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

9 juni 2022 

Aanwezig: 

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

Brenda Walter (Schoonhovens College, voorzitter) 

Karin de Jong (De Ark, secretaris) 

Joost Vreuls (ondersteuning/advies OPR) 

Dieuwertje van der Heijden (Carmel College Gouda) 

Miranda Oosterhuis (De Ark) 

 
Afwezig: 
Sjouke Hoogma (Yuverta)  

Erica Jaspers (Schoonhovens College) 

Marjolein Zoomers (Scala College) 
 

Namens het samenwerkingsverband (SWV): 

Barend Verkerk  

 

Notulen: 

Annelies van Dijk 
 

 

Voorbespreking 
- In de vorige vergadering is afgesproken dat iedereen nog naar de stukken zou kijken die niet 

behandeld zijn. Als er punten besproken moesten worden zou dit doorgegeven worden aan 
Karin. De meeste stukken waren ter info. Deze afspraak wordt doorgeschoven naar de volgende 
vergadering.   

  
- Speciale lesplaatsen 
 Joost vraagt zich af wat er nog meer gebeurt om te kijken naar andere initiatieven. 
 Er is volgende week een bijeenkomst om te kijken met allerlei scholen wie er ook iets dergelijks 

kan opzetten. Brenda heeft contacten met Rotterdam, Utrecht en Gorinchem. Zij willen dit idee 
ook overnemen. Binnenkort is er een gesprek met het swv Gorinchem, Brenda is gevraagd om 
een presentatie te geven voor de scholen in die regio. 

 Het Scala College heeft contact met het Kesper. Er loopt van alles, zowel binnen als buiten de 
regio, er worden enkele voorbeelden genoemd.  

 Vanuit het swv is een bijeenkomst geweest. Scholen zijn wezen kijken bij het Schoonhovens 
College en bij het Kesper. 

 De vraag is wordt dit zo ingericht dat de leerlingen die in de “speciale klas” zitten, ook interactie 
hebben met de rest van de school. De klas wordt gekoppeld aan een reguliere klas. Leerlingen 
gaan ook mee op kamp. Kinderen gaan instromen in een reguliere klas als ze er aan toe zijn. Er 
gaat dan ook een docent mee. Als het niet goed gaat, gaan ze terug naar de Plusklas. Er zitten 
nu 18 leerlingen in deze klas (klas 1 t/m 4 bij elkaar). Als ze minder begeleiding nodig hebben, 
krijgen ze een halve TLV. 

    
- Vangnetregeling 
 Er is een landelijke handreiking gemaakt. Is de gekozen aanpak hier conform deze handreiking? 
 Er is wel afstemming met de verschillende swv-en. 
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 Als er sprake is van een meer dan gemiddelde stijging, volgt er compensatie. Als er een meer 
dan gemiddelde daling is wat gebeurt er dan? 

 
 In principe stemt de OPR in, er wordt nog een korte toelichting gevraagd aan Barend. 
 
 De leden van de OPR vinden het prettig als Brenda van tevoren even vraagt om feedback. 

Reminders zijn ook fijn. Iedereen geeft even een reactie, ook als ze geen opmerkingen hebben.  
 Als er een groot stuk herschreven moet worden, stuurt Brenda de opmerkingen eerst naar 

Barend. Als er van tevoren wat naar Barend wordt gestuurd, wordt dit ook verspreid naar 
iedereen.  

 
 Erica blijft nog een jaar. Zij weet misschien een vervanger. Miranda is binnen De Ark aan het 

werven. Blijft Marjolein nog een jaar? Karin belt haar morgen. 
 
 Barend sluit aan bij de vergadering. 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Brenda opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 
2. Concept-notulen van de vergadering van 17 maart jl. 

N.a.v. het jaarplan vraagt de OPR zich af wanneer ze dit ontvangen. 
Dit wordt uiterlijk september, geeft Barend aan. 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
3. Speciale lesplaatsen 

Dit stuk wordt goedgekeurd. 
Graag wil de OPR dat de instroom naar regulier wordt gestimuleerd. Dat is ook de opzet van het 
plan. Hoe stimuleer je dat er interactie plaats vindt tussen de speciale lesplaats en de rest van 
de reguliere school? 
Barend geeft aan dat dit samen hangt het met ondersteuningsplan. Hij zal hierover een zinnetje 
toevoegen. Het betreft juist een arrangement om de vervlechting tussen VSO en regulier te 
stimuleren. Barend past het aan. 
 

4. Vangnetbepaling 
- De OPR vraagt of er uniformiteit is met andere samenwerkingsverbanden. 

Barend geeft aan dat dit document bij de landelijke sectorraad vandaan komt. Wij kennen geen 
SBO en SO, dat is het enige wat aangepast is. Het is dus het landelijke document. De wijziging 
heeft te maken met de vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderijs.  
Het speciaal onderwijs valt ook onder deze regeling. Tot voor kort kende het VSO 2 teldata; 1 
oktober en 1 februari. Als er sprake was van groei tussen deze data moest het aanvullend 
worden bekostigd door het swv. De teldatum 1 oktober komt te vervallen. Alleen 1 februari 
blijft de teldatum voor het VSO. Het VSO heeft aandacht gevraagd voor mogelijke instroom in 
de periode 2 februari tot 1 juli. 
Voor die periode is er een soort groeitelling/compensatie bedacht. Dit wordt niet centraal 
bijgehouden. Dit regelt deze regeling. 
Bij Steunpunt passend onderwijs wordt de hele regeling vermeld. 
ISK leerlingen zijn altijd reguliere leerlingen. Die vallen niet onder het speciaal onderwijs.  
Als ze naar het VSO gaan, krijgen ze een TLV.  
De OPR stemt in met deze bepaling.  
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5. Financiering VSO-VO 

Barend geeft een korte toelichting. We stimuleren de overstap van VSO naar regulier. Als het 
VSO (veelal Cl 4) leerlingen kwijtraakt, heeft dit financiële gevolgen. Voor een speciale school 
komt het vertrek van een leerling hard aan. 
Als een kind overgaat in het 1e leerjaar komt er een vorm van verplichting om met de VSO 
school afspraken te maken en er wordt een soort warme overdracht bewerkstelligd door 
iemand uit het VSO. Of het gaat werken is niet bekend. We hebben nog geen overstappers 
gehad in deze zin. 
De scholen zien hierin wel praktische bezwaren. Men moet tijdig weten dat een kind overgaat. 
Heeft de school formatie beschikbaar? Het heeft haken en ogen. 
Gister is gesproken over een stukje voorfinanciering. Dan kan rekening worden gehouden met 
de formatie en wordt e.e.a. achteraf gecompenseerd. Het grootste punt is de beschikbaarheid 
van leerkrachten. 
 
Leerlingen met speciale lesplaatsen krijgen zogenaamd een TLV. De leerlingen van de speciale 
lesplaatsen worden elk jaar doorgenomen. Per jaar wordt gekeken of ze naar het reguliere 
onderwijs kunnen overstappen. Er wordt constant geëvalueerd of het nog VSO is. 
 
Het Pro is voortgekomen uit het speciaal onderwijs. Het Pro valt niet onder de WEC, maar onder 
de reguliere wet VO. Zij voelen zich ook regulier onderwijs. De wetgever heeft dit ook zo 
benoemd. Formeel is het regulier onderwijs. 
 
De OPR stemt in met dit stuk. 

 
6. Steunpunt ouders en leerlingen 
 Dit is eerder besproken. Er is sprake van 3 pijlers. 

De informatielijn moet er eigenlijk voor de zomervakantie zijn. Dit lukt niet, dit wordt na de 
zomervakantie. Pas vorige week hebben we de stukken van het ministerie gekregen.  
We hopen het voor de vakantie ver klaar te krijgen. De lancering ervan volgt snel na de vakantie 
(medio september). Dit doen we samen met het swv PO in MH en Rijnstreek.  
Differentiatie is het gemeentelijk beleid. Er zal een onderscheid in komen.  
 
Signaleringslijn – ouders of jongeren kunnen vertellen waar ze tegenaan gelopen zijn.  
Het instrument is Vertellis. 
Ouders/leerlingen kunnen dit invullen, zo eenvoudig mogelijk. Dat genereert gegevens – 
percentages, zodat je verbeterprocessen kan inzetten. Mensen kunnen ook naar het swv bellen. 
Er komt een belscript. Er verandert voor ons niet zoveel. Jongeren bellen zelf niet zo vaak.  
 
Website 
De website ouders & onderwijs bestaat al. Daar staat al een schat van informatie op. Je komt 
snel in de doublures te zitten. 
In Rijnstreek gaan ze een functionaris benoemen. Wij doen dit (nog) niet. Eerst wordt een jaar 
gekeken hoe het loopt. 
Als leerlingen ons gaan vinden op deze manier, is dit een meerwaarde. 
 
Volgende week komt er een informatiebrief vanuit Vera Jansen (projectleider).  
De OPR hoeft deze niet naar de MR-en te sturen. Dit moet vanuit de directies gebeuren. 
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7. Dialoog Governance passend onderwijs 
Dieuwertje is bij de bijeenkomst geweest. Ze heeft de praatplaat verspreid. Ze vond het 
waardevol om erbij aanwezig te zijn. 
Ze verwacht nog meer praatplaten. Deze worden besproken met het ministerie. 
Het was meer een evaluatie over passend onderwijs. Het “governance-gedeelte” was niet 
helemaal duidelijk. 

  
8. Vergaderdata nieuw schooljaar 
 Brenda plant de nieuwe vergaderingen. We blijven op donderdag vergaderen. 
 Het overleg met de toezichthouder moet ook worden gepland.  
 
9. Rondvraag/evaluatie 
- Miranda geeft aan dat ze het leuk vond om een jaar deel uit te maken van de OPR. Ze krijgt een 

bos bloemen als bedankje voor haar inzet. 
 
- Vanuit de OPR is het verzoek om een jaar te continueren met Joost. Hij is hiertoe bereid. 
 
10. Sluiting 
 Brenda sluit de vergadering om 21 uur. 


