
 
 
 

 

1 
 

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

Rijnstreek 4 februari, via Zoom   

 

Aanwezig: 

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

Max de Groot (Coornhert Gymnasium, voorzitter) 

Sjouke Hoogma (Wellant College)  

Erica Jaspers (Schoonhovens College) 

Karin de Jong (De Ark) 

Helma van Puijenbroek (Carmel College Gouda) 

Joost Vreuls (ondersteuning/advies OPR) 

Brenda Walter (Schoonhovens College)  

Erna Zomers (Scala College, toehoorder) 

Marjolein Zomers (Scala College) 

 

Namens het samenwerkingsverband (SWV): 

Barend Verkerk  

 

Afwezig: 

Rianne van den Bosch  

 

Notulist:  

Wim Nijenhuis 

 

 

01. Opening en vaststelling agenda 

Max opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. Barend schuift later aan.  
 
Max wijst op het tekort aan leden. Karin en Helma hebben moeite gedaan om nieuwe OPR-leden 
te vinden en ook Barend heeft aandacht gevraagd voor de OPR, maar dat heeft nog niet veel 
opgeleverd. Rianne trekt zich terug als lid en Karin verlaat binnenkort de MR. Ze zal zodra ze 
een vervanger heeft gevonden ook stoppen als secretaris van de OPR. Max gaat binnenkort met 
pensioen. Hij biedt aan om – wanneer er geen nieuwe voorzitter wordt gevonden – bijvoorbeeld 
nog een jaar door te gaan als technisch voorzitter, zonder stemrecht. De OPR zegt toe dit aanbod 
in overweging te nemen. Besloten wordt om er later in de vergadering op terug te komen, 
mogelijk is ook een van de andere leden bereid om het voorzitterschap op zich te nemen.  
 
Brenda merkt op dat men met kleine, enthousiaste groep misschien wel meer werk kan 
verzetten dan met een grote: een klein aantal leden is niet per definitie een nadeel. Max geeft 
aan dat de OPR nu minder leden heeft dan het OPR-reglement voorschrijft (twaalf leden, zes 
namens het personeels, zes namens de ouders). Veel besturen zijn nu niet vertegenwoordigd. 
Joost geeft aan dat de wettelijke ondergrens vier leden is. Er is geen maximum gesteld aan het 
aantal leden.  
 
Opgemerkt wordt dat vacatures niet overal in de medezeggenschapsraad aan de orde worden 
gesteld. Het bestuur van de school moet de medezeggenschapsraad hierover informeren. 
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Geopperd wordt om de OPR rechtstreeks contact te laten onderhouden met 
medezeggenschapsraden. Karin zal dit voorstel bespreken met Barend.  
 
Barend voegt zich bij de vergadering. Er volgt een voorstelronde. Max licht toe dat Erna als 
toehoorder zal deelnemen omdat Erna en Marjolein namens dezelfde school aanwezig zijn.  
 
Barend wijst op de herziening van het OPR-reglement enige tijd geleden. Het aantal leden is 
daarbij op twaalf gesteld en leden zitten er niet namens de school die hen afvaardigt: het is een 
algemeen lidmaatschap.   
 

02. Conceptnotulen van de vergadering van 12 november 2020 
Tekstueel:  
Pagina 2, naar aanleiding van het verslag, ‘LWOO-traject van 4 naar 3 of 2 jaar’: Brenda merkt op 
dat het ging om een mogelijke aanpassing van het LWOO-traject, niet om een feitelijke zoals de 
tekst nu suggereert. Dit wordt aangepast.  
 
De notulen worden vastgesteld met inachtneming van de bovenstaande wijziging.  
 
Actielijst 
De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.  
 
03. Ingekomen stukken 

3a) Jaarverslag adviescommissie Toelaatbaarheid en Aanwijzing VSO, PRO en LWOO 2019-2020 
3b) Jaarverslag Verzuim, thuiszitters en voortijdige schoolverlaters 2019-2020 
3c) Lijst afkortingen 
3d) Onderwijs zorgbrief 
 
Erica merkt naar aanleiding van 3a op dat in Kamer 1 niemand van Jeugdhulp zit. Barend licht 
toe dat dit oorspronkelijk wel de bedoeling was, maar dat gemeenten de capaciteit niet hadden. 
Jeugdhulp is in bepaalde gevallen wel betrokken bij het voortraject, via de sociale teams en 
bijvoorbeeld GO! in Alphen aan den Rijn.   
 
Joost wijst op de grote verschillen tussen scholen als het gaat om het aantal aanvragen van tlv’s 
(p. 11). Barend stelt dat de verschillen te maken hebben met schooltypen en schoolgrootte. CSG 
Groene Hart heeft bijvoorbeeld vier vestigingen, maar slechts 1 brin-nummer waaronder de 
trajecten worden geregistreerd. Voor het Wellant geldt hetzelfde. Niet alle verschillen zijn 
daarmee verklaard, ook de populatie verschilt en de ene school verwijst meer dan de andere. 
Daarover is men in gesprek met de scholen. Het beroep op vso is groot, terwijl het doel is om de 
aantallen naar beneden te brengen. De vraag is hoe de toelating van kinderen georganiseerd is: 
bij een ruimhartig toelatingsbeleid struikelen kinderen misschien eerder dan wanneer je 
grondiger selecteert. Er loopt een verdiepingsonderzoek naar vso-kinderen: welke scholen 
verwijzen, gerelateerd aan grootte? De indruk is daarnaast dat kinderen langer in het vso 
verblijven (en bijvoorbeeld het examenjaar in twee jaar doen) waardoor het volume toeneemt.  
vooral en waarom? Ook wordt gekeken in hoeverre leerlingen vanuit vso-scholen weer terug 
worden verwezen naar vo-scholen en in hoeverre de vo-scholen bereid zijn die kinderen op te 
nemen. Het onderzoek hoopt hij te kunnen agenderen voor de volgende OPR-vergadering.  
 
Brenda vertelt dat ze gesprekken heeft gevoerd met mensen van de basisscholen. Daarbij werd 
aangegeven dat sommige problemen voorkomen kunnen worden als kinderen eerder van het 
basisonderwijs naar vso-scholen waren verwezen. Barend licht toe dat onderinstroom en 
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neveninstroom worden meegenomen in het onderzoek. In Midden-Holland is een afname van 
het SO zichtbaar. Deels gaat het daarbij om bewust beleid om de zorgstructuur van basisscholen 
te versterken. Een andere reden kan zijn dat een SO-school in de regio Gouda is gesloten, met als 
gevolg dat basisscholen hun onderwijs oprekken. In de regio Rotterdam ziet men een toename 
in het SO, in Alphen is het aantal redelijk stabiel, met de kanttekening dat de School op Maat en 
de SO-voorziening Parkschool zijn samengevoegd tot een kindcentrum waarbij het onderscheid 
tussen SO en SBO niet meer wordt gemaakt. Brenda merkt op dat basisscholen kinderen 
mogelijk langer houden omdat het vervolgonderwijs op grote afstand ligt. Barend onderkent dit 
en verwacht dat de overheid op lange termijn ook zal blijven inzetten op inclusief onderwijs. 
Het Schoonhovens College voorziet daar nu ook al in: vso-kinderen worden op de reguliere 
school gehouden met additioneel budget. Voor veel kinderen is dit blijkbaar een goede 
oplossing. Brenda geeft aan dat de leerroute-plus wel een groei laat zien: zou men er twee 
starten dan zouden beide ook vol zitten. Er wordt nu gekeken hoe men kinderen sneller kan 
laten instromen. Barend wijst op het gegeven dat aanbod ook de vraag creëert. Toen de speciale 
route voor kinderen met autisme in Leiden overspoeld raakte, is afgesproken om in Gouda een 
vso-school voor mavo/havo/vwo te beginnen. Doel was om de druk op Leiden te verminderen, 
maar dat is niet gebeurd: Leiden kent nog steeds een grote instroom en de school in Gouda barst 
uit zijn voegen. Terwijl de totale populatie krimpt, groeit de vso-instroom.  
 
Joost wijst op de beide jaarverslagen, 3a en 3b: hoe verhoudt het geschetste beeld zich tot de 
landelijke situatie? Barend licht toe dat voor wat betreft de tlv’s het advies van de commissie is 
gevolgd. Dat komt vooral bij de vso’s niet altijd overeen met het aantal kinderen dat bekostigd 
wordt in de vso-scholen: er kunnen meer tlv’s zijn afgegeven, maar die zijn dan niet verzilverd, 
bijvoorbeeld omdat er geen plek was. Het aantal vso-kinderen komt straks deels terug in het 
jaarverslag en dan is er een vergelijking mogelijk met de landelijke cijfers. DUO heeft de cijfers 
van oktober 2020 nog niet beschikbaar. Als het gaat om het verzuim is een vergelijking met 
landelijke cijfers niet mogelijk vanwege het gebruik van een eigen (gemeentelijke) definitie. Er 
is een onderscheid tussen thuiszitters (leerling die geen onderwijs volgt) en risicoleerlingen 
(een leerling die bijvoorbeeld wel bij Jeugdzorg zit, maar geen of beperkt onderwijs volgt).  
 
De OPR neemt kennis van de ingekomen stukken.  
 
04. Reglement OPR 

4a) Brief aan OPR nieuwe modelregeling 
4b) OPR reglement 11 maart 2019 
4c) Modelreglement OPR VO januari 2021 
4d) Brief aan OPR evaluatie statuut  
 
Met de brief onder 4d wordt een kleine wijziging van het reglement voorgesteld. Barend licht 
toe dat het gaat om een cosmetische aanpassing.  
 
Karin wijst op artikel 4. Daar staat dat het aantal vertegenwoordigers namens ouders en 
leerlingen gelijk is aan dat namens het onderwijzend personeel en dat wanneer het niet lukt om 
voldoende vertegenwoordigers namens ouders te vinden, de zetel kan worden ingevuld door 
leerlingen. Is het ook zo dat wanneer er onvoldoende vertegenwoordigers namens het 
onderwijzend personeel zijn, die zetels kunnen worden gevuld door ouders of leerlingen? Joost 
licht toe dat niet kan: de verhouding is 50/50.  
 
Marjolein wijst op artikel 32 lid 5: daarin worden leerlingen niet vermeld, alleen ouders. Barend 
licht toe dat de vacatievergoeding ook geldt voor leerlingen.  
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Erica merkt op dat de datum nog de oude is. Barend stelt dat dit kan worden aangepast.   
 
05. Tijdelijke maatregel LWOO  
5a) Brief tijdelijke maatregel LWOO 
5b) Memo tijdelijke maatregelen LWOO 
 
Barend wijst op het behoorlijke tekort op LWOO in de begroting. Maar LWOO wordt niet meer 
uitgevoerd volgens de landelijke criteria (daarin moet er een IQ-onderzoek worden overlegd en 
er moet sprake zijn van leerachterstand). Het IQ-onderzoek is in deze regio geschrapt op grond 
van de opting-out mogelijkheid. Dat betekent dat er alleen wordt gekeken naar de 
leerachterstanden. Als gevolg van de coronacrisis zullen de leerachterstanden van de huidige 
basisschoolleerlingen mogelijk wat groter zijn. Er zijn subsidieregelingen voor scholen om die 
achterstanden in te lopen. Schoolbesturen moeten die subsidies zelf aanvragen. De verwachting 
is dat er meer leerlingen zullen worden voorgedragen voor LWOO. Het samenwerkingsverband 
geeft LWOO-beschikkingen af voor de hele schoolloopbaan van het vmbo. Gezien de 
verwachting dat het aantal LWOO-trajecten zal toenemen, is het voorstel om voor komend jaar 
het LWOO-arrangement in beginsel voor 1 jaar toe te kennen en om in oktober te bekijken wat 
het volume is en het beschikbare budget te verdelen over het aantal LWOO-leerlingen. 
Onderdeel van het voorstel is dat voor de nieuwe LWOO-leerlingen na het eerste jaar opnieuw 
een rapport wordt gemaakt over de leerachterstand. Het uiteindelijke besluit over het voorstel 
wordt in oktober of november genomen. Brenda heeft de indruk dat het nog geen storm loopt. 
Het jaar ervoor waren er 54 LWOO-trajecten, nu zijn het er 42. Ook Sjouke geeft aan dat het niet 
heel druk is. Brenda merkt op dat het maken van een achterstandenrapport na het eerste jaar 
veel werk betekent. Daarnaast verwacht ze dat basisscholen positiever zullen adviseren. Barend 
geeft aan dat dit niet betekent dat er minder leerondersteuning nodig zal zijn. In de regio Leiden 
ziet men veel leerlingen die te hoog zijn ingestroomd en nu worden doorverwezen. De 
aanmeldingen vanuit het basisonderwijs moeten ook nog op gang komen. Het is nu nog vroeg, 
maar men kan november niet afwachten omdat dan de beschikkingen al zijn verstrekt.  
 
Gevraagd naar het nogmaals testen van LWOO-leerlingen licht hij toe dat dit in het voorjaar van 
2022 zou moeten gebeuren. Brenda merkt op dat het voorstel behalve extra werk ook betekent 
dat men mogelijk maar voor een jaar LWOO-klassen gaat inrichten. Het is de vraag of dat 
uiteindelijk ook een besparing oplevert. Helma vraagt of er behalve het verdelen van het budget 
over het aantal LWOO-leerlingen nog andere mogelijkheden zijn. Barend licht toe dat wanneer 
het budget wordt bevroren en er meer leerlingen met LWOO-arrangementen komen, het bedrag 
per leerling lager wordt. Dit voorstel betekent een afwijking tot wat in het ondersteuningsplan 
is vastgelegd, voor een periode van één jaar. Uiteindelijk moet het aantal leerlingen met een 
LWOO-arrangement dalen. Brenda concludeert dat scholen met dit voorstel meer werk krijgen, 
om uiteindelijk ook nog eens minder geld te krijgen voor ondersteuning. Ze pleit om de 
heroverweging halverwege de schoolloopbaan te maken.  
 
Max concludeert dat de OPR niet enthousiast is over het voorstel en vraagt naar het vervolg. 
Barend licht toe dat het voorstel terugkeert in de volgende vergadering of mogelijk in die van na 
de zomer.  
 
06. Begroting 2021 
6a) Brief begroting 2021 
6b) Begroting 2021 
6c) Inzet reserves 
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Barend licht toe dat enkel de Begroting 2021 is goedgekeurd, de meerjarenbegroting is nog 
onderwerp van gesprek. De schoolbesturen zijn het erover eens dat er een taakstellende 
bezuiniging moet komen, maar willen nader overleg over waar die bezuinigingen gerealiseerd 
moeten worden worden.  
 
Joost zal een aantal detailvragen schriftelijk aan Barend sturen. Hij concludeert dat de besturen 
nog geen antwoord hebben gevonden over hoe ze in de komende jaren op een fatsoenlijke wijze 
gaan bezuinigen. Barend meldt dat de week erop opnieuw overlegd wordt. Hij hoopt dat men er 
dan uitkomt, maar het kan ook zijn dat de discussie wordt uitgesteld: de minister heeft bepaald 
dat de reserves van samenwerkingsverbanden op korte termijn moeten worden benut. De 
minister wil dat de reserves dit jaar en volgend jaar worden ingezet, terwijl het 
samenwerkingsverband van plan was om dit over een periode van drie jaar te doen. Het besluit 
van de minister betekent dat het samenwerkingsverband vanaf 2023 moet bezuinigen. Barend 
memoreert dat dit samenwerkingsverband de reserves heeft opgebouwd in de jaren voor de 
invoering van het passend onderwijs. Dat gegeven wordt nu buiten beschouwing gelaten.  
 
Brenda merkt op ook bezuinigingsmogelijkheden te zien en vraagt naar het proces. Barend licht 
toe dat de conceptbegroting wordt besproken door de directies. Zij komen tot een advies dat 
vervolgens aan de besturen wordt voorgelegd.  
 
Gevraagd naar het ondersteuningsplan geeft Barend aan dat in 2022 een nieuw plan zal worden 
vastgesteld, waarin ook de verbeterpunten uit de brief van minister Slob zullen worden 
verwerkt. Hij zegt toe het concept aan de OPR voor te leggen. In april of mei 2022 wordt het 
plan dan ter vaststelling voorgelegd.  
 
Brenda verwacht dat het aantal asielzoekers zal toenemen en vraagt of daar extra middelen 
voor zijn. Barend geeft aan dat daar geen extra middelen voor komen: de Tweede Kamer heeft 
ten onrechte de indruk dat samenwerkingsverbanden meer dan voldoende middelen hebben. 
De uitslag van de verkiezingen kan natuurlijk van invloed zijn op toekomstig beleid.  
 
07. Continuïteit OPR 
 
Geconstateerd wordt dat er voldoende onderwerpen zijn om in mei opnieuw te vergaderen. Bij 
die gelegenheid zal er ook een besluit worden genomen over het voorzitterschap van de OPR.  
 
08. Rondvraag en sluiting 
Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag waarna Max om 21.00 uur de vergadering 
sluit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actielijst 4 februari 2021  
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Onderwerp Datum 

Vergadering 

Actie Wie Datum 

gereed 

Werving nieuwe OPR-

leden 

4 februari 

2021  

Nagaan of medezeggenschapsraden direct 

benaderd kunnen worden.  

Karin 

en 

Barend 

 

Ondersteuningsplan 

2022 

4 februari 

2021 

Concepten worden gedeeld met de OPR.  BV  

e-mailadressen 

medezeggenschapsra

den 

4 februari 

2021 

Karin bespreekt met Barend de mogelijkheid om 

medezeggenschapsraden direct per e-mail te 

benaderen voor een oproep om mensen af te 

vaardigen in de OPR.   

Karin 

en 

Barend 

 

Besluitenlijst     

Verslag vergadering 

12 november 2020 

4 februari 

2021 

De OPR stelt de notulen van de vergadering van 

12 november 2020 vast.  

  

 


