Verslag Ondersteuningsplanraad 19 februari 2014

Aanwezig OPR: Bettine Heslinga (BH), Erwin van der Slik (EVS), Esther Smeenk (ES), Marianne
Furstner (MF), Marianne Wagemans (MW), Marieke Schaap (MS), Peter Truijens (PT), Stephan
Cobbenhagen (SC; voorzitter).
Aanwezig SWV: Emma Oomen (EO; notulist).
Afwezig met afbericht: Carlos Murillo (CM), Jeroen Hokke (JH), Gert Hald (GH).

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur.
1. Vaststellen agenda
EVS verzoekt om punt 9 toe te voegen tussen punt 4 en 5. De agenda wordt met genoemde wijziging
vastgesteld.
2. Verslag 10 februari, mededeling verslag 29 januari
• Het concept-verslag van 10 februari wordt ongewijzigd vastgesteld.
• De voorzitter stelt voor dat het concept-verslag van de vergadering van 29 januari 2014 zal
worden besproken tijdens een volgende vergadering in aanwezigheid van ND aangezien zij
ook op de OPR-vergadering waarop het verslag betrekking heeft aanwezig was. De
aanwezigen stemmen hiermee in.
3. Mededelingen (verkiezingen, status artikel 7 statuut)
• Het stemmen op kandidaten voor de leerling geleding van de OPR kan alleen door leerling
geledingen van de diverse medezeggenschapsraden plaats vinden. Het is gebleken dat de
medezeggenschapsraden van de PRO/VSO scholen geen leerling geledingen hebben. Daarom
beslist volgens de bestaande regelgeving het lot welke van de twee leerlingen die zich
kandidaat hebben gesteld, wordt gekozen. MW vraagt of Sein en Heliomare ook zouden
kunnen stemmen. PT antwoordt dat dit niet kan, omdat zij geografisch niet binnen het swv
liggen.
• Met ND is afgesproken dat de OPR een voorstel doet voor Artikel 7 uit het Statuut. Het
voorstel van het DB is om dit artikel over te nemen uit het modelstatuut van het Steunpunt
en daar in te voegen dat ouders een vrijwilligersvergoeding krijgen en personeelsleden een
facilitering in tijd. In de bijlagen worden de bedragen en uren genoemd en de extra
facilitering voor de voorzitter, secretaris en plaatsvervangend voorzitter. Voor december tot
augustus is er op 10 vergaderingen gerekend. De aanwezige OPR-leden hadden met deze
aanpak ook al ingestemd op de interne bijeenkomst van 22 januari 2014. De OPR leden
geven vandaag mondeling akkoord aan het DB om dit voorstel zo aan ND voor te leggen en
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het daarna verder via de mail af te handelen. Na vaststelling zal ND contact opnemen met de
besturen om ze hierover te informeren.
4. Loting leerlinggeleding
Er gaan twee briefjes met elk de naam van een van beide leerling kandidaten in de bus. ES trekt op
toeval één van de briefjes. Emil Musch (EM) is getrokken en dus gekozen. SC zal beide kandidaten
van de procedure en de loting op de hoogte stellen en EM uitnodigen voor de volgende vergadering.
5. Aanwezigheid Carlos
CM is vaak afwezig geweest en heeft zich meermaals niet afgemeld voor de vergaderingen. Vandaag
is een belangrijke vergadering vanwege het besluit over instemming met het ondersteuningsplan.
Vanmiddag kwam een mail binnen dat hij moest overwerken. EVS geeft aan dat de andere leden veel
tijd hebben gestoken in de OPR met als resultaat dat vandaag hopelijk het OP goedgekeurd kan
worden. Juist vandaag is het dan ok een moment om bij de afwezigheid stil te staan. Voor EVS is het
gevoel weg. Na enige discussie geeft MS aan graag zijn verhaal te horen. Er wordt besloten een mail
te versturen waarin de zorgen over zijn aanwezigheid worden geuit en CM wordt verzocht om zijn
functie ter beschikking te stellen tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor zijn afwezigheid en hij
kan toezeggen dat hij in de toekomst wel structureel en regelmatig kan bijdragen aan de
werkzaamheden van de OPR. SC zal de email –voorzien van een reactietermijn- opstellen en namens
de OPR versturen.
6. Terugkoppeling informatie Nenette m.b.t. criteria
De informatie van ND komt overeen met de antwoorden die MF van de inspectie heeft gehad.
7. Terugkoppeling informatie inspectie/ministerie m.b.t. criteria (binnengekomen reactie)
MF heeft contact gehad met de inspectie en heeft uitgebreid antwoord gekregen. De inspectie
controleert op de wet. De criteria en procedures moeten in het plan staan. Deze criteria kunnen ook
procedureel zijn. Het ministerie geeft aan dat het belangrijk is dat het kind met zijn of haar onderwijs
en ondersteuningsbehoefte goed wordt bekeken. Er zal vóór 1 augustus een simulatie onderzoek
komen van de inspectie, waarin zij doen alsof de wet als is ingegaan. MF deelt aan iedereen het
toezichtskader van de inspectie uit.
8. Discussiepunten ondersteuningsplan
• MF geeft aan dat in de notitie ‘Van overnemen naar versterken: een passend onderwijstraject
voor elke leerling’ van het swv de procedurele criteria van de schakelcommissie duidelijker staan
uitgelegd. MF zou graag het kopje ‘procedurele criteria’ erboven zien en dat het stuk zo wordt
toegevoegd als bijlagen bij het ondersteuningsplan. Zij geeft aan dat ND hier al mee akkoord is
gegaan. De leden hebben nog vragen over het verschil tussen consulenten van het schakelloket
en de consulent die de rol van technisch voorzitter op zich neemt. Dit zal bij aanwezigheid van
ND worden nagevraagd.
• BH geeft aan dat er nu nog geen volledig dekkend aanbod is, want er is nog geen voorziening
voor havo/vwo leerlingen met externaliserend gedrag. Deze leerlingen kunnen nu naar de +VO,
maar dat is steeds maar voor 3 maanden. De OPR kijkt uit naar een voorziening en zal dit als
aandachtspunt blijven volgen.
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ES heeft als zorgpunt nog dat de procedure van de schakelcommissie pas goed werkt als de
school er alles aan doet om de ondersteuning te bieden op de school. Zij geeft aan dat als er voor
een leerling bijvoorbeeld geen plek is in de trajectvoorziening en de cijfers gaan daardoor
achteruit, dan moet die leerling afstromen naar een lager niveau. Terwijl het met ondersteuning
van de trajectvoorziening mogelijk wel was gelukt op dat niveau. In een dergelijk geval komt de
leerling niet bij de schakelcommissie terecht. De anderen geven aan dat de ouders dan wel aan
de bel kunnen trekken bij de onafhankelijke deskundigen van het swv en bij de landelijke
onderwijsconsulenten. Ook heeft de school bij aanmelding van een leerling met extra
ondersteuningsbehoefte, vanaf 1 augustus 2014 zorgplicht. Dus die moet een andere school
vinden als ze een leerling zelf niet voldoende kunnen ondersteunen. ES wil als aandachtspunt
bewaren dat de zorg en ondersteuning wordt geboden die nodig is.
MF deelt het meerjarenontwikkelingsplan van het swv rond. Op pagina 2 is te lezen dat het swv
als missie heeft eenduidige procedures en termijnen te hebben voor het plaatsen van leerlingen
en het toewijzen van extra ondersteuning. En dat de procedures van de schakelcommissie als het
gaat om bijzondere situaties worden vastgesteld voor 1 november 2014. Dan heeft het zich
uitgekristalliseerd, dus dat is een realistische datum.
PT wil graag als aandachtspunt de 30 thuiszitters in de gaten houden, wat zijn de redenen en wat
kan eraan worden gedaan. BH geeft aan dat het swv daarmee bezig is, nu wordt een plek in het
+VO aangeboden.
BH geeft als aandachtspunt voor volgende vergaderingen mee de rugzakleerlingen die nu niet
mee hoeven te loten, hoe gaat dat straks?
Iedereen is positief over het meerjarenontwikkelingsplan.
Voor LWOO geldt dat tenzij de besturen unaniem anders besluiten, de criteria hetzelfde blijven.
ES vraagt aandacht voor de informatieverstrekking aan ouders en zou hierover graag meedenken
met het swv.
Er wordt aandacht gevraagd voor de scheiding van verantwoordelijkheid van het swv en het
schoolbestuur. De OPR zal hierover regelmatig om verheldering vragen.

9. Als de leden aangeven genoeg uitgewisseld hebben om hun standpunt te bepalen:
stemmen: Besluit OP - instemming bij meerderheid
De voorzitter heeft uitgezocht op welke wijze de stemming dient te verlopen. Met het OP
ondersteuningsplan kan worden ingestemd met een normale meerderheid van 50% +1 van de
stemmen. GH heeft een volmacht gegeven aan MS om voor hem te stemmen. JH heeft een volmacht
gegeven aan SC om voor hem te stemmen.
De ondersteuningsplanraad stemt unaniem in met het ondersteuningsplan en zal in de
instemmingsbrief de genoemde aandachtspunten meegeven aan het swv.
MF meld aanvullend nog dat zij zojuist een email van ND heeft ontvangen en leest deze voor. ND
meldt in haar email dat de procedure ‘toewijzen volgens ondersteuningsbehoefte’ van het swv door
de VO-raad als voorbeeld gebruikt zal gaan worden. De OPR is blij dat de VO-raad hier positief over is
en het swv als voorbeeld gaat gebruiken.
10. Volgende vergaderingen inplannen (ambitie OPR, activiteitenplan, jaarverslag,
zittingsduur leden, communicatieplan)
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Er worden een aantal data gepland voor volgende vergaderingen. Er zijn nu 6 vergaderingen
geweest, dus er kunnen er nog maximaal 4 plaatsvinden dit schooljaar.
• Woensdag 26 maart 19.30-21.30 uur, bij het swv: vergadering over activiteitenplan, type
raad en aftreedschema. MW geeft reeds nu aan hier niet bij aanwezig te kunnen zijn. ND
wordt voor deze vergadering niet uitgenodigd aangezien deze vergadering mede tot doel
heeft vraagpunten/onderwerpen voor te bereiden voor de volgende vergadering.
• Woensdag 2 april 19.30-21.30 uur, bij het swv: vergadering met uitnodiging van ND.
• Woensdag 21 mei 19.30-21.30 uur, bij het swv.
11. Rondvraag
• PT dankt het DB voor de uitgebreide voorbereiding van de vergaderingen.
• EVS zegt dat iedereen het samen heeft gedaan en dat er veel werk is verzet en dankt allen
daarvoor.
• EO heeft van Claudia Stet (beleidsmedewerker bij het swv) de vraag gekregen of de
antwoorden op de schriftelijke vragen van de OPR verwerkt kunnen worden in het OP.
• De OPR geeft aan dit graag te willen.
• EO geeft aan dat het DB naar de notulen kijkt voordat ze worden verspreid, vandaar dat ze
wat later zijn.
• EO vraagt de OPR duidelijker te communiceren over de ‘openbaarheid’ van een vergadering.
De medewerkers van het swv waren in de veronderstelling dat ze er vanavond bij konden
zijn, maar het bleek een besloten vergadering. In reactie hierop geeft de voorzitter aan dat
de vergadering vanavond niet strikt besloten was maar dat het dagelijks bestuur de leden in
ieder geval de ruimte wilde bieden om zonder aanwezigheid van het bevoegd gezag met
elkaar over de inhoud van het OP van gedachten te wisselen.
• MF bedankt iedereen voor het vele werk wat is verzet. Ook bedankt zij JH en GH voor hun
input, die helaas niet aanwezig konden zijn.
• MS excuseert zich voor dat ze er vanavond met haar hoofd af en toe niet helemaal bij was,
dit is te wijten aan de blessure aan haar achillespees.
12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
Besluitenlijst
- Emil Musch is gekozen als lid van de leerling geleding van de OPR.
- SC zal namens de OPR een email versturen naar CM over zijn aanwezigheid.
- Het DB stuurt namens de OPR een voorstel voor artikel 7 van het Statuut naar ND.
- De OPR stemt unaniem in met het ondersteuningsplan. MF stelt namens de OPR een
instemmingsbrief op met aandachtspunten.
Agendapunten voor toekomstige vergaderingen (niet uitputtend):
- Activiteitenplanning
- Aftreedschema
- Rol OP
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