Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 27 juni 2018
Aanwezig:

Afwezig:

Gemma Jansen (voorzitter), Fons Alkemade, Yvonne la Gro, Jeroen Hokke (vicevoorzitter),
Ewout de Jong, Tom Koehorst, Rob Mersmann (toehoorder), Esther Smeenk, Johan Vermeer
(dir. SWV) en Jolande Groenheide (secretaris - Notuleren4you)
Bettine Heslinga en Kim Nelis (met kennisgeving)
Lotje Laarman en Stef Maas (zonder kennisgeving)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Bettine, Lotje, Kim en Stef zijn afwezig. Een speciaal welkom aan Rob
Mersmann. Hij is vanavond als toehoorder aanwezig. Rob introduceert zichzelf en meldt dat hij vorige week bij de
ouderraadpleging aanwezig was en toen heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan de raad. Hij
heeft een dochter op het Maritiem College in Velsen en heeft zelf ervaring met een zoon die thuiszitter is geweest
en denkt dat hij vanuit die ervaring misschien iets aan de OPR kan bijdragen.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen vanuit de voorzitter
a. Evaluatie 2e ouderraadpleging tevens achterbanraadpleging voor en van ouders op 21 juni jl.: ondanks de
beperkte aanmeldingen is toch besloten om de bijeenkomst door te laten gaan. De bijeenkomst werd door de
aanwezige leden van de OPR als nuttig en interessant ervaren. Johan meldt dat aan de rectoren en
directeuren een mail is gestuurd met het verzoek om van elke school ouders af te vaardigen. In totaal waren
er maar 6 scholen vertegenwoordigd. Hij heeft drie afmeldingen ontvangen en van de helft van de scholen
niets vernomen. Fons meldt dat beide workshops heel interessant waren maar dat de tijd eigenlijk veel te kort
was. Verder viel het hem op dat de mensen die de workshops gaven, zich van te voren niet hadden
gerealiseerd dat er een diversiteit aan mensen zou komen. De voorzitter geeft aan dat het goed afbakenen
van de onderwerpen een leerpunt is voor de volgende keer. Verder is de voorzitter van mening dat de OPR de
organisatie van de achterbanraadpleging eerder moet oppakken zodat zij daar beter vorm aan kan geven.
Ook zou het goed zijn om in de uitnodiging nog meer de nadruk te leggen en uitleg te geven op het nut en de
noodzaak van de uitnodiging. De OPR besluit om de datum van de volgende achterbanraadpleging naar
voren te trekken en op dinsdag 26 februari 2019 te laten plaatsvinden. Er wordt afgesproken om in de eerste
vergadering na de zomervakantie een commissie samen te stellen die deze achterbanraadpleging verder
uitwerkt.
b. Terugblik bezoek aan OPR SWV PO op 12 juni jl. met betrekking tot warme overdracht van PO naar VO:
Jeroen en Gemma waren hierbij aanwezig. Jeroen meldt dat het op zich een positief bezoek was maar dat zij
met een andere verwachtingen naar deze bijeenkomst zijn gegaan. Door middel van een casus werd dit
onderwerp behandeld en daarbij werd ook gesproken over De Eigenwijzer, die door een kind wordt ingevuld.
De cijfers van het aantal gevallen waarin het mis gaat, waren niet bij het SWV PO bekend. Verder gaf de OPR
PO aan dat zij ook moeite hebben met aantrekken van nieuwe leden. Er is afgesproken dat de raden contact
met elkaar houden en jaarlijks bij elkaar op bezoek gaan. Hierop aansluitend meldt Johan het volgende. Er
wordt opgestuurd om kinderen met extra ondersteuning buiten de loting te houden om ervoor te zorgen dat
deze leerlingen al voor de loting geplaatst worden. Voor deze kinderen (160) wordt er een MDO
(multidisciplinair overleg) georganiseerd. Zuid-Kennemerland is de regio die de meeste MDO’s overdraagt. Bij
ongeveer 2 kinderen van de 160 gaat het mis en dan komt het SWV aan bod. Als je naar de afgelopen 4 jaar
kijkt, zie je dat er voor de gehele regio maar 3 à 4 brugklassers zijn die in aanmerking hadden moeten komen
voor een MDO. Johan meldt dat de cijfers, waar het mis gaat, dus wel bekend en beschikbaar zijn. Er is voor
de warme overdracht van het PO naar het VO een nieuw formulier gemaakt waarop de ouders ook mee
moeten kijken en kunnen aangeven wat wel of niet aan de middelbare school wordt overgedragen. Tot slot
geeft Yvonne aan dat dit geen goede zaak is, omdat je hiermee kinderen bepaalde zorg onthoudt.
c. Nieuwe logo OPR: met dank aan Claudia Stet van het samenwerkingsverband.
4. Mededelingen vanuit de directeur/bestuurder
a. Management Informatie 2018 II:
• Pag. 1, Haarlem International School: gevraagd wordt waarom de International School onder het passend
onderwijs valt. Johan antwoordt dat formeel de International School door de overheid en door de ouders
bekostigd wordt. De International School valt onder het Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs
(IGVO) en daarmee zijn het leerlingen die worden ingeschreven bij het ECL. Het samenwerkingsverband
gaat hier omheen een trajectvoorziening bouwen, aangezien deze kinderen ook recht hebben op
ondersteuning (special educational needs). Kinderen die onder het speciaal onderwijs vallen, worden niet op
deze school aangenomen.
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• Pag. 1, integratieklas: drie ouderparen met een Down kind zijn op zoek naar een basisschool waar zij hun
kind, dat prima op een normale basisschool zou kunnen functioneren, kunnen plaatsten. Deze kinderen
kunnen dan meedoen met de tekenlessen, toneel, koken, tuinieren en hebben voor hun leervakken hun
eigen klas. De Rudolf Steinerschool heeft hier wel belangstelling voor maar heeft, doordat zij enorm groeien,
op dit moment geen plek. Het Eerste Christelijk Lyceum (ECL) heeft vanwege de inhuizing van de
Internationale School ook geen ruimte. Het samenwerkingsverband weet op dit moment geen school om
deze kinderen op te vangen. Deze kinderen staan wel op de doelgroeplijst. Het samenwerkingsverband
heeft wel het mandaat en gaat, zodra deze mogelijkheid zich voordoet, een voorziening inrichten. De ouders
zijn nu in gesprek met een school in Amsterdam en kijken of een school in Hoofddorp mogelijk is.
• Pag. 2, toekomst schoolmaatschappelijk werk (SMW): Yvonne pleit ervoor dat de scholen altijd gebruik
kunnen maken van het schoolmaatschappelijk werk. Johan antwoordt dat dit niet mogelijk is bij het huidige
CJG. Daarnaast heeft een aantal scholen geen schoolmaatschappelijk werk meer. Het
samenwerkingsverband is mening dat er een goed werkend systeem van maatschappelijk werk moet
komen. Johan verwijst hiervoor naar de bijgaande notitie met betrekking tot de toekomst van het
schoolmaatschappelijk werk in de regio.
• Pag. 2, AVG/privacy, 2e alinea, 2e regel ‘Scholen hebben het recht ons altijd te consulteren en altijd
arrangementen, voorzieningen en TLV’s aan te vragen, ook als ouders dat niet weten’: een lid van de OPR
merkt op dat hier een zeker spanningsveld zit. Johan antwoordt dat als school echt niet verder kan, de
school het recht heeft om dit bij het samenwerkingsverband kenbaar te maken en bij het
samenwerkingsverband aan te geven. Ouders en school kunnen hun zienswijze indienen bij een commissie.
De commissie zal bemiddeling aanbieden in de vorm van mediation.
• Pag. 3, 1e alinea, governance principe: toelichting door Johan. De vereniging van scholen hebben een
ledenraad samengesteld, Deze ledenraad heeft Johan Vermeer tot directeur/bestuurder benoemd.
Vervolgens is deze ledenraad ook de Raad van Toezicht. Dit zou niet kloppen aangezien er dan sprake is
van belangenverstrengeling. Het toezicht moet door onafhankelijke leden worden uitgevoerd. De
verwachting is dat de wet waarin dit geregeld is komend jaar wordt vastgesteld.
b. Definitief jaarrooster Samenwerkingsverband VO 2018-2019
Wordt ter kennisname aangenomen.
5. Verslag OPR-vergadering van 10 april 2018
Tekstueel en naar aanleiding van:
• Fons merkt op dat de website van de OPR nog niet is aangepast. De voorzitter antwoordt dat de informatie
nog niet compleet of inmiddels al weer achterhaald is. Het A4-tje de OR in een notedop is inmiddels via een
link wel beschikbaar. Op de site is nu wel de foto van de leden en het doel en de taken van de OPR geplaatst.
Het voorstel is om in het begin van het nieuwe schooljaar een nieuwe groepsfoto te maken.
• Pag. 2, punt 3, 3e bullit: ‘huiskamerklas’ moet zijn ‘huiskamerproject’.
Actiepuntenlijst:
• 10.04.2108-01, voorstel leerlingenparticipatie: wordt voor de oktobervergadering geagendeerd.
• 03.10.2017-05, Onderzoeksverslag van DUO en Kinderombudsman: de minister heeft via een kamerbrief een
aantal actiepunten bekend gemaakt waarvan het passend onderwijs minimaal 3 à 4 in zijn speerpunten moet
benoemen. Johan neemt dit actiepunt mee in de speerpunten/activiteiten van het samenwerkingsverband. Dit
specifieke punt op de actielijst wordt hiermee gesloten.
• 10.04.2018-05, bij andere swv-en navragen hoe zij omgaan met deelname leerlingen in OPR: Fons heeft dit
punt in de MR van het Schoter besproken en ook per mail verslag gedaan van zijn bezoek. Het Schoter heeft
geen maatschappelijke stages of een andere vorm van beloningssysteem dat gekoppeld kan worden aan een
OPR-lidmaatschap voor leerlingen. De voorzitter bedankt Fons voor zijn inspanningen.
De overige actiepunten staan op de agenda vermeld, zijn al besproken of zijn afgehandeld.
Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Het verslag wordt met in achtneming van deze aanpassingen
goedgekeurd en vastgesteld.
6. Ter bespreking OPR-zaken
a. Samenstelling OPR schooljaar 2018-2019 en rooster van aftreden:
De voorzitter meldt dat Bettine ernstig ziek is. De prognoses zijn wel hoopvol. Het gevolg hiervan is dat zij
logischerwijze stopt met haar OPR-activiteiten. Vanuit het samenwerkingsverband is er al een bos bloemen
gestuurd. Vanuit de OPR wordt er een kaart naar Bettine gestuurd. De voorzitter bedankt Bettine bij deze voor
haar inzet in de OPR in de afgelopen jaren en wenst haar sterkte. Yvonne verlaat ook de OPR. Zij gaat zich
inzetten voor het huiskamerproject bij het Stedelijk Gymnasium. Esther Smeenk haar oudste twee zonen zijn
geslaagd, maar zij heeft nog een zoon die naar de Havo gaat en kan dus verder in de havo/vwo-geleding en
blijft dus aan. Het overzicht wordt doorgesproken. Aan het overzicht worden 2 kolommen toegevoegd,
namelijk reglementair einde en beschikbaar einde. Jolande past het overzicht aan. De voorzitter neemt
contact op met Johan over de vacatures met name in de personeelsgeleding. Als het lukt, gaat er nog voor de
zomervakantie een oproep uit voor deze vacatures.
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b. Vergaderschema 2018-2019: de OPR gaat akkoord met het vergaderschema.
Jaarplanning 2018-2019: In februari wordt de begroting van het samenwerkingsverband in de OPR
besproken. In de kamerbrief van de minister staat vermeld dat de OPR naast het instemmingsrecht op het
ondersteuningsplan ook instemmingsrecht krijgt op de begroting. Johan wil de OPR daar nu al in meenemen
en stelt voor dat de OPR dit punt meeneemt als aandachtspunt voor het komende schooljaar. Er wordt
afgesproken om voor het najaar een cursus financiën te plannen waar Johan dan ook aan deelneemt. Johan
zorgt ervoor dat de OPR de stukken ontvangt waarop deze cursus wordt gebaseerd en uitgewerkt.
• Aanpassingen/toevoegingen jaarplanning 2018-2019:
• 3 oktober: project begroting; bespreking leerlingenparticipatie en samenstellen commissie
achterbanraadpleging.
• 12 december: stand van zaken achterbanraadpleging, bezoek afvaardiging MR SWV of afvaardiging
SWV passend onderwijs;
• 6 februari: stand van zaken achterbanraadpleging;
• 26 februari: achterbanraadpleging
• Nog in te plannen de twee bijeenkomsten afvaardiging OPR en Raad van Toezicht. Jolande en Johan
zorgen hiervoor.
c. Budget OPR 2018-2019:
Vergoeding onderwijsteam OPR-leden (personeelsgeleding): wijzigen: 180 uren in plaats van 1.500. De
oudergeleding ontvangt een vacatievergoeding. Voor het volgen van een scholing of cursus is per persoon
een bedrag van € 400,-- begroot. OPR-leden kunnen een aanvraag voor een scholing bij Johan indienen en
deze wordt, op basis van redelijkheid, toegekend. Het budget wordt met deze aanpassing goedgekeurd. NB.
Na de vergadering gaf Tom Koehorst aan dat hij valt onder de CAO PO en hiermee recht op meer uren heeft.
Dit is inmiddels in behandeling bij de directeur van het SWV.
d. Activiteitenplan OPR 2018-2019: is ter kennisname.
e. Overzicht activiteiten OPR 2018-2019:
• 2. wijzigen in: het opnieuw organiseren, voorbereiden en evalueren achterbanraadpleging.
• 3. en 6.: Esther merkt op dat de OPR als taak heeft het bewaken en verbeteren van de processen. Om die
reden zou de OPR zich meer moeten richten op de zaken met betrekking tot het proces en de inhoud;
activiteiten die gerelateerd zijn en bijdragen aan het passend onderwijs. Inhoudelijk betekent dit: bijdragen
aan het jaarplan en de drie speerpunten van het samenwerkingsverband. Hierop aansluitend meldt Johan
dat hij in de volgende vergadering het verslag van de speerpunten van dit schooljaar en de nieuwe
speerpunten voor het komende schooljaar plus de nieuwe acties van het ministerie met de OPR wil
bespreken.
• 7. Schoolbewegingen- cijfers interpreteren op en afstromingen: ‘Bettine en Esther werken dit onderwerp
uit’ wordt verwijderd.
• 8. Wat zijn momenteel belangrijke thema`s in Passend Onderwijs? De speerpunten van het
samenwerkingsverband, namelijk: 1. Weten wie niet mee doet met het onderwijs. 2. De verbinding met
jeugdhulp; 3. Naar de arbeidsmarkt.
De voorzitter stelt voor om dit overzicht op basis van Esther haar voorstel te actualiseren. Johan meldt dat het
jaarplan voor de zomervakantie klaar is en daarna naar de OPR wordt verstuurd.
f. Voorstel leerlingenparticipatie door Kim Nelis: wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. Aan
Kim wordt gevraagd om dit voorstel op papier te zetten.
g. Terugkoppeling contacten van Fons met andere OPR-en m.b.t. leerlingenparticipatie: is al besproken.
Tom geeft aan dat bij zijn collega’s, die betrokken zijn bij andere samenwerkingsverbanden, navraag zal doen.
7a. Bovenschoolse voorzieningen/arrangementen (+VO-scholen)
Johan geeft een korte toelichting en meldt dat er over het gehele schooljaar ongeveer 100 thuiszitters zijn. De
huidige +VO-voorziening heeft een locatie op het Haarlem College en op het Tender en biedt maar plek voor 10
jongeren. Er is besloten om na de zomervakantie 5 voorzieningen, die ieder 8 plekken aanbieden, structureel in te
richten. Het volgende schooljaar wordt ook gewerkt aan onderwijs-zorg-arrangementen: aan de voorzijde
schoolmaatschappelijk werk door een school ingezet en aan de achterzijde de flex- en school2care-klassen. Voor
de flex-klassen wordt per school een leraar beschikbaar gesteld. Na afloop wordt het resultaat gemonitord. De
gemeente verleent de subsidies. Tot slot meldt Johan dat de kosten voor dit project in de begroting van het
samenwerkingsverband zijn opgenomen.
7b. OOGO (Overeenstemming Gericht Overleg) en speerpunten (onderwijszorgarrangementen)
Verder geen bijzonderheden.
8.
•
•
•
•

Voorbereiding OPR-vergadering van 3 oktober 2018
Voorstel Leerlingenparticipatie;
Organiseren en voorbereiden achterbanraadpleging op dinsdag 26 februari 2019;
Overzicht activiteiten OPR 2018-2019;
Training begroting in het najaar 2018;
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9. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur. De volgende
vergadering is op woensdag 3 oktober a.s. van 19.30 – 21.30 uur.
OPR-vergaderingen schooljaar 2018 – 2019 (woensdag):
•
3 oktober 2018
•
12 december 2018
•
6 februari 2019
•
17 april 2019
•
26 juni 2019

Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K d.d. 27 juni 2018

Datum

Afhandelen voor:

Door:

07.12.2016-04

Aanpassen website OPR: nieuwe foto OPR

najaar

28.06.2017-07

Agenderen voorstel over systeem van populatiebekostiging

Najaar 2018

Gemma/
Jolande/Claudia
Directie

10.04.2018-01
10.04.2018-05

3 oktober
3 oktober

Kim
OPR-leden

27.06.2018-01

Opstellen voorstel leerlingenparticipatie
Bij andere SWV-en navragen hoe zij omgaan met deelname leerlingen in
OPR
Plannen cursus financiën bij CNV voor OPR samen met Johan Vermeer

Najaar

27.06.2018-02

Inplannen 2 ontmoetingen delegatie OPR en RvT

27.06.2018-03

Actualiseren overzicht activiteiten OPR 2018-2019
Jaarplan 2018-2019 naar OPR sturen
Aanpassen jaarplanning en budget OPR 2018-2019
Organiseren en voorbereiden achterbanraadpleging op dinsdag 26 februari
2019: commissie samenstellen voor verdere uitwerking

Najaar 2018/
voorjaar 2019
Oktober
Voor zomervak.
Juli
Oktober

Gemma/Johan/
Jolande
Jolande/Johan

27.06.2018-04

ACTIEPUNT
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