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

15 september 2022 

 

Aanwezig: 

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

Brenda Walter (Schoonhovens College, voorzitter) 

Djoeni van Graafeiland (De Startbaan) 

Erica Jaspers (Schoonhovens College) 

Joost Vreuls (ondersteuning/advies OPR) 

Karin de Jong (De Startbaan/CSG Willem de Zwijger, secretaris) 

Marjolein Zoomers (Scala College) 
Sjouke Hoogma (Yuverta Boskoop)  

 
Afwezig: 
Dieuwertje van der Heijden (Carmel College Gouda) 

 

Namens het samenwerkingsverband (SWV): 

Barend Verkerk  
 

Notulen: 

Mariëtte Verdoes 
 

 

1. Opening en vaststelling agenda 
Brenda opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
Barend deelt ter informatie mee dat een subsidie-aanvraag gedaan is in het kader van het 
project WEL in ontwikkeling, dat aansluit bij het NPO en 5 leerlingen mét ontheffing – in po en 
vo - per regio een onderwijsimpuls probeert te gaan geven. De leerlingen zijn niet bij het SWV 
bekend, dus dit gaat via leerplicht lopen en vanuit de gemeente gaat benaderd worden. Barend 
denkt dat dit project vooruitloopt op de Wet Leerrecht. 
Thuisonderwijs valt hier niet onder en als er geen leerlingen zijn, is het Barend nog niet bekend 
of het geld - ruim € 42.000 voor drie jaar - dan anders ingezet mag worden. 

 
2. Notulen van de vergadering van 9 juni 2022 
 Tekstueel: 

Pagina 1 onder voorbespreking, speciale lesplaatsen, bedoelde Brenda het Schoonhovens 
College niet specifiek te laten vermelden, graag vervangen door: Er worden enkele voorbeelden 
genoemd. 
Pagina 2 bovenaan onder vangnetregeling, graag corrigeren: stijging i.p.v. steiging. 
Naar aanleiding van: 
Pagina 4 onder 7. Dialoog Governance passend onderwijs: daar staat niets, klopt dat, vraagt 
Joost. Het was allemaal nog niet uitgekristalliseerd, wordt geantwoord. Barend vult aan dat ook 
schoolbesturen nog ergens een plek moeten krijgen. Het is Joost nu duidelijk dat het niet 
duidelijk is.  
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Joost vraagt of er geen actiepunten zijn. Brenda reageert dat het verzoek is om niet te 
uitgebreid te notuleren en inderdaad een actielijstje bij te voegen.  
Het verslag wordt – na verwerking van bovenstaande tekstuele wijzigingen – vastgesteld. 
 

3. Jaarverslag 
Het jaarverslag 2021 was veel leeswerk, Brenda vraagt Barend om beknopt de belangrijkste 
zaken te noemen. Het is ter informatie voor de OPR. Barend benadrukt dat de OPR op alle 
stukken ter informatie actief kan adviseren. 
Brenda vraagt of de OPR ook een eigen jaarverslag moet maken. Barend antwoordt 
bevestigend, dat dit inderdaad jaarlijks de bedoeling is. Afgesproken wordt dat Brenda, Erica en 
Karin zich gaan buigen over een jaarverslag van de OPR over het kalenderjaar 2022. 

 
Barend meldt naar aanleiding van het voorliggende jaarverslag dat de meeste doelstellingen zijn 
behaald en dat de opmerkingen van de Inspectie zijn vertaald. Wat de opmerkingen van de 
Inspectie betreft: de advisering rond de tlv’s werd niet gedifferentieerd genoeg bevonden, dat is 
aangepast door een psycholoog toe te voegen. De Commissie van Toezicht werd gevraagd of zij 
de doelmatigheid van de OOV wel voldoende nagaan, zij zullen daarom meer informatie gaan 
vergaren. 
 
Het begrote tekort was hoger dan het werkelijke tekort. Brenda vraagt naar de reden(en) van 
het wel erg grote verschil. Barend legt uit dat de novemberverhoging van het leerlingbedrag 
hiermee te maken heeft, de NPO-gelden die zijn ontvangen en dat – met name door corona – 
een aantal activiteiten onvoldoende is uitgevoerd. Ook meldt Barend de recent ontvangen 
€ 107.000 geoormerkte gelden voor het Ouder & Jeugdsteunpunt, die niet mogen leiden tot 
verhoging van de reserves van samenwerkingsverbanden, aldus de minister. 
Barend geeft aan dat hem te verwijten zou kunnen zijn dat hij eerder zou moeten kunnen 
anticiperen. 
Hij geeft aan dat we met het teruglopen van vso-verwijzingen (met name cluster 4) nipt onder 
het landelijk gemiddelde zitten, bij PrO zien we stabilisatie. 
Of scholen leerlingen langer binnen houden vanwege NPO-gelden, weet Barend niet, maar hij 
ziet wel bewustwording en bereidheid, de tendens naar ombuiging is in gang gezet. 
 

4. Uitvoeringsplan 
 Erica geeft aan het Uitvoeringsplan 2022-2023 duidelijker te vinden dan voorgaande jaren. 

Barend stipt een vrij recente mogelijke overeenkomst over BTW aan vanuit twee ministeries, 
waarbij OOV en ambulante begeleiding btw-plichtig zouden kunnen gaan worden. Er komt dan 
wel compensatie voor het SWV. 
 

5. Medezeggenschapsstatuut 
Karin vraagt een toelichting op ad. d bedrijfsvoering. Barend reageert dat in beleidscapaciteit 
bijvoorbeeld gezamenlijk met PO iets gedaan kan gaan worden, een controller voor beide 
benoemen. Karin vraagt ook naar de onafhankelijke voorzitter en hoe dat gaat met verlenging. 
De OPR gaat niet over bestuurlijke inrichting van het SWV, de huidige schoolbesturen 
beoordelen benoeming en verlenging. 
Afgesproken wordt om het medezeggenschapsstatuut uit 2019 de volgende vergadering op de 
agenda te zetten en opnieuw vast te stellen, tweejaarlijks dienen deze opnieuw te worden 
vastgesteld. Brenda geeft mee te willen waken om dan over punten en komma’s te spreken. 
(Barend heeft hierop gereageerd, dit is niet meer nodig.) 
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6. Steunpunt ouders & leerlingen 
De website van het steunpunt is startklaar, begin volgende week gaat alle informatie hierover 
uit. Alleen de pijler ondersteunen moet nog verder worden ontwikkeld.  
Marjolein en Barend hebben met Lucas van het LAKS gesproken over een vragenlijst die het 
LAKS ontwikkeld heeft om naar leerlingen te kunnen sturen om in te laten vullen. Dit lijkt te 
overlappen met Vertellis?!  
Karin geeft aan feedback gegeven te hebben op de demo van de website. 
Barend merkt op dat Vera het overleggen met de klankbordgroep heel positief ervaart. 

  
7. Ingekomen stukken 

Barend geeft aan dat de begrotingsraming faciliteitenregeling OPR 2023 als een soort 
bandbreedte dient te worden gezien. 
De OPR heeft het voorbesproken voorafgaand aan deze vergadering. Zij nemen het voor 
kennisgeving aan. 
 

8. Rondvraag/evaluatie 
Karin vraagt of er weer SOP’s gaan komen. Barend antwoordt dat het advies is om de SOP 
komend schooljaar te herzien. Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om de SOP af te gaan 
schaffen en elementen in de schoolgids te vermelden, die dan elk jaar terugkomen. 
Hij vult aan dat via de website van overheid.nl wetten die in de maak zijn vaak in internet-
consultatie gaan, wellicht interessant. 
Wat betreft het Ouder & Jeugdsteunpunt vraagt Erica waar het eenmalige bedrag voor wordt 
ingezet, omdat er toch ook al geld voor wás. Barend geeft aan dat het eenmalige bedrag voor 
ontwikkeling is bedoeld en dat hij facturen gaat overboeken. 
Barend geeft richting Brenda en Karin aan dat de afspraak voor het jaarlijkse gesprek met de 
voorzitter van de Raad van Toezicht gemaakt dient te worden. Brenda suggereert in een 
volgende vergadering te inventariseren over welke onderwerpen zij dan willen spreken.  
Voor de komende jaarwisseling zal het gesprek gepland worden.  
 

9. Sluiting 
 Brenda sluit de vergadering om 21.10 uur. 
 
 
 
 
 
 
Actiepuntenlijst OPR SWV VO/VSO MHR 2022-2023 
 

nr. datum wat wie 

01 15-09-2022 Jaarverslag OPR kalenderjaar 2022 maken Erica-Brenda-Karin 

02 15-09-2022 “vraag n.a.v. jaarverslag SWV 2021” stellen Joost 

03 15-09-2022 Jaarlijks gesprek toezichthouder en vz/secr. plannen voor 
jaarwisseling en volgende vergadering gesprekspunten 
hiervoor inventariseren 

Brenda-Karin 

 


