Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 7 december 2016
Aanwezig:

Afwezig:

Jeroen Hokke (voorzitter), Stephan Cobbenhagen, Yvonne la Gro, Bettine
Heslinga, Gitta van der Linden, Esther Smeenk, Johan Vermeer (dir. SWV) en
Jolande Groenheide (notulist – Notuleren4you)
Gert Hald, Lotje Laarman en Ria Rijntjes

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom
aan Gitta van der Linden. Gitta heeft kinderen op de Paulus Mavo en het Sterren College.
Afwezig zijn: Gert, Lotje en Ria. De voorzitter heeft na de vorige vergadering met Gert Hald
gesproken en Gert meldde dat hij in de OPR wilde aanblijven.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
 Conceptverslag OPR-vergadering 14 september jl.: wordt bij agendapunt 3 besproken.
 Geld volgt leerling: betreft bestaand beleid voor als een leerling gaande het schooljaar
van school wisselt. Johan schrijft hiervoor een memo. Deze memo komt terug in de OPR.
 Aanvulling op plaatsingsbeleid: betreft de doorzettingsmacht tussen scholen met
betrekking tot het plaatsen van een leerling in de regio. Deze doorzettingsmacht moet
formeel worden geregeld; mits aan alle voorwaarden is voldaan.
 Memo bekostiging Vavo: scholen hebben afgesproken en geregeld dat deze
ondersteuning gegeven kan worden. Dit punt speelt voornamelijk in de opstroom. Er is
ook afgesproken dat de zorgplicht bij de school blijft waarvan een kind opstroomt.
 Speerpunten 15/16 en speerpunten 16/17:
Esther merkt op dat zij de warme overdracht van de jongeren in een kwetsbare positie (de
leerlingen van de VSO en PrO) naar het vervolgonderwijs mist. De ervaring leert dat deze
doorstroming vaak hapert. Er ontstaat een korte discussie waaruit naar voren komt dat de
warme overdracht van deze jongeren een taak is van de school en niet van het SWV. Het
is aan een VO-school om zich hierin te onderscheiden. Esther blijft bij haar standpunt dat
dit punt bij het SWV hoort en vraagt aan Johan om hier toch iets over op te nemen in de
speerpunten. Er wordt afgesproken dat Esther een tekstvoorstel naar Johan stuurt en
Johan kijkt of hij deze tekst in de speerpunten kan inpassen.
 Managementinfo nov/dec: geen vragen of opmerkingen.
 Voorstel tot wijziging van het basisondersteuningsprofiel: zie agendapunt 4.
 Concept Ondersteuningsplan: zie agendapunt 6.
3. Verslag OPR-vergadering van 14 september 2016
Pag. 2, punt 7, 2e bullit, 2e speerpunt: ‘basistraject, CJG en de preventieve zorg’ wijzigen in:
‘basisondersteuning, CJG, de specialistische jeugdzorg en overige ondersteuning’.
Actiepuntenlijst:
 04.04.2016-01, De effectiviteit van de verantwoordingssystematiek: nakijken welke
onderzoeksmogelijkheden er zijn: is afgehandeld.
 04.04.2016-02, Af- of uitstromen van leerlingen, die geen gebruik hebben gemaakt van de
trajectvoorziening meenemen in evaluatie trajectbegeleiding: is gebeurd.
 04.04.2016-04: verzoek aan Gert Hald of hij in zijn nieuwe functie binnen OPR wil
aanblijven: de voorzitter heeft hem hierover benaderd en Gert gaf aan aan te willen
blijven.
 04.04.2016-06, Sociaal Veiligheidsplan: Bettine vraagt in het Zorgcoördinatorenoverleg na
wie het plan opstelt en hoe ermee wordt omgegaan. Is gebeurd.
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 14.09.2016-01: Agenderen organiseren acherbanraadpleging: in OPR januari bespreken
wie wat gaat organiseren.
 14.09.2016-02: aanleveren input conceptversie OP 2018-2022: betreft aanvullende
feedback door OPR naar aanleiding van bespreking conceptversie. Zie verder
agendapunt 6.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4. Voorstel tot wijziging van het basisondersteuningsprofiel
Het voorstel tot wijziging van het basisondersteuningsprofiel ligt ter instemming voor aan de
OPR.
Stephan vraagt waarom voor een periode van 2014-2018 is gekozen. Johan antwoordt dat
het argument nu is om de bureaucratie te verminderen. De voortgangscommissie stelt voor
om het huidige OP vast te zetten op 2 jaar. In deze periode wordt naar de instroom gekeken
en het vervolg gemonitord.
Er zijn verder geen vragen. De OPR stemt in met het voorstel tot wijziging.
5. Verkiezingen
Helaas zijn er geen reacties op de oproep om zich aan te melden voor de OPR
binnengekomen. De OPR heeft 3 vacatures:
 PRO/VSO oudergeleding;
 PRO/VSO leerlinggeleding;
 VMBO personeelsgeleding.
Het volgende wordt afgesproken:
 De verkiezingscommissie bestaat uit Bettine en Esther.
 Aan de directeuren van de vmbo/PrO/VSO-scholen wordt gevraagd om de vacatures
binnen de MR-en, teams, ouders en leerlingen uit te zetten. Actie: Jeroen/Anita Breed
 Er wordt een nieuwe termijn uitgeschreven. Als er meer dan 3 kandidaten aanmelden,
worden er half januari verkiezingen gehouden.
 De OPR-leden benaderen zelf ook actief kandidaten. Actie: OPR-leden.
 Er wordt gekeken naar de opzet van de oproep (aantrekkelijker maken); met name de
oproep voor de leerlingen. Actie: Jeroen.
 WMS schrijft allerlei termijnen voor. Het voorstel is om het huishoudelijk reglement van de
OPR aan te passen voor de verkiezingen in mei, zodat de OPR meer ruimte voor zichzelf
kan inbouwen. Actie: Jeroen/Stephan.
 De website van de OPR (foto’s en tekst) wordt aangepast. Actie: Jeroen/Anita Breed.
6. Concept Ondersteuningsplan 2018-2022
Vanuit de OPR worden de volgende opmerkingen gemaakt/vragen gesteld:
 Algemene opmerkingen vanuit de OPR: het stuk is zeer goed leesbaar, heldere taal, het
stuk is niet te lang, de versie beheer is handig om erbij te hebben, het stuk is plezierig te
lezen en herkenbaar.
 Pag. 4, missie/visie: wat is nu precies de missie en visie. Gitta stelt voor om de missie en
visie meer uit elkaar te halen: wat is de missie: ieder kind naar school en de visie: hoe
denken wij dat te bereiken.
 Pag. 4, passend onderwijs: wat is passend onderwijs? Advies: vervang ‘passend’ door
‘beste’.
 Pag. 6, Hoofdstuk 2: Gitta vraagt of zij een kopie van de leerplannen kan ontvangen.
Johan zorgt daarvoor.
 Punt 2.1, zorgadvies teams: hoe is de relatie met de CJG en hoe wordt er samengewerkt?
Johan antwoordt dat deze relatie en samenwerking per gemeente verschillen en om die
reden is dit gedeelte in algemene termen beschreven.
 Wat is een impulstraject? Dit is de structuur die de gemeente heeft gekozen om het traject
werkend te krijgen. Een en ander staat ook vermeld bij de regio-indeling.
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 Punt 2.2, stand van zaken rond PO. Geadviseerd wordt om het woord ‘trajectbegeleiding’
te wijzigen in ‘extra begeleiding’ en ‘trajectvoorziening’ te wijzigen in ‘basis- en extra
ondersteuning’.
 Pag. 9, punt 2.2, dekkend aanbod: er komt nog een tabel bij met aanvullende cijfers.
 Pag. 11, 3.1, beleidsuitgangspunten: 3.1.2: is overgenomen vanuit het vorige OP en deze
uitgangspunten worden als basis gebruikt om verder te komen.
 Pag. 12, 3.1.2: betreft de voetnoot: gevraagd wordt om deze toe te lichten. Johan geeft
aan dat het SWV opdracht heeft gegeven om te bezuinigen om ervoor moet zorgen dat de
VSO-scholen zich aan de goede kant van de grens bevinden en niet door de grens heen
schieten.
 Pag. 13, 3.2.1: vanuit het SWV wordt er weer een nieuwe ronde georganiseerd waarbij de
scholen een aanvraag in kunnen dienen voor een professionalisering traject.
 Pag. 16, laatste alinea:’ de ondersteuningsstructuur in hun financiën verwerkt is’.
Gevraagd wordt waar dat vandaan komt? Johan meldt dat vanuit de oude bekostiging een
schoolmedewerker werd betaald. De hoop is nu dat de gemeente deze kosten gaat
betalen. Met deze toevoeging wordt de wens omschreven dat de scholen de juiste
ondersteuning krijgen. Zie aanpassing.
 Pag. 16, arrangementen. Johan geeft aan dat het nog mogelijk is om suggesties in te
dienen.
 Pag. 17: Bettine geeft aan dat zij er een voorstander is om bij afstroom naar de gehele
school te kijken. Hebben deze leerlingen wel de juiste begeleiding gehad om op dat
niveau te worden geplaatst. Welke groep leerlingen heeft meer kans om af te stromen.
Daarnaast heeft de school ook andere belangen om kinderen te laten afstromen.
 Pag. 18: voor de cluster-4 kinderen wordt een integraal plan opgesteld.
Gezien de tijd stelt de voorzitter voor dat de OPR-leden hun op- en aanmerkingen voor
aanstaande vrijdag naar hem toe mailen. Hij verzamelt en bundelt alle vragen en
opmerkingen en mailt ze daarna door naar Johan. De OPR ontvangt vervolgens de
aangepaste versie.
7. (Indrukken vanuit) de achterban
Opzetten achterbanraadpleging naar voorbeeld van PO wordt vanwege de tijd niet
besproken.
8. Voorbereiding OPR vergadering van 25 januari 2017
Agendapunten voor de volgende vergadering:
 Aanpassen reglement OPR;
 Reglementen verkiezingen en Huishoudelijk reglement;
 Opzetten Achterbanraadpleging;
 Stand van zaken Samenwerkingsverband (vast agendapunt);
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur.
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Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K d.d. 7 december 2016
Datum

ACTIEPUNT

Afhandelen
voor:

Door:

26.11.2014-03

Versturen management informatie (3x per jaar) naar OPR

Loopt

Directie

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

t.z.t.

SWV

04.04.2016-05

Bespreken of er wel voldoende commitment bij schoolleiding en
directies is ten aanzien van invoering van passend onderwijs

Voorjaar 2017

OPR

14.09.2016-01

Agenderen organiseren achterbanraadpleging

januari

OPR

07.12.2016-01

Aanleveren feedback conceptversie OP 2018-2022

December

OPR

07.12.2016-02

Speerpunten 15/16 en speerpunten 16/17: tekstvoorstel van
Esther m.b.t. warme overdracht van jongeren in kwetsbare positie
naar vervolgonderwijs inpassen in speerpunten
Verkiezingen OPR:
 Aan directeuren van vmbo/PrO/VSO-scholen vragen om de
vacatures binnen de MR-en, teams, ouders en leerlingen uit te
zetten
 Actief benaderen van kandidaten
 Aanpassen en aantrekkelijker maken van oproep; met name
oproep voor leerlingen
 Het aanpassen van het huishoudelijk reglement van OPR en
bespreken in volgende vergadering
 Aanpassen website OPR (foto’s en tekst)

December

Esther/Johan

December

Jeroen/Anita

Januari
December

OPR-leden
Jeroen

Januari

Jeroen/Stephan

Januari

Jeroen/Anita

07.12.2016-03
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