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Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 19 april 2022 
 

Aanwezig: Gemma Jansen (voorzitter), Susanne Bouman, Hermine Dreijer, Jeroen Hokke,  
Linde Nijssen, Kelly Simon, Johan Vermeer (dir./best. SWV) en Jolande Groenheide 
(ambtelijk secretaris/Notuleren4you) 

Afwezig: Hélène Bongers, Tom Koehorst, Kim Nelis en Hera van Ommeren 
 

 
1.  Opening door voorzitter 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hélène, Tom, Kim en Hera 
zijn afwezig. 

 
2. Vaststellen agenda 

Het fotomoment wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De agenda wordt met deze 
aanpassing vastgesteld. 

 
3. Mededelingen vanuit de bestuurder 
3.1 Management info I-2022: 

Vragen/opmerkingen vanuit de OPR: 

• Pag. 1, niet ingeschreven leerlingen: hoe vindt het SWV deze leerlingen en wat zijn de 
criteria? JV: het is de bedoeling dat Leerplicht deze leerlingen aanreikt, maar praktisch gezien 
zijn het leerlingen die hun school zijn kwijt geraakt. Het lastige hierin is dat ouders niet altijd 
vrijstelling van leerplicht willen aanvragen. Leerlingen die niet op een school zijn ingeschreven 
ontvangen geen onderwijsbudget en het SWV mag aan deze leerlingen dan ook geen budget 
toekennen. Om die reden is het SWV blij met de subsidie van ruim 24K€. Dit budget wordt met 
name besteed aan de pilot Megakids en aan flexarrangementen. 

• Wie is verantwoordelijk voor de aanmelding van deze leerlingen? JV: iedere school heeft een 
kernteam, die bestaat uit de directeur, de intern begeleider, de CJG-coach/schoolcoach, de 
GGD, de onderwijsconsulent en de leerplichtambtenaar van die school. Deze leerlingen 
worden over het algemeen genomen via één van de leden van het kernteam aangemeld. In 
het overleg van de kernpartnerorganisatie komen alle eindverantwoordelijke managers bij 
elkaar en wordt over de diverse projecten gesproken. De ambitie van de bestuurder is dat 
deze 5 personen nog beter met elkaar gaan samenwerken, zodat de cirkel nog sneller sluit. 
Maar het blijft een moeilijk te managen proces. 

• Pag. 1, toelichting van ‘Een thuis voor Noordje’: JV: dit plan heeft betrekking op de meest 
hulpbehoevende kinderen; kinderen die uit huis en vervolgens in een gesloten jeugdinstelling 
worden geplaatst, zoals Transferium. Op 1 januari jl. zijn er in Velsen en Haarlem huizen 
geopend waar respectievelijk 7 en 14 jongeren kunnen wonen. Deze kinderen volgen hun 
onderwijs op De Molenduin en in het mbo. Het gaat om 16- en 17-jarige jongeren die op weg 
geholpen worden naar arbeid en minder naar het behalen van een diploma. 

• Pag, 2, wat is een B-3 school? JV: een B3-school is een niet door de overheid bekostigde 
school voor basisonderwijs en/of voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld Luzac of Sanyu. Deze 
scholen zijn niet bij het SWV aangesloten. 

• Pag. 2, wat betekent RBO? JV: Regionaal Besturenoverleg Onderwijs. 

• Pag. 3, het onderzoek van bureau Sardes: de achterliggende vraag van de bestuurder hierbij 
is: waar hebben de basisscholen en VO-scholen behoefte aan? 

• Pag. 4, thuiszitter: waar komen deze cijfers vandaan? JV: vanuit het SWV. 

• Pag. 4, governance, financiën en bedrijfsvoering/automatisering, 1e regel: het SWV wil een 
applicatie ontwikkelen om alle leerlingen in de bovenschoolse arrangementen beter te kunnen 
volgen. Wat, hoe en waarom? JV: momenteel zijn er 60 thuiszitters. Het SWV wil volgen of 
deze thuiszitters direct op hun plek zitten of dat er anders maatwerk, in de vorm van een 
bovenschools arrangement, geleverd moet worden. De bestuurder benadrukt dat dit volgen 
altijd in het belang van de kinderen is en niet vanuit financieel oogpunt. 

• Pag. 5, OOGO Z-K: toelichting op Regionaal Expertise Team (RET): het RET wordt ingezet 
aan de zorgkant. Het gaat daarbij om kinderen die van de ene jeugdinstelling naar de andere 
gaan. Het idee is om een systeem te ontwikkelen waarmee dit stopt en de overheid hoopt dat 
het RET daarin kan helpen door het aanbieden van noodprogramma’s. 



 
 

Verslag OPR SWV VO Z-K d.d. 19 april 2022 – vastgesteld  2 

 

• Pag. 5, toelichting op OOGO, volumebekostiging jeugdhulpinkoop: JV: dit heeft betrekking op 
de cluster-3 scholen. Hiermee hoopt men te verwezenlijken dat een dergelijke school één 
aanbieder krijgt, waarvan 5 mensen van die aanbieder in school gaan werken. 

• Pag. 5, kwestie vsv subsidie 2017-2020: wat is de stand van zaken met betrekking tot het 
Nova? JV: de accountant heeft de verklaring nog niet afgegeven. Het is nu aan DUO om hier 
stappen in te zetten. 

• Pag. 6, doelstellingenmonitor Passend Onderwijs: het SWV heeft er bewust voor gekozen om 
hier niet aan mee te doen. Waarom niet en waarom is dit niet eerder in de OPR ingebracht, 
zodat ouders hun feedback konden geven? JV: de stelselevaluatie is 2 jaar geleden als 
ingevoerd. Het SWV heeft hiertoe besloten omdat de doelstellingenmonitor te bureaucratisch 
is en niet in het belang van het kind. 

• Pag. 7, vergroten van kansengelijkheid, vanuit Regeerakkoord, 1e bullit: ‘we halen het beste in 
elke leerling naar boven’. Een lid van de OPR merkt op dat uit ervaring is gebleken, dat de 
docent toch altijd de weg van de minste weerstand kiest. Met andere woorden: dit is niet in het 
belang van het kind en is niet zoals het in werkelijk gebeurt. Vanuit de OPR wordt ouders 
geadviseerd om dit soort signalen met de betreffende docent te bespreken. 

• Pag. 9, bijlage 1, Jaarplan 2022 Inspectie van het Onderwijs, kinderen die ver moeten reizen 
om passend onderwijs te krijgen. JV: dit zegt iets over hoe de dekking is van het passend 
onderwijs in bepaalde regio’s en over de wijze waarop bepaalde SWV-en hun werk uitvoeren. 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. 
3.2 Mondelinge update website SWV 

Na de meivakantie heeft de bestuurder een afspraak met de projectleider en ontwerper. De tekst 
voor de website is al klaar.  

3.3 Actualiteiten Daaf Geluk: 
De school heeft 75 brugklasplekken ter beschikking, waarop 69 leerlingen zijn geplaatst. Er zijn 
dus 6 plekken over voor leerlingen uit de andere SWV-en (Zaan en Bollenstreek). Daarnaast zijn 
er ook veel zij-instromers. De schoolcoördinatoren zijn met elkaar in gesprek om ervoor te zorgen 
dat voor deze leerlingen snel trajecten worden opgestart. Het beleid is nu om bovenbouwers 
binnen te halen. Veel van deze leerlingen vallen op hun eigen school uit door het schoolse 
programma. De Daaf kijkt hoe zij deze leerlingen kan bedienen door het aanbieden van een 
arrangement. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat een dergelijk beleid ook op De Gunning 
gerealiseerd zou worden? JV: dat is gebeurd, waardoor de sfeer en veiligheid sterk verbeterd is. 
Het probleem dat nu speelt, is dat deze school te weinig leerlingen heeft om break-even te 
draaien. Het SWV en Dunamare zijn een gezamenlijk project gestart waarbij, in plaats van 
scenario’s om af te bouwen, producten aan De Gunning worden toegevoegd. Er wordt onder 
andere ter ondersteuning van deze leerlingen aan een van 15.00 tot 20.00 uur gezinsvervangend 
arrangement, zoals School2Care in Amsterdam, nagedacht. Daarnaast wordt gekeken of een 
soort leerplein voor 16-plussers tot de mogelijkheden behoort. 

3.4 Aanvullend meldt de bestuurder dat het SWV vorige week te horen heeft kregen dat het SWV in 
aanmerking komt voor de steekproef van de Onderwijsinspectie. Doel van dit bezoek: het 
onderzoeken van de doelmatigheid van de bestedingen. Wanneer: 4 oktober 2022. Er worden 
gesprekken gevoerd met de bestuurder en de RvT. Aan de bestuurder is ook gevraagd om een 
panel samen te stellen van mensen die hem informatie verstrekken over de doelmatigheid van 
het SWV. 

 
4.1 Mededelingen vanuit de OPR 

Er zijn geen mededelingen. 
  
5. Vaststellen verslag OPR-vergadering van 1 februari 2022 

Tekstueel en naar aanleiding: 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
Actiepuntenlijst: 

• 15.04.2020-04 Schoolondersteuningsprofiel (SOP): betreft het herijken van eigen 
schoolteksten. Dit aanbod wordt in de directiegesprekken besproken. 

• 01.02.2022-02 Ondersteuningsplan (OP): de definitieve versie van het OP wordt voor de 
OPR-vergadering van september/oktober ter instemming geagendeerd. 
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6. SWV zaken 
 Ter instemming: 
6.1 Jaarverslag (bestuurlijk) 2021 SWV VO Z-K: 

Vraag vanuit de OPR: 
Pag. 4: deelnamepercentage VSO: de percentages van het SWV liggen lager dan in het land. Is 
daar een logische verklaring voor? JV: het SWV wordt op basis van een gemiddeld gebruik 
bekostigd. Dat is voor het SWV een verrijking, maar het SWV houdt wel goed in de gaten dat de 
percentages niet naar de landelijk gemiddelde percentage groeien, omdat dat dan weer betekent 
dat er niet meer in de trajectvoorzieningen geïnvesteerd kan worden. 
Er zijn verder een vragen. 

6.2 Jaarverslag (financieel) 2021 SWV VO Z-K: vanaf pagina 41. 
De OPR heeft instemming op de hoofdlijnen van de begroting. De bestuurder licht het financiële 
jaarverslag kort toe en meldt dat bij dit jaarverslag eigenlijk de accountsverklaring hoort, maar dat 
die er nog niet is. Doordat het SWV op zoek was naar een nieuwe accountant, is de deadline van 
2 à 3 vragen verstrekken. Onder andere: de verlofvoorzieningen van de medewerkers van het 
SWV. De accountant heeft aangegeven dat hij de paboregeling wil narekenen. Daarnaast vindt er 
nog een gesprek plaats tussen de controller en de accountant over de MJB. Zodra deze zaken 
zijn afgehandeld, ontvangt het SWV de accountantsverklaring. 
Er zijn verder geen vragen. De OPR stemt in met de hoofdlijnen van de begroting onder de 
voorwaarde van een positieve accountantsverklaring. 

6.3 Ter bespreking: 
Update mediation route: 
De bestuurder licht de aanpassing van de mediationroute kort toe en meldt dat ouders hier 
eigenlijk weinig gebruik van maken. Er zijn verder geen vragen. De OPR neemt de update ter 
kennisname aan. 

 
7. OPR zaken 
7.1 Voorbereiding ontmoeting RvT SWV-OPR op 8 juni 2022 van 17.00-18.00 uur 
 Bij deze ontmoeting zijn aanwezig: vanuit de RvT: Hester Minnema (voorzitter RvT) en Truus 

Vaes (lid RvT) en vanuit de OPR: Gemma Jansen, Susanne Bouman, Hermine Dreijer en 
Jolande Groenheide. De bestuurder adviseert om, naast de gebruikelijke onderwerpen, ook het 
onderwerp eigen toezichtkader RvT te bespreken. De OPR neemt dit advies mee. 

7.2 Vergoeding aan scholen voor OPR-leden: 
 De vergoeding is vastgesteld op 5 uur per vergadering en 6 vergaderingen per jaar; in totaal 30 

klokuren per docentlid op jaarbasis. De school mag het SWV een factuur sturen. Vraag van 
bestuurder: Veel scholen doen dat niet (meer)? Klopt het aantal uren? Wat krijgen de 
docentleden intern vergoed aan uren? 
Er volgt een korte discussie, waarna wordt besloten om het aantal klokuren per docentlid op 
jaarbasis vast te stellen op 40. Dit aantal klokuren wordt ook in het jaarplan van de OPR 
opgenomen en wordt vermeld in de oproep voor nieuwe P-leden. De bestuurder meldt officieel 
aan de scholen dat zij voor elk P-lid, dat deelneemt aan de OPR, ieder schooljaar 40 klokuren 
mogen declareren. De school kan daarvoor een factuur naar het SWV sturen. 

7.3 Stand van zaken Achterbanraadpleging 
Datum: dinsdag 31 mei 2022. Tijd: van 19.30 – 21.30 uur. De OPR-leden wordt gevraagd om 
daar ook bij aanwezig te zijn. Van 3 à 4 schoolbesturen is vernomen dat zich ouders voor deze 
bijeenkomst hebben aangemeld. De bestuurder zorgt ervoor dat er een reminder uitgaat. Vanuit 
de OPR wordt gemeld dat in de vorige OPR is voorgesteld om ook ouders van leerlingen van 
groep 8 uit te nodigen. De bestuurder kijkt nog naar de opties om deze ouders ook uit te nodigen. 
 

8. Voorbereiding volgende OPR-vergadering van dinsdag 28 juni 2022: 

• Management info II 2022 

• Evaluatie functioneren OPR 

• Afscheid vertrekkende OPR leden 

• Vergaderrooster en jaarplanning OPR 2022 - 2023 

• Vaststellen begroting OPR 2022-2023 

• Terugkoppeling ontmoeting RvT-OPR op 8 juni 

• Foto OPR 
 



 
 

Verslag OPR SWV VO Z-K d.d. 19 april 2022 – vastgesteld  4 

 

9. Rondvraag en sluiting 
De OPR spreekt af om het jaarlijkse etentje begin september te laten plaatsvinden. Locatie: De 
Ripper, Ripperdastraat 13A in Haarlem. Jolande stuurt een datumprikker uit.  
Er zijn verder geen vragen. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21.20 uur. De 
volgende vergadering is op dinsdag 28 juni a.s. 
 
 
 
Vergaderschema OPR SWV VO (dinsdag): 

• 31 mei 2022: Achterbanraadpleging bij Het Seinwezen in Haarlem 

• 28 juni 2022 
 

 

Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K na 19 april 2022 

Datum ACTIEPUNT Afhandelen 
voor: 

Door: 

06.02.2019-02 Invulling vacatures in OPR: 
1x leerling PrO/VSO + 1x leerling vmbo: oproep uitzetten 

Voorjaar 
2022 

 
Vzt. OPR 
 

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

Voorjaar 
2022 

JV 

30.09.2020-02 Focuspunten OPR 2020-2021; vinger aan pols houden bij bestuurder 
 

doorlopend OPR 

01.12.2021-02 Ouder- en jongerensteunpunt: agenderen op basis van voortgang  
 

doorlopend JV 

01.02.2022-01 Definitieve versie website SWV aan OPR voorleggen d.m.v. van link 
of presentatie in vergadering 
 

28 juni JV 

01.02.2022-02 Ondersteuningsplan (OP): 
Agenderen ter instemming het definitieve ondersteuningsplan  

 
Sept/okt 

 
JV 
 

19.04.2022-01 Vergoeding aan scholen voor OPR leden: 
Officieel aan scholen melden dat zij voor elk P-lid, dat deelneemt aan 
de OPR, ieder schooljaar 40 klokuren mogen declareren. 
 

April JV 

19.04.2022-02 Achterbanraadpleging 31 mei 2022: 

• Reminder uitsturen 

• Naar opties kijken om ook ouders van leerlingen van groep 8 uit te 
nodigen 

•  

April JV 

19.04.2022-03 Datumprikker voor jaarlijks etentje OPR begin september. Voor 1 juli JG 
 

 


