Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 6 februari 2019
Aanwezig:

Afwezig:

Gemma Jansen (voorzitter), Fons Alkemade, Jeroen Hokke (vicevoorzitter), Gerard Huisintveld,
Ewout de Jong, Tom Koehorst, Stef Maas, Rob Mersmann, Johan Vermeer (dir./best. SWV) en
Jolande Groenheide (secretaris - Notuleren4you)
Lotje Laarman, Kim Nelis en Esther Smeenk

1. Opening door voorzitter en welkom Raymond Altman en Elise Heijne van MR SWV VO Z-K
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan Raymond en Elise.
Er volgt een kort voorstelronde. Elise is consulent voor De Schakel, Paulusmavo, Tender College, TCV, MCIJ,
Oost ter Hout en Sterren College. Raymond is consulent voor Haarlem College, MCA, Hartenlustschool,
Kennemer Lyceum, Coornhert Lyceum en VAVO.
2. Vaststellen agenda
Fons heeft voor de vergadering een artikel uit de nieuwsbrief van Verus
(https://www.verus.nl/actueel/nieuws/kamer-twijfelt-over-eerlijkheid-van-verevening-passend-onderwijs) naar
Johan gestuurd en heeft gevraagd of Johan dit artikel tijdens de vergadering wil toelichten. Dit artikel wordt als
agendapunt 7b op de agenda geplaatst. Als de behandeling van dit agendapunt meer tijd vraagt, wordt dit
agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. De agenda wordt met deze toevoeging vastgesteld.
3. Mededelingen
a. Vanuit de OPR
Afwezig zijn: Kim, Lotje en Esther.
b. Vanuit de bestuurder
• Johan meldt dat Albert Strijker, voorzitter van het CvB van Dunamare, ernstig ziek is en per direct zijn
werkzaamheden heeft neergelegd. De taken van Albert Strijker worden vooralsnog overgenomen door Jan
Rath, lid CvB. Johan meldt dat hij de stand van zaken met betrekking tot het SWV in een
overdrachtsdocument heeft verwerkt. Dit document wordt binnenkort aan Jan Rath uitgereikt.
• Terugkoppeling bezoek Onderwijsinspectie:
Het concept rapport is binnen en is afgelopen woensdag met de voortgangscommissie besproken. Zij
werden verrast met een herstelopdracht die niet was aangekondigd. Deze herstelopdracht houdt in dat het
SWV voor elke TLV per direct een plek beschikbaar moet hebben. Er is een aantal keren contact geweest
met de inspecteur en het bleek dat deze herstelopdracht gebaseerd was op 2 à 3 mondeling opmerkingen.
Er is met de inspecteur afgesproken dat zij uit 20 TLV’s steekproeven gaan nemen. Johan wacht de reactie
van de inspecteur af. Zodra het definitieve rapport binnen is, maakt Johan een overzicht van hoe het SWV
de aanbevelingen wil gaan opvolgen. Deze bestuurlijke reactie wordt aan de RvT gezonden.
• Subsidie hoogbegaafdheid:
Vanuit het ministerie wordt aan de SWV-en de mogelijkheid aangeboden om subsidie aan te vragen om een
onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen (verder) te ontwikkelen. Het SWV is al
bezig met de voorbereidingen hiervan en het is de bedoeling om de aanvraag samen met het SWV PO in te
dienen. Een 1e verkenning heeft al op 6 scholen (Hageveld, het Stedelijk, Felisenum, Ichtus, ECL en
Sancta) plaatsgevonden. De havo/vwo-scholen worden ook benaderd. In de 2e ronde kunnen de andere
havo/vwo-scholen aanhaken. De looptijd van dit traject is 3 à 4 jaar.
Fons merkt op dat arrangementen aan de wet moeten voldoen en vraagt wanneer een arrangement niet aan
de wet voldoet. Johan antwoordt dat het af en toe voorkomt dat een kind niet is ingeschreven op een school.
Scholen nemen zo’n kind niet aan omdat zij geen bekostiging voor dit kind ontvangen. Het SWV kan in een
dergelijke situatie besluiten om dit bedrag te betalen, zodat het kind toch onderwijs kan volgen.
4. Ter bespreking/vaststelling verslag OPR-vergadering van 12 december jl.
Naar aanleiding van en tekstueel:
• Pag. 2, punt 5b, laatste regel: Fons vraagt om een nadere toelichting. Johan meldt dat de inspecteur een
herstelopdracht voor het onafhankelijk voorzitterschap van de RvT heeft aangekondigd, terwijl de RvT aan de
wet voldoet en al een onafhankelijk voorzitter heeft.
• Pag. 2, punt 7, achterbanraadpleging/het aantrekken van leerlingen voor deze bijeenkomst: Raymond geeft
aan dat de consultenten regelmatig bij zorgcoördinatoren- en trajectbegeleidersoverleggen aanwezig zijn. De
consultenten kunnen in dit overleg melden dat de OPR een achterbanraadpleging organiseert met de vraag
om dit punt onder de aandacht van de leerlingen te brengen. De OPR geeft aan dat deze vorm van reclame
maken altijd welkom is. Dit punt wordt verder besproken bij agendapunt 5.
• Pag. 3, punt 8b: Fons meldt dat Johan al zijn vragen met betrekking tot de begroting van het SWV VO 2019
naar tevredenheid heeft beantwoord.
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
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Actiepuntenlijst:
Invulling 2 vacatures in de OPR: een leerlingvacature bij de PrO/VSO die opgevuld mag worden door een ouder,
en een personeelslid Havo/VWO: Johan stuurt een mail met oproep naar de directeuren/rectoren van scholen
met PrO, VSO en havo/vwo.
De overige actiepunten staan op de agenda vermeld, zijn al besproken of zijn afgehandeld. Het verslag wordt
goedgekeurd en vastgesteld.
OPR zaken:
5. Voorstel Achterbanraadpleging 2018 – 2019 in april 2019:
In de vorige vergadering is afgesproken dat Johan met een voorstel voor het inhuren van een extern bureau
zou komen. In de tussentijd heeft Rob contact gehad met InHolland (Chris Nesjar) met de vraag of zij een
achterbanraadpleging konden organiseren. Chris Nesjar gaf aan dat hij mogelijkheden zag en wel in de vorm
van een stage- of afstudeeropdracht. Hij heeft de informatie doorgestuurd naar hun coördinator van de
commerciële opdrachten van het CB-programma. Hij kan bepalen of deze vraag geschikt is als project voor
een CB (Creative Business)-module of meer geschikt is voor hun leerbedrijf, Rookie Entertainment. In de
commissie is het voorstel van InHolland besproken en de commissie kwam tot de conclusie dat het nu te kort
dag is om een dergelijk project organiseren.
Het voorstel is daarom om de achterbanraadpleging van dit schooljaar qua invulling gelijk te houden aan die
van vorig schooljaar waarbij via Gerard getracht zal worden om meer bezoekers te genereren via het
zorgcoördinatorenoverleg.
Parallel starten wij de gesprekken met InHolland om te kijken of dit project in het programma van de school
voor het najaar zou kunnen passen. Dit geeft InHolland ook de gelegenheid om dit project goed voor te
bereiden en geeft de OPR de mogelijkheid om te onderzoeken hoe zij het project qua facilitering goed kunnen
begeleiden. Daarnaast zijn er nog meer ideeën van invulling van de achterbanraadpleging voor volgend
schooljaar. Johan geeft aan dat hij de achterbanraadpleging met Inge en Marije (consulenten SWV) heeft
besproken en zij stellen een ‘tweetrapsraket’ voor. Op de PO-scholen wordt een bijeenkomst georganiseerd
(circa 15 keer), waarin onderwerpen als de doorstroomklas, onderwijszorgarrangementen, +VO enz. worden
besproken. Aansluitend wordt een gezamenlijke bijeenkomst georganiseerd waarin alle punten, die besproken
zijn, weer bij elkaar komen. Het idee is om een projectleider aan te stellen die deze bijeenkomsten
organiseert.
De OPR gaat akkoord met dit voorstel, maar is wel van mening dat de opkomst van het voorgaande jaar
minimaal was. Om die reden is het belangrijk dat er meer geïnvesteerd wordt in het onder de aandacht
brengen van deze bijeenkomst. Wie worden voor deze gezamenlijke bijeenkomst uitgenodigd?
1. Leden van de MR-en; 2. Groep 8 ouders (eventueel via SWV PO); 3. Trajectbegeleiders;
4. Zorgcoördinatoren. Wanneer? Op donderdag 9 mei a.s. van 19.00 tot uiterlijk 21.30 uur. Het SWV verzorgt
verder de organisatie van de achterbanraadpleging; e.e.a. in overleg met de commissie van de OPR. In de
volgende OPR wordt de stand van zaken besproken.
6. Voorstel Organisatie conferentie (achterbanraadpleging) 2019 – 2020:
Er wordt afgesproken dat de voorzitter en Rob een afspraak maken met InHolland voor een voorgesprek.
InHolland wordt ook uitgenodigd voor de achterbanraadpleging zodat zij een beeld krijgen van wat er van hen
verwacht wordt.
7a. Input gesprek Raad van Toezicht op 4 april a.s. om 17.00 uur: vanuit de OPR zijn Gemma, Jeroen en
Ewout aanwezig. Vanuit de RvT: Hester Minnema, onafhankelijk voorzitter, Truus Vaes, bestuurder IRIS en
Marten Elkerbout, bestuurder Spaarnesant. Onderwerp van gesprek: het verslag van de Onderwijsinspectie.
7b. Artikel in Verus met als onderwerp ‘kamer-twijfelt-over-eerlijkheid-van-verevening-passend-onderwijs’:
hierover wordt uitgebreid gesproken, waarbij Johan een korte toelichting geeft over onder andere de landelijke
ontwikkelingen die gaande zijn.
SWV zaken:
8. Toelichting systeem populatiebekostiging (Gerard en Johan):
Johan licht de memo populatiebekostiging (vs individuele bekostiging) kort toe. De voorzitter vraagt zich af
waarom het labelen van kinderen als probleem wordt gezien. Johan antwoordt dat het labelen van kinderen in
groep 7 en 8 het zelfvertrouwen van kinderen vaak niet ten goede komt en nog langer door kan werken. Het
standpunt van het SWV is: kijk eerst naar wat een kind nodig heeft en kijk niet naar het label dat een kind
heeft gekregen. Deze manier van kijken geeft aan de school meer ruimte voor de flexibiliteit.
Volgens Fons hanteren zorgscholen een hoger basisbedrag. Zijn daar criteria voor? Johan antwoordt dat dit
historisch is bepaald. De zorgscholen hebben een interne structuur die duurder is dan andere scholen. Waar
hij wel over nadenkt is in hoeverre er transparantie in de budgetten van de scholen mogelijk is. Het kan niet zo
zijn dat scholen bepaalde inkomsten sparen terwijl deze gelden bestemd zijn voor het ondersteunen van de
kinderen. Het is gebruikelijk dat het SWV bij het financieel ondersteunen van een trajectvoorziening om een
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financiële terugkoppeling vraagt en ook navraagt waar de school het budget aan heeft besteed. De besteding
van de financiële middelen wordt dus zowel kwantitatief als kwalitatief gemonitord.
9. Concept Bestuursjaarverslag SWV VO Z-K 2018: is ter informatie. Er zijn verder geen vragen. In de
volgende OPR wordt het financieel en bestuurlijk jaarverslag besproken.
10. Voorbereiding volgende OPR-vergadering
• Terugkoppeling gesprek OPR - Raad van Toezicht op 4 april 2019;
• Financieel en bestuurlijk jaarverslag SWV VO Z-K 2018;
• Jaarverslag OPR 2018;
• Stand van zaken achterbanraadpleging van donderdag 9 mei a.s. en volgend schooljaar;
11. Rondvraag en sluiting
• Gerard mailt zijn bijdrage voor het gedeelte ‘even voorstellen’ naar Jolande/Gemma.
• Fons zou graag willen weten hoeveel bezoekers de website van de OPR hebben bezocht. Jolande vraagt dit
na bij Claudia.
• Gerard complimenteert degene die de website van het SWV bijhoudt voor de uitstekende opbouw van de
website.
• Fons vraagt of de OPR belangstelling heeft voor het toezenden van artikelen, zoals onder andere de mail van
Verus. De OPR gaat ermee akkoord dat Fons dergelijke informatie doorstuurt.
• Raymond en Elise bedanken de OPR voor de uitnodiging voor het bijwonen van de OPR-vergadering.
Er zijn verder geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en in het bijzonder Raymond en Elise voor hun komst en inbreng en sluit de
vergadering om 21.15 uur.
De volgende vergadering is op woensdag 17 april a.s. van 19.30 – 21.30 uur.
OPR-vergaderingen schooljaar 2018 – 2019 (woensdag):
•
17 april 2019
•
26 juni 2019

Actiepuntenlijst OPR SWV VO Z-K d.d. 6 februari 2019
Datum

Afhandelen voor:

Door:

april

Johan/Cie
achterbanraadpleging

Invulling vacatures in OPR: 1x ouderlid PrO/VSO en 1x personeelslid
Havo/VWO: Johan stuurt oproep naar de directeuren/rectoren van scholen
met PrO, VSO en havo/vwo

Februari

Johan

06.02.2019-03

Gerard mailt zijn bijdrage voor ‘even voorstellen’ naar Jolande/Gemma

Februari

Gerard

06.02.2019-04

Navragen hoeveel mensen de site van OPR hebben bezocht

Februari

Jolande/Claudia

06.02.2019-01

06.02.2019-02

ACTIEPUNT
Stand van zaken achterbanraadpleging op 9 mei a.s. en schooljaar 20192020 bespreken in april vergadering
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