

 

 

2. Ingekomen stukken 

De voorzitter licht de uitspraak in het adviesgeschil inzake governance toe aan de overige leden. 
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Alhoewel de uitspraak negatief is voor de OPR werd de ongerustheid bij de leden t.a.v. de 

onafhankelijkheid van het toezicht werd door het bestuur serieus genomen. Er is daarom een kleine 

toevoeging geplaatst bij het competentieprofiel van de toezichthouders. 

 

De OPR neemt kennis van het feit dat de voorlopig MR-p van het SWV is omgezet in een definieve 

personeels medezeggenschapsraad. 

 

Er is een modelformulier gemaakt  dat de OPR kan gebruiken bij terugkoppeling aan het bestuur 

over advies/ of instemming. De OPR zal in de toekomst gebruik maken van dit formulier, met dank 

aan Barend Verkerk en het secretariaat van het SWV voor de gemaakte opzet. 

 

 

3. Notulen vorige vergadering, d.d. 4 september 2017 

De notulen worden met een enkele opmerking vastgesteld. De voorzitter zal de definitieve versie 

doorsturen naar Barend Verkerk, zodat deze op de website van het SWV kunnen worden 

gepubliceerd. 

 

 

Barend Verkerk sluit aan bij de vergadering. 

 

 

4. Ter kennisname en bespreking 

Jaarverslag thuiszitters, verzuim en voortijdig schoolverlaters 2016-2017: 

De OPR vraag voorbeelden van ‘ maatwerkoplossingen’  voor de doelgroep thuiszitters. 

Barend legt uit dat dit over het algemeen onderwijs-zorgarrangementen betreft, dus arrangementen 

waarin jeugdzorg, gemeenten en onderwijspartners nauw met elkaar samenwerken. 

Specifiek voorbeeld is dat soms stage-achtige werkzaamheden meer passend zijn voor een leerling 

en dat de school die in afstemming met andere partijen vervolgens opzoekt om ontwikkeling te 

blijven stimuleren. 

De OPR vraag zich af of dit bekostigingsvraagstukken oplevert. 

Barend: er zijn combinaties mogelijk waarbij deel door jeugdzorg en deel door het onderwijs wordt 

bekostigd, dit is afhankelijk van de hulpvraag en situatie.  

Er wordt stilgestaan bij de inkoopcontracten van de gemeenten. De gemeente monitort de 

prestaties.  

Het SWV streeft ernaar wachtlijstproblematiek te voorkomen door speciale afspraken te maken die 

er bijvoorbeeld voor zorgen dat een leerling ergens toch langer kan blijven. 

Het probleem van de huidige wachtlijsten bij de GGZ wordt benadrukt door de OPR. 

Barend geeft aan dat hierover vanuit het SWV ernstige signalen naar de gemeenten worden 

afgegeven.  

Barend geeft aan dat de SWV in de regio nauw met elkaar optrekken (3 PO en 3 VO SWVen). De 

directeuren/besturen zitten regelmatig met de gemeenten aan tafel en jeugdhulp komt altijd 

prominent aan de orde. Vanuit gezamenlijkheid kan er opgetrokken worden naar de politiek. Barend 

zal e.e.a. nogmaals aan de orde stellen binnen de relevante overleggen waar het SWV aan 

deelneemt met de lokale overheid. 
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Barend vraagt na waarom als resultaat in het stuk is opgenomen dat ‘wachtlijsten worden 

tegengegaan’ omdat dit de huidige werkelijkheid niet lijkt te zijn. Barend zal hierover de scholen 

benaderen en de omvang opvragen ‘om hoeveel gevallen gaat dit’. 

Barend geeft wel als kanttekening aan dat er soms weinig respons is op vragen die vanuit 

rekenkamers de scholen ingaan richting directies en zorgcoordinatoren.  

Er volgt toelichting door Barend op de definitie ‘thuiszitter’ en ‘risicoleerling’. Deze 

doelgroepenbenaming wordt in de regio gebruikt. De opdeling is met leerplicht afgesproken. Van 

belang is dat deze leerlingen in beeld zijn door het systeem van de scholen met dat van leerplicht te 

vergelijken wordt er gesignaleerd. Het gaat erom ‘zijn de leerlingen in beeld en doen we er wat 

mee’. De verwachting is dat in het huidige jaar de technische problemen om verzuim en thuiszitten 

goed in kaart te brengen worden opgelost. 

Er wordt gevraagd of er een beter beeld naar voren gebracht kan worden over hoe de cijfers van het 

SWV zich verhouden tot die van andere regio’s. Barend gaat dit na. 

Als laatste licht Barend toe dat de effectiviteit en tevredenheid van de Onderwijs Opvang 

Voorzieningen (OOVen) beter gemeten zal gaan worden. Ook wordt er mee inzet gepleegd (op 

aangeven van de inspectie) dat niet alleen het kind op de OOV maar ook de aangesloten scholen 

moeten veranderen en investeren in een goede pedagogisch ‘terug’ ontvangst van de leerling. Dit 

ligt ook besloten in de herstelopdracht die het SWV van de inspectie heeft gekregen. 

 

Definitief onderzoeksrapport inspectie onderwijs 2017 

De OPR kan zich voorstellen dat het SWV blij is met het positieve rapport en de bevestiging dat er 

goed gewerkt wordt in de vormgeving van passend onderwijs. 

Opdracht voor het SWV: sturing op kwaliteit OOV moet beter, dit valt onder verantwoordelijkheid 

van het SWV. Horizon is uitvoerend, samen met de toeleverende scholen. 

 

Begroting 2018 en indicatieve meerjarenbegroting 

Het SWV heeft voldoende vermogen om tekorten op te vangen en wordt als vermogend gezien. 

Het rijk wil hebben dat de SWV minder geld over houden en reserves dus met een bepaalde 

tolerantie gaan inzetten.  

Er worden geen problemen verwacht ten tijde van de nieuwe bekostigingssystematiek in 2020-2021, 

deze pakt waarschijnlijk zelfs gunstig uit. 

Er is een vraag over een opgenomen overzicht, Barend zoekt uit of dit een actueel overzicht is. 

 

Jaarverslag Commissie voor Toelating en Advies/CTA 2016-2017 

Er zijn 71 leerlingen regulier naar voortgezet speciaal onderwijs (VSO) gegaan, waarvan 24 in de loop 

van het schooljaar. 

Op termijn zal het SWV opvragen wat de tevredenheid over het VO-VSO traject van de betrokken 

ouders en leerlingen is. 

Het SWV probeert grip te krijgen op de ondersteuningsvragen die er binnen het SWV leven. 

 

Concept-ondersteuningsplan (OP) 2018-2022, werkversie t.i. OPR 

De werkversie ligt voor om de OPR mee te nemen in de ontwikkeling van het nieuwe OP. 

In maart/april zal het definitieve plan ter instemming ingebracht worden. 
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Ouderbetrokkenheid wordt als belangrijk onderschreven door de OPR, echter hoe kun je ervoor 

zorgen dat ouders zich samenwerkend opstellen als ze eigenlijk niet betrokken willen zijn? Zijn hier 

onderzoeken naar gedaan en zijn er inzichten die werken? Barend zoekt dit uit. 

 

Handreiking achterban communicatie 

De OPR leden hebben van de pv secr een handreiking ‘ achterbancommunicatie’ toegezonden 

gekregen die naar eigen inzicht richting de eigen achterban gebruikt kan worden. 

Aandachtspunt voor de OPRleden is dat de schoolondersteuningsprofielen (SOPen) van de 

aangesloten scholen niet contrair het ondersteuningplan (OP) van het SWV moeten zijn. 

In 18-19 zal de vraag actualisatie SOP naar de scholen gaan. Het is van belang dat de OPRleden 

ervoor zorgen dat de (G)MRen zich bewust zijn van hun rol in dezen. 

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/11/Handreiking-

achterbancommunicatie-PDF-7304-KB.pdf 

 

Werven OPR-leden 

De pv secr heeft voorbeeldteksten naar de OPRleden gestuurd die gebruikt kunnen worden door de 

aangesloten scholen (G)MRen om nieuwe leden voor de OPR te werven.  

 

Down&Up over inclusief onderwijs 

De OPRleden hebben kennis genomen van een verdiepend stuk over inclusief onderwijs en een visie 

op optimale kindontwikkeling. 

Joost Vreuls geeft als tip aan de OPR om zich ook in te lezen in het VN verdrag ‘handicap in 

nederland’.  

https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/38166 

 

 

5. Juridisch ontwikkelingen 

De OPR is door de LGC niet in het gelijk gesteld omdat de bestuurlijke constructie die het SWV heeft 

bedacht volgens de wet is toegestaan. Er is geen inhoudelijke uitspraak gedaan. In hoger beroep ziet 

de OPR geen heil. 

De OPR heeft tijdens de afhandeling sympathie ervaren vanuit de LGC voor het feit dat de OPR zich 

sterk maakt voor meer onafhankelijkheid.  

De juristen (van de OPR en van het bestuur/SWV) hebben overeenstemming gevonden m.b.t . de 

afspraak dat het woord ‘ onafhankelijk’  zal toegevoegd worden aan het competentieprofiel van de 

toezichthouders 

 “ e.1. Integriteit, onafhankelijkheid, sterk normbesef en zorgvuldigheid”  

De jurist van het SWV heeft aan de jurist van de OPR bericht gestuurd dat hij nog laat weten op 

welke datum de definitieve besluitvorming omtrent de profielschets zal plaatsvinden. 

Er vanuit gaande dat het bestuur van het SWV zich kan vinden in de toevoeging adviseert de OPR 

positief t.a.v.: 

i) competentieprofiel toezichthouders en toezichthoudend orgaan 

ii) competentieprofiel directeur-bestuurder van het SWV 

iii) het besluit tot ontslag zittende bestuurders en benoeming nieuwe bestuurder 

 

 

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/11/Handreiking-achterbancommunicatie-PDF-7304-KB.pdf
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2012/11/Handreiking-achterbancommunicatie-PDF-7304-KB.pdf
https://mensenrechten.nl/publicaties/detail/38166
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6. Scholing OPR 

Verschillende opties passeren de revue, zoals: 

- cursus nieuwe OP 

- discussie/thema ‘inclusie’ 

- herhaling inzicht in financiën 

http://www.voo.nl/Cursus/nieuw-ondersteuningsplan 

Joost Vreuls zal bij de volgende vergadering met inhoudelijke voorstellen komen. 

 

 

7. Goudse Adviesraad Sociaal Domein 

Hellen Snoek  is naar een netwerkavond geweest waar zij leden van deze raad heeft ontmoet. De 

leden toonden belangstelling voor de werkzaamheden van de OPR en voor de vraagstukken waar 

een OPR zich over buigt. De vraag rees of zij eens aan mogen sluiten bij een OPR vergadering. De 

vooorzitter geeft aan dat belangstellende leden van de Goudse Raad welkom zijn om aan te sluiten 

bij een vergadering (mits kleine agenda). De communicatie hierover kan via Hellen verlopen. 

 

 

8. Rondvraag 

Dropbox zal gebruikt worden om stukken te delen binnen de OPR. 

 

 

9. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voo.nl/Cursus/nieuw-ondersteuningsplan

