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Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 17 februari 2021 
 

Aanwezig: Gemma Jansen (technisch voorzitter), Fons Alkemade, Hermine Dreijer, 
Tom Koehorst, Rob Mersmann, Linde Nijssen, Kelly Simon, Johan Vermeer (dir./best. 
SWV) en Jolande Groenheide (ambtelijk secretaris/Notuleren4you) 

 
Afwezig: Hélène Bongers, Stef Maas en Kim Nelis 
 

 
 
1.  Opening door voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan 
Raymond Altman en Elise Heijne van de MR SWV VO Z-K. Er is een bericht van verhindering 
van Hélène en Kim. Er volgt een kort voorstelrondje. 

 
2. Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Mededelingen vanuit de bestuurder 
3.1 Stand van zaken m.b.t. inrichting van Oudersteunpunt 

Er is een nieuwe mediator aangesteld, die kan worden ingezet bij de mediation tussen ouders en 
scholen. In de komende tijd voert de mediator verkennende gesprekken met de consulenten. 
Verder zullen de gezamenlijke SWV-en in Noord-Holland verkennen of het mogelijk is om te 
komen tot één goed ondersteunende en professionele website voor een oudersteunpunt, die 
antwoord geeft op de meeste gestelde vragen enzovoort. Binnenkort wordt ook een 
brainstromsessie georganiseerd waarvoor 2 consulenten en 2 leden van de OPR worden 
uitgenodigd om verder na te denken over de inrichting van het oudersteunpunt. Aanvullend 
hierop meldt Raymond dat het SWV PO, onder leiding van een projectleider, een business case 
heeft opgesteld voor een onafhankelijk oudersteunpunt. Raymond stuurt de opzet van dit 
steunpunt naar de bestuurder en de voorzitter. 

3.2 Stand van zaken Stelselevaluatie 
Het opstellen van het Bestedingsplan Reserves is afgerond. De Doorbraakaanpak is afgelopen 
maandag in het teamoverleg met de consulenten besproken. Vandaag is de eerste versie van de 
notitie, zoals die in het eerstvolgende bestuurlijk overleg met de schoolbesturen wordt besproken, 
rondgestuurd. Het is de bedoeling om deze notitie ter vaststelling in de Ledenvergadering van 17 
maart a.s. in te brengen. 

 
4. Mededelingen vanuit de OPR 
4.1 Ter informatie: rapport ‘De staat van de ouder 2020’: lijst met belangrijkste conclusies 

door Fons Alkemade 
Fons geeft aan dat hij de resultaten van de ouderenquête naast zijn belangrijkste conclusies van 
het rapport ‘De staat van de ouder 2020’ wil leggen, om te onderzoeken of deze met elkaar 
overeenkomen. Zijn bevindingen vat hij weer samen in een rapport dat voor de volgende 
vergadering wordt geagendeerd. 

  
5. Vaststellen verslag OPR-vergadering van 2 december 2020 

• Pag. 1, punt 3.1, 1e bullit, Wet Openbaarheid van Bestuur; het zogenaamde WOB-verzoek: 
vanuit de OPR wordt gevraagd of dit verzoek nog een vervolg heeft gehad. De bestuurder 
antwoordt dat hij niets meer heeft vernomen. 

• 4e bullit, VSO Daaf Geluk/leerlingenstop klassen 3 en hoger: gevraagd wordt of dit probleem 
inmiddels is opgelost? De bestuurder antwoordt dat dit probleem nog niet is opgelost. 
Binnenkort vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen Altra College, Leo Kanner en Daaf 
Geluk om in breed verband te kijken hoe dit probleem kan worden opgelost. 

• Pag. 3, Het Spaarne College: vermeld wordt dat het aantal leerlingen op het SC terugloopt. De 
bestuurder meldt dat het aantal aanmeldingen inderdaad terugloopt, maar dat de situatie niet 
zorgwekkend is. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
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Actiepuntenlijst: 

• 02.12.2020-02 Oudersteunpunt: de bestuurder organiseert een ouderbijeenkomst om door te 
praten over inrichting van een Oudersteunpunt. Vanuit de OPR nemen Rob Mersman en Fons 
Alkemade hieraan deel. 

De overige actiepunten zijn al besproken of zijn afgehandeld. 
 
6. SWV zaken 
6.1 Bestedingsplan reserves – stand van zaken 2020-2021 - Verzoek tot instemming 

De bestuurder schets het grote kader en meldt de laatste stand van zaken. De bestuurder vraagt 
instemming op de hoofdlijnen van het Bestedingsplan Reserves met daarbij de toezegging dat er 
voldoende ruimte in het budget blijft bestaan om de structurele kosten in de komende jaren te 
kunnen bekostigen. 
Vragen/opmerkingen vanuit de OPR: 

• Pag. 7, Fase 3 Vervolg, HB voorzieningen: vanuit de OPR wordt gevraagd om dit gedeelte toe 
te lichten. JV: het betreft de voorziening Hoogbegaafden. Deze voorziening wordt 
gesubsidieerd vanuit het ministerie en betreft onder andere een kleine groep leerlingen die 2 à 
3 jaar eerder naar het VO willen overstappen.  

• In de 3e investeringsronde wordt nog € 58.000,-- toegekend. Waar is dit bedrag op 
gebaseerd? Volgens de berekening zou er een verschil van € 50.000,-- zijn. De bestuurder 
neemt deze opmerking mee naar de controller. 

• Waarom is in fase 1 de doelgroep HB niet opgenomen? JV: de doelgroep HB is later 
toegevoegd door het landelijke project. Hoofdbegaafdheid valt nu onder de individuele 
arrangementen. In de regio zijn een paar kinderen dubbel begaafd, waardoor zij niet meer in 
de school kunnen functioneren. Het SWV heeft samen met Feniks Talent uit Utrecht de 
ambitie om hier in deze regio een plek voor deze kinderen te vinden en onderwijs voor hen te 
organiseren. Dat wil zeggen deze kinderen: 1. Worden binnen de school geholpen. 
2. Ontvangen aanvullende pakketten aan ondersteuning. 3. Ontvangen deze ondersteuning 
niet binnen de school, maar via een jeugdhulppartner die buiten de school om hulp 
organiseert. 

• In fase 3 wordt de overstrap PO-VO genoemd. Wordt hierin met het SWV PO samengewerkt? 
JV: het gaat hier om een groep kinderen die met 2 à 3 jaar versnelt naar het VO over willen 
stappen en dan in de vorm van een tussenklas. Een school die dit overweegt is het 
Felisenum. Kinderen van eind groep 6 kunnen naar deze tussenklas overstappen. Deze 
kinderen wordt extra uitgedaagd in hun ontwikkeling, maar krijgen op het VO ook hulp om 
sociaal emotioneel mee te kunnen komen. Andere scholen die dit soort onderwijs overwegen, 
zijn Het Hageveld en het Stedelijk Gymnasium. Een lid van de OPR spreekt haar zorg uit en 
vraagt zich af of dit wel een goede ontwikkeling is. Het gaat hierbij wel om een groep vrij jonge 
kinderen. De bestuurder is het hiermee eens. Een ander initiatief dat is ontwikkeld, is de Day a 
Week School. Speciaal ontwikkeld voor kinderen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan 
dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. Eén dag per week worden deze kinderen 
intellectueel uitgedaagd, zodat zij de andere 4 dagen makkelijker vol kunnen houden. 

• Wat is de status van dit stuk? JV: dit stuk vormt een onderdeel van het jaarverslag. Eén van 
deze dagen verwacht het SWV een brief van de minister hoe zij dit punt willen gaan 
handhaven. De volgende stap is een inspectiebezoek dat in april/mei zal plaatsvinden ter 
controle van de bovenmatige reserves. Een afvaardiging van de OPR wordt ook voor een 
gesprek uitgenodigd. Het inspectiebezoek duurt een dag. Aan het einde van de dag wordt 
gemeld of de informatie die de inspecteur heeft ontvangen afdoende is geweest om te kunnen 
concluderen dat het SWV eind 2023 geen bovenmatige reserves zal hebben. De bestuurder 
verwacht dat het SWV geen generieke budgetkorting zal ontvangen. 

Er zijn verder geen vragen. De bestuurder vraagt aan de OPR of zij kan instemmen met de 
hoofdlijnen van het Bestedingsplan Reserves. Uitslag stemming: 1 onthouding en 7 stemmen 
voor. De OPR stemt in met de hoofdlijnen van het Bestedingsplan Reserves. De bestuurder 
bedankt de OPR voor het in hem gestelde vertrouwen en geeft aan dat hij zijn uiterste best zal 
doen om deze taak naar tevredenheid uit te voeren. 
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7. OPR zaken 
7.1 Resultaat Ouderenquête Passend Onderwijs 
 Rob meldt dat deze analyse puur een samenvatting is van de enquêteresultaten gecategoriseerd 

naar tevreden- en ontevredenheid. Er ligt nog een aantal vragen die Fons gaat oppakken. Het is 
de bedoeling dat hij een aantal ouders, dat dit heeft aangegeven, inhoudelijk gaat uitvragen. 
Deze contactmomenten zijn niet in de analyse meegenomen. Een deel van de reacties van de 
ouders is, als zij dit hebben aangegeven, terug te leiden naar een school. Hierop aansluitend 
meldt de voorzitter dat zij niet hebben kunnen vaststellen welk percentage ouders heeft 
gereageerd, maar wel dat de respons groot was. Niet alle ouders hebben gebruik gemaakt van 
de vrije tekstruimte. Een aantal heeft ook aangegeven dat zij openstaat voor vervolgcontact. Fons 
meldt dat hij al met een aantal van deze ouders contact heeft gehad en hij de komende tijd nog 
andere ouders gaat benaderen. Mogelijk dat er zich tussen deze contacten kandidaten voor de 
oudergeleding van de OPR bevinden. De voorzitter merkt op dat, gezien het succes van deze 
vorm, het misschien de moeite waard is om in een volgende vergadering te bespreken bij welke 
doelgroep de volgende enquête uitgezet kan worden en welke vragen geschikt zijn voor die 
doelgroep. De voorzitter vraagt aan de OPR om hier alvast over na te denken. Het gaat om vrij 
korte vragen die redelijk snel te beantwoorden zijn, zodat mensen makkelijk hun input kunnen 
geven. 

7.2 Jaarverslag OPR 2020 
 Er is een aantal tekstuele aanpassingen die Jolande doorvoert. De OPR gaat, met inachtneming 

van de tekstuele aanpassingen, akkoord met het jaarverslag van de OPR 2020. 
7.3 Rooster van aftreden per 1 augustus 2021 
 Fons en Rob nemen aan het einde van het schooljaar afscheid van de OPR; hun kinderen gaan 

van school. De OPR probeert via de respondenten van de enquête nieuwe leden te werven. 
Daarnaast wordt een oproep voor aanmelding voor de oudergeleding geformuleerd; deze wordt 
bij de VO-scholen uitgezet. In de personeelsgeleding zijn geen wijzigingen. Aan Kim, Stef en 
Hélène wordt nagevraagd of zij volgend jaar nog beschikbaar zijn voor de OPR. 

7.4 Voorbereiden ontmoeting RvT-OPR op 24 maart a.s. 
 Aanwezig vanuit de OPR: Gemma Jansen, Linde Nijssen, Fons Alkemade en Kelly Simon. 

Eventuele vragen kunnen de OPR-leden naar de voorzitter mailen. 
 
8. Voorbereiding volgende OPR-vergadering van woensdag 7 april 2021 

• Vergelijking lijst met belangrijkste conclusies m.b.t. het rapport ‘De staat van de ouder 2020’ 
ten opzichte van de uitkomst ouderenquête;  

• Terugkoppeling ontmoeting RvT-OPR op 24 maart 2021; 

• Nieuwe foto OPR;  

• Presentatie Doorbraakaanpak; 

• Invulling vacatures oudergeleding OPR; 

• Bestuurlijk Jaarverslag SWV/financieel jaarverslag SWV; 

• Stand van zaken Oudersteunpunt; 

• Management info I 2021; 

• Stand van zaken Schoolondersteuningsprofiel; 

• Vervolg uit te zetten enquête PO (welke doelgroep, welke vragen). 

9. Rondvraag en sluiting 

• Een lid van de OPR merkt op dat het Sectorplan ter informatie is meegestuurd. Wat is de 
status van dit stuk? JV: in het Sectorplan staan de kaders van het bestedingsplan vermeld. 
Het stuk is puur ter informatie aan de OPR-leden gestuurd. 

• Een aantal SWV-en heeft niet gereageerd op het verzoek van de minister. Hoe wordt 
hiermee omgegaan? De bestuurder verwacht dat de Onderwijsinspectie hen daarop zal 
aanspreken. 

• Heeft het Spaarne College de fusie nog geëvalueerd? In de ouderenquête heeft ook een 
aantal ouders aangegeven dat zij niet tevreden waren over de opvang van de leerlingen. 
JV: het Spaarne College heeft een moeizame start gehad. Men is hiervan op de hoogte. 
Momenteel wordt hier hard aan gewerkt en zijn er zeker al stappen in de goede richting 
gezet. De bestuurder denkt niet dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden. Het SWV wil voor 
2 groepen leerlingen het aanbod gaan verruimen, namelijk: 1. Leerlingen van vmbo-basis die 
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extra ondersteuning nodig hebben en waarvoor het Spaarne College te groot is. 2. Een groep 
leerlingen, met name van het vmbo, voor wie het diploma te hoog is gegrepen.  

Er zijn verder geen vragen. 
 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en met name Raymond en Elise voor hun komst en sluit de 
vergadering om 21.15 uur. De volgende vergadering is op woensdag 7 april a.s. 

 
 

Vergaderdata schooljaar 2020-2021 (op woensdag van 19.30 – 21.30 uur): 
• 7 april 2021 
• 16 juni 2021 

 
 

 

Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K na 17 februari 2021 

 

Datum ACTIEPUNT Afhandelen 
voor: 

Door: 

06.02.2019-02 Invulling vacatures in OPR: 
1x ouderlid PrO VSO/ 1x leerling vmbo. 
Agenderen invulling vacatures oudergeleding 
Opstellen oproep oudergeleding 
 

Doorlopend 
 
april 
april 

JV/OPR 
 
GJ/JG 
GJ 

15.04.2020-04 Schoolondersteuningsprofiel (SOP): zodra het totaal aanbod SOP 
beschikbaar is, wordt dit aanbod ter informatie aan OPR voorgelegd 
 

Voorjaar 
2021 

Johan 

30.09.2020-02 Focuspunten OPR 2020-2021: 
op basis van seizoensinput aanscherpen 
 

doorlopend OPR 

02.12.2020-02 Opzetten Oudersteunpunt: 
Organiseren bijeenkomst om door te praten over inrichting van 
Oudersteunpunt. Oudergeleding OPR uitnodigen 
 

 
april 

 
JV 

02.12.2020-04 Agenderen: vergelijking lijst met belangrijkste conclusies m.b.t. het 
rapport ‘De staat van de ouder 2020’ t.o.v. uitkomst ouderenquête 
 

 
7 april 

 
FA/GJ/JG 

 


