Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 9 september 2015
Aanwezig:

Peter Truijens (voorzitter), Stephan Cobbenhagen, Nenette Dieleman,
Beppie Dubbeldam, Yvonne la Gro, Gert Hald, Bettine Heslinga,
Jeroen Hokke, Esther Smeenk en Jolande Groenheide (notulist)

Afwezig:

Lucie Blommaart, Marianne Furstner, Erwin van der Slik en
Marianne Wagemans

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Afwezig met bericht zijn
Marianne Furstner, Erwin van der Slik en Marianne Wagemans. Van Lucie Blommaart is er
geen bericht van verhindering ontvangen.
Vaststellen agenda:
Gert Hald vraagt om bij agendapunt 5, Indrukken vanuit de achterban, ook het punt: ‘in
hoeverre zijn scholen voorbereid op passend onderwijs’ te bespreken. De voorzitter stelt
voor om dit punt bij agendapunt 5 verder te bespreken.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Rapportage kwaliteitsonderzoek Inspectie plus aanbiedingsbrief: deze rapportage is als
mededeling aan de vergaderstukken toegevoegd. De voorzitter vraagt aan de OPR of er
behoefte is om deze rapportage nader te bespreken. Hierop reageert Stephan
Cobbenhagen. Hij is van mening dat de VSO-scholen en LWOO-Scholen ruimte in de
groepen zouden moeten vrijhouden ten behoeve van zijinstromer. Nenette geeft aan dat
hier al vaker over is gesproken, maar dat het vrijhouden van plekken ingewikkeld ligt. Ook
op de Paulus Mavo en de Daaf Geluk speelt dit probleem. Deze scholen lopen vol doordat
andere SWV-en geen VSO-scholen hebben. De voorzitter stelt voor om deze rapportage
voor de volgende OPR te agenderen en vraagt om verdere vragen of opmerkingen naar
hem te mailen. Hij neemt deze vragen en opmerkingen op in de toelichting, zodat de OPR
zich hierop kan voorbereiden. Esther Smeenk complimenteert de directie met de positieve
rapportage.
 Ter informatie is het definitieve jaarrooster toegevoegd.
Overige mededelingen:
 De voorzitter heeft de aankondiging van het Landelijk WMS Congres op woensdag 11
november a.s. aan de leden van de OPR doorgestuurd. Erwin van der Slik heeft al
gemeld dat hij aan dit congres wil deelnemen. Jeroen Hokke meldt dat hij ook wil gaan.
De kosten voor het congres inclusief de reiskosten worden gefinancierd vanuit het SWV.
Aan degenen die alsnog meewillen, wordt gevraagd om dit bij Erwin (met c.c. voorzitter)
te melden.
 Nenette Dieleman kondigt aan dat zij rond maart aftreedt als directeur van het SWV VO.
De leden van de OPR geven aan dat zij dit aftreden betreuren, maar wel begrijpen. De
voorzitter meldt dat dit betekent dat er een nieuw te benoemen bestuurder moet worden
aangetrokken. Aan de OPR is gevraagd om iemand af te vaardigen voor de
benoemingsadviescommissie. Stephan Cobbenhagen en Esther Smeenk geven aan dat
zij daar beiden belangstelling voor hebben. Het voorstel is om beide leden af te vaardigen.
De voorzitter communiceert dit met de voorzitter van de commissie.
Verder zijn er geen mededelingen.
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3. Verslag OPR-vergadering d.d. 27 mei 2015
Aan de leden is gevraagd om eventuele op- en aanmerkingen van tevoren naar de voorzitter
te mailen.
Verder tekstuele opmerkingen:
 Pag. 1, punt 2, 1e bullit, 15e regel: ‘concept rapport’ vervangen door ‘definitieve rapport’.
Naar aanleiding van:
 Pag. 2, Meerjarenbegroting: TVO commissie: er zijn nu 3 VSO-deskundigen die zitting
nemen in de commissie.
 Pag. 3, MDO-T: Bettine vraagt met wie de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek
wordt gecommuniceerd. Nenette Dieleman antwoordt dat de uitkomst in eerste instantie
met de zorgcoördinatoren wordt gecommuniceerd.
Actiepuntenlijst:
 27.05-2015-01: rapport Inspectie inbrengen in OPR: is gebeurd.
 27.05.2015-02: opmerkingen opbouw website OPR mailen naar Aad Kuin: Beppie
Dubbelman meldt dat zij nog geen reactie haar mail heeft ontvangen. Zij stuurt de mail
nog een keer naar Aad Kuin en Nenette Dieleman meldt aan Claudia Stett dat er een mail
met opmerkingen aankomt.
 27.05.2015-03: onderwijsarrangementen: Nenette Dieleman meldt dat de
onderwijsarrangementen in speerpunten zijn uitgewerkt. Deze speerpunten worden ter
bespreking in een volgende OPR ingebracht.
 27.05.2015-04: mailen info over diverse onderzoeken: Esther meldt dat zij deze informatie
inmiddels aan de voorzitter heeft gemaild.
Het verslag wordt met de tekstuele aanpassing goedgekeurd en vastgesteld.
4. Voorstellen wijziging Ondersteuningsplan
Nenette Dieleman licht de belangrijkste wijzigingen, LWOO PrO hoofdstuk 8, in het
Ondersteuningsplan toe door middel van een PowerPoint presentatie. Aan de OPR wordt
gevraagd om, binnen vier weken nadat het is aangeboden, in te stemmen met deze
wijzigingen.
Betreft: Het inpassen van LWOO en PrO in Passend Onderwijs
De wet is officieel per 1 augustus jl. in werking getreden. Vanaf 1 januari 2016 zijn de SWVen verantwoordelijk voor de toewijzing LWOO en PrO en voor de ondersteuningsbekostiging
LWOO en PrO. De SWV-en hebben wel beleidsvrijheid op SWV-niveau voor de
toewijzingsprocedure en voor de inpassing van het LWOO.
Voor zowel PrO als LWOO is een indicatie nodig op basis van landelijk vastgestelde criteria,
wordt er een dossier van de leerling opgebouwd en wordt een toelaatbaarheidsverklaring
afgegeven. Het advies van basisschool is leidend en er moet een aanvraag bij RVC worden
ingediend.
De LWOO-leerling volgt het onderwijs binnen de leerweg vmbo (scholen met een licentie),
maar krijgt daarbij leerwegondersteuning. De school ontvangt per jaar naast de reguliere
bekostiging ad € 6.000,-- ook nog € 4.000,-- extra voor de leerwegondersteuning. Deze
ondersteuning varieert per school. Nenette geeft aan dat, doordat deze middelen niet
geoormerkt zijn, de effecten en de inzit van deze middelen niet altijd meetbaar zijn. Nenette
geeft aan dat het goed zou zijn als de scholen hierover afspraken zouden maken. De OPR is
het hiermee eens en adviseert om hiervoor een systeem te ontwikkelen, zodat transparant
wordt of de inzet van deze middelen een positief effect heeft op wat beoogd wordt. Nenette
stelt voor om dit punt op een ander moment verder te bespreken.
Het opstellen van een handelplan was voor elke LWOO/PrO-leerling verplicht. Jeroen Hok
merkt op dat het Haarlem College niet met een individueel handelplan, maar met een
groepsplan werkt.
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Voor dit SWV is een budget van € 9 m/m vastgezet op basis van de teldatum 1 oktober
2012. Het percentage LWOO-leerlingen is ten opzichte van de teldatum iets gedaald, terwijl
het percentage PrO-leerlingen juist is toegenomen. Deze stijging kost het SWV ruim
€ 135.000,-- per jaar. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de reserves van het SWV en gaat niet
ten koste van het budget voor LWOO. In totaal zijn er 11 vmbo-scholen met een LWOOlicentie, waarvan 3 PrO-scholen en 3 LWOO-scholen.
Veranderingen per 1 januari 2016:
Alle RVC’s worden opgeheven. Het SWV gaat de toewijzingsfunctie overnemen. De
ondersteuningsbekostiging (€ 9 m/m) gaat naar het SWV. De landelijke criteria blijven
gehanteerd; in ieder geval voor PrO, maar het SWV heeft de keuze om dat wel of niet te
doen met LWOO. Er blijft een aantal voorschriften die het SWV in acht moet nemen, maar
deze keuzemogelijkheid biedt het SWV wel nieuwe kansen om deze procedure anders vorm
te gaan geven.
Welke keuze heeft het SWV bij LWOO:
 Opting out;
 Landelijke criteria: blijven de komende 2 nog bestaan, maar deze criteria kunnen met
ingang van 1 januari 2016 wel gedeeltelijk worden losgelaten. Er wordt niet meer naar de
NIO-toets gekeken, maar naar de leerachterstanden. Bij een tl-advies volgt een MDO-O.
 Duur van de ondersteuningstoewijzing: wijzigt de komende 4 jaar niet;
 Licenties: wijzigen niet;
 Experiment met betrekking tot populatiebekostiging: per 1 augustus 2016: LWOO budget
wordt verdeeld over de LWOO-scholen. De scholen krijgen een vast bedrag om de
ondersteuning in te richten. In een ondersteuningsprofiel van de school staat beschreven
hoe dit bedrag wordt besteed.
 Procedure voor toewijzing: wordt ingepast in de procedure van de TVO-commissie en het
budget voor PrO wordt gescheiden van het budget voor LWOO.
Onder de volgende voorwaarden:
 Alle besturen met een school of vestiging in het SWV gaan akkoord;
 Het beleid wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan;
 Het LWOO-budget blijft beschikbaar voor vmbo;
 Het LWOO- en PrO-beleid ligt per 1 september ter instemming aan de OPR voor.
Er zijn verder geen vragen. De voorzitter bedankt Nenette voor de uitgebreide toelichting.
Nenette mailt de presentatie naar de leden van de OPR.
Bespreking bijlage bij hoofdstuk 8: RVC-lightprocedure
De volgende opmerkingen worden gemaakt.
 Pag. 1, laatste alinea, 1e en 2e regel: Jeroen Hokke geeft aan dat in het gedeelte ‘de POschool moet daarom een goede onderbouwing van het advies geven op basis van het
Cito-leerlingvolgsysteem’ een zorg en een aandachtspunt ligt. Jeroen is van mening dat
hierin geïnvesteerd moet worden.
 Pag. 2, 3e alinea, 1e gedachtestreepje, PrO-leerling: Nenette geeft aan dat de PrO-leerling
een zorg is. Zij verwacht dat er, doordat het basisschooladvies leidend is, minder getoetst
en getest zal worden, waardoor het aantal PrO-leerlingen zal afnemen.
 Pag. 2, 3e alinea, 1e gedachtestreepje, 2e regel: ‘VO’ wijzigen in ‘LWOO’; ‘NIO’ wijzigen in
‘Capaciteitentest’.
 Pag. 2, 2e alinea, overig, punt 1: Stephan Cobbenhagen vraagt hoe en wie bepaalt of de
LWOO-aanwijzingen terecht waren. Nenette Dieleman antwoordt dat een
praktijkdeskundige steekproefsgewijs de dossiers doorneemt.
 Pag. 3: Stephan Cobbenhagen merkt op dat de inschatting van uren voor
bespreekgevallen vrij mager overkomt. Nenette antwoordt dat tweederde van de dossiers
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binnen de criteria valt en dus hamerstukken zijn. De rest van de uren worden dus besteed
aan de bespreekgevallen. De LWOO-dossiers gaan de scholen zoveel mogelijk zelf doen
en er is afgesproken dat zij bij twijfel advies kunnen vragen.
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter vraagt of de aanwezige leden van de OPR kunnen instemmen met de
voorgestelde wijzigingen in hoofdstuk 8 van het Ondersteuningsplan. De aanwezige leden
stemmen met algemene stemmen hiermee in. Het volgende wordt vervolgens afgesproken.
Jeroen Hokke legt hoofdstuk 8 nog ter instemming aan zijn collega’s voor. De voorzitter
vraagt aan de afwezige leden van de OPR of zij ook kunnen instemmen. Binnen een week
meldt de voorzitter aan de directie van het SWV of de OPR wel of niet kan instemmen met
de wijzigingen in hoofdstuk 8.
De overige wijzigingen in het Ondersteuningsplan, de nieuwe tekst van hoofdstuk 14, worden
in de volgende vergadering besproken.
5. Indrukken vanuit de achterban (vast agendapunt)
Het voorstel van Gert Hald is om dit agendapunt te koppelen aan het onderwerp: ‘In
hoeverre zijn scholen voorbereid op passend onderwijs en in hoeverre zijn de medewerkers
voorbereid op het passend onderwijs’? Uit de reacties vanuit de OPR concludeert de
voorzitter dat de meningen hierover verschillen en stelt voor om dit agendapunt in de
volgende vergadering terug te laten komen. De voorzitter vraagt aan Stephan Cobbenhagen
en Bettine Heslinga om dit agendapunt voor de volgende vergadering voor te bereiden, door
in een korte presentatie hun visie neer te zetten, waarna er uitgebreid over dit onderwerp
gediscussieerd kan worden en daarin het rapportage onderzoek van DUO en het rapport van
de Kinderombudsman te betrekken. Stephan en Bettine gaan hiermee akkoord. Ter
voorbereiding stuurt de voorzitter de onderzoeksrapporten over Passend onderwijs, te
weten: ‘Rapportage onderzoek passend onderwijs’ (DUO onderwijsonderzoek, Utrecht,
augustus 2015) en het rapport: ‘Werkt passend onderwijs?’ (Kinderombudsman, 8
september 2015) aan de leden van de OPR. Tot slot geeft Esther Smeenk aan dat zij wil
weten wat er sinds de invoering van passend onderwijs veranderd is en vraagt om een
cijfermatige onderbouwing daarvan. De voorzitter mailt deze informatie naar Esther.
6. Voorbereiding OPR vergadering van 4 november 2015
Agendapunten voor de volgende vergadering:
 Indrukken vanuit de achterban gekoppeld aan de vraag: in hoeverre zijn scholen
voorbereid op passend onderwijs en in hoeverre zijn de medewerkers voorbereid op het
passend onderwijs? De implementatie van het PO-onderwijs in de afgelopen periode
gezien vanuit management oogpunt wordt daarin meegenomen;
 Rapportage kwaliteitsonderzoek Inspectie;
 Overige wijzigingen in het Ondersteuningsplan, de nieuwe tekst van hoofdstuk 14;
 Jaarrekening/jaarverslag SWV VO Z-K 2014;
 Speerpunten/evaluatie SWV VO.
7. Rondvraag en sluiting
 Esther Smeenk meldt dat zij 4 november a.s. afwezig is.
 Gert Hald meldt dat hij voor het Landelijk Congres Speciaal Onderwijs is uitgenodigd. Gert
vraagt aan de OPR als er specifieke vragen zijn om die aan hem te mailen; dan neemt hij
deze mee.
 Stephan Cobbenhagen geeft aan dat hij de komende periode op woensdagavond minder
beschikbaar is. Hij vraagt, als dit zich voordoet, of er dan eventueel met de vergaderingen
geschoven kan worden. De voorzitter stelt voor om dit per keer te bekijken.
Er zijn verder geen vragen. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng
en sluit de vergadering om 21.35 uur.
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Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K d.d. 9 september 2015
Datum

ACTIEPUNT

Afhandelen
voor:

Door:

26.11.2014-03

Versturen management informatie (3x per jaar) naar OPR

Loopt

Directie

27.05.2015-02

Opmerkingen opbouw en leesbaarheid van website OPR en
opmerkingen over website Daaf Geluk, vestiging Gunning worden
nogmaals naar Aad Kuin gemaild

z.s.m.

Marianne W.
Beppie

27.05.2015-03

Onderwijsarrangementen uitgewerkt in speerpunten agenderen
voor volgende OPR

november

Directie

09.09.2015-01

Vragen/opmerkingen Rapportage kwaliteitsonderzoek Inspectie
mailen naar voorzitter

November

Leden OPR

09.09.2015-02

Landelijk WMS Congres op 11 november a.s.
Degenen die meewillen, melden bij Erwin van der Slik met c.c.
voorzitter

z.s.m.

Leden OPR

z.s.m.

Voorzitter

t.z.t.

SWV/OPR

Binnen een
week

Jeroen
Voorzitter
Voorzitter

09.09.2015-03

Stephan Cobbenhagen en Esther Smeenk stellen zich
beschikbaar voor benoemingsadviescommissie opvolging
directeur SWV VO. Terugkoppelen naar voorzitter
benoemingsadviescommissie

09.09.2015-04

Niet geoormerkt bedrag ad € 4.000,-- voor de LWOO. Bespreken
voorstel om systeem te ontwikkelen, zodat transparant wordt of
inzet van middelen een positief effect heeft op wat beoogd wordt

09.09.2015-05

Wijzigingen hoofdstuk 8 van Ondersteuningsplan:
- Wijzigingen voorleggen aan collega’s Haarlem College;
- Vragen of afwezige OPR-leden kunnen instemmen
- Instemming melden aan Directie SWV

09.09.2015-06

09.09.2015-07

Agenderen volgende OPR: Indrukken vanuit de achterban
gekoppeld aan de vraag: in hoeverre zijn scholen voorbereid op
passend onderwijs en in hoeverre zijn de medewerkers voorbereid
op het passend onderwijs? Plus de implementatie van het POonderwijs in de afgelopen periode gezien vanuit management
oogpunt.
- In een korte presentatie visie weergeven
- Onderzoeksrapport DUO en Kinderombudsman sturen naar
OPR
- Cijfermatige onderbouwing veranderingen sinds invoering PO
mailen naar Esther
Landelijk Congres Speciaal Onderwijs: vragen om mee te nemen
naar congres mailen naar Gert Hald
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november
z.s.m.

Stephan/Bettine
Voorzitter

z.s.m.

Voorzitter

z.s.m.

Leden OPR
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