Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 12 december 2018
Aanwezig:

Afwezig:

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

1. Opening door voorzitter en introductie nieuw lid Susanne de Bruin (Felisenum)
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan Peter Truijens,
directeur-bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Een aantal leden kent Peter
nog van de tijd dat hij ouderlid was van de OPR. Kim en Stef zijn afwezig. Susanne de Bruin heeft vandaag
gemeld dat zij, vanwege het geven van extra lessen op haar school, niet meer beschikbaar is voor de OPR.
2. Voorzitterschap OPR
De voorzitter meldt dat haar oudste zoon onlangs naar het mbo is overgestapt. Volgens de wet eindigt het
lidmaatschap voor een ouder van de OPR zodra de leerling, waarvoor de ouder in de OPR zit, niet meer
ingeschreven is op één van de deelnemende scholen. Dit betekent dat zij formeel gezien niet meer als ouderlid
aan de OPR kan deelnemen en ook niet meer als ouderlid het voorzitterschap kan uitoefenen. Het voorstel om
deze vergadering de voorzittersrol wel te vervullen wordt aangenomen door de OPR leden. Dit punt wordt aan het
einde van de vergadering verder besproken.
3. Kennismaken en ervaringen uitwisselen met Peter Truijens, directeur-bestuurder van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
Vragen vanuit de OPR:
• Waarom is de functie van Peter in januari 2018 veranderd van directeur naar directeur-bestuurder? Peter
geeft aan dat dit te maken heeft met het houden van toezicht op de werkzaamheden van de directeur van het
samenwerkingsverband. Extern gebeurt dit door de Inspectie maar het interne toezicht wordt over het
algemeen uitgevoerd door een onafhankelijke RvT. Voor januari 2018 was Peter gemandateerd directeur en
ook toezichthouder. Er is toen voor gekozen om Peter te benoemen tot directeur-bestuurder; de one-tier
constructie. Deze constructie wordt door de Inspectie geaccepteerd.
• Wat waren de thema's toen jij zitting had in de OPR en wat is hierin veranderd? Peter geeft aan dat het
huidige thema: het goed organiseren van jeugdhulp/zorg en onderwijs 2 à 3 jaar geleden nog niet zo sterk
speelde. De transitie was pas opgestart en het jaar daarvoor het passend onderwijs. De OPR hield zich toen
meer bezig met welke rol zij daarin kon spelen en op welke manier zij daar invulling aan kon geven. Hierin is
wel wat veranderd. Momenteel loopt de samenwerking tussen de SWV-en goed. Het PO en VO komen ook
snel tot afspraken maar zodra jeugdhulp erbij komt, kan het heel lang duren voordat zaken zijn geregeld. De
oorzaak hiervan ligt in het feit dat bij het verlenen van jeugdhulp minimaal 5 à 6 gemeentes betrokken zijn die
een deel van hun budget moeten inzetten. Het zou goed zijn als dit soort zaken bovenregionaal geregeld
kunnen worden.
• Is de overstap van PO naar VO een thema voor jullie en zo ja, welke ervaringen/plannen hebben jullie
hiermee? Peter antwoordt dat het SWV, waarvan hij directeur-bestuurder is, geen bemoeienis heeft bij een
gewone overstap van het PO naar VO. Tenzij er iets misgaat in de 1e klas. De voorzitter vraagt zich af in
hoeverre een basisschool voldoende toegerust is om te monitoren of een kind wel of geen extra
ondersteuning nodig heeft. Johan antwoordt dat de wetgever heeft bepaald dat het advies van een
basisschool leidend is en daarmee sta je als VO-school volkomen buitenspel. Het Regionale Besturenoverleg
Onderwijs monitort jaarlijks of kinderen aan het einde van de 3e klas voldoende op het niveau zitten. Uit deze
monitor blijkt dat de scholen in Zuid-Kennemerland het, wat de advisering betreft, goed doen. ZuidKennemerland is de enige regio die zorgscholen heeft en waarin ook nog geloot wordt. Deze combinatie
maakt het zo ingewikkeld.
• Peter meldt dat hij zich met betrekking tot het passend onderwijs regelmatig afvraagt of zij (wie zijn “zij”, de
overheid?) wel de juiste dingen doen, zowel in het onderwijs als ook in de jeugdhulp. 80 tot 85% van de
scholen zou niet geschikt zijn voor passend onderwijs of niet in staat zijn om passend onderwijs te geven.
Daarin moet echt een fundamentele slag worden gemaakt. Landelijk zie je dat enkele schoolbesturen het
aandurven om het hele systeem om te gooien en om andere stappen te nemen. Peter is van mening dat
passend onderwijs goed onderwijs is dat je in de school organiseert en dat aansluit op wat elk kind kan. Tot
slot meldt hij dat de zes SWV-en uit de regio op 3 april 2019 bij minister Arie Slob zijn uitgenodigd om hier
verder over te praten.
• Er worden door het SWV bijeenkomsten georganiseerd waarin interne begeleiders in contact worden gebracht
met ambulante trajectbegeleiders in het VO. Organiseert het SWV IJmond ook dergelijke bijeenkomsten?
Peter antwoordt dat zij dit soort bijeenkomsten nog niet heel systematisch organiseren. Er wordt wel een PO-
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VO-IJmond markt georganiseerd. Verder ontmoeten de samenwerkingsverbanden uit de regio elkaar 1 à 2
keer per jaar.
• Heeft de OPR van het SWV IJmond moeite om de vacatures gevuld te krijgen? Peter antwoordt dat de OPR
uit 12 leden bestaat; 6 ouders en 6 personeelsleden. Momenteel heeft de OPR één vacature in de
personeelsgeleding.
Er zijn verder geen vragen. De voorzitter bedankt Peter voor zijn komst, het prettige gesprek en het
beantwoorden van de vragen. Peter bedankt de OPR voor de uitnodiging en verlaat de vergadering.
4. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Mededelingen vanuit de OPR
a. Terugblik training begroting OPR op 7 november jl.: de OPR heeft de training als zeer positief ervaren. De
trainer heeft de OPR door de stukken heen geleid en heeft hen gewezen op de punten die belangrijk zijn om
de cijfers beter te begrijpen. De trainer merkte tot slot op dat het SWV er financieel gezond uitziet.
b. Terugblik bezoek Onderwijsinspectie op 6 december jl.: er waren twee afspraken ingepland: één voor de OPR
en één voor de personeelsgeleding. Er wordt kort gesproken over de onderwerpen die ter sprake kwamen. De
leden die aanwezig waren hebben zich positief over het SWV uitgesproken. De onafhankelijkheid van de RvT
was met name een onderwerp waarop de inspecteur doorvroeg. Om die reden vraagt Johan advies aan bij
Van Doorne of het SWV de toezichthouding conform de wetgeving heeft geregeld. De toezichthoudende
schoolbesturen worden voor het tweede bezoek op 19 december a.s. uitgenodigd. De RvT was het daarmee
niet eens, omdat de inspecteur, voordat hij met de RvT had gesproken, al een mening had over de
toezichthouding.
c. Ontmoeting delegatie OPR met delegatie RvT op donderdag 4 april a.s. om 17.00 – 18.00 uur: daarbij zijn
Jeroen Hokke en Ewout de Jong aanwezig. De namen van de leden van RvT worden nog bekend gemaakt.
Het onderwerp van gesprek wordt in de volgende OPR besproken.
Mededelingen vanuit de directeur/bestuurder
a. Terugblik op het OOGO van 4 oktober jl.: Johan en Maroes Albers (SWV PO) hebben met de vier wethouders
over onderwijs gesproken. Op 6 december jl. hebben deze wethouders onderling gesproken over hun rol,
positie en verantwoording met betrekking tot onder andere het passend onderwijs. Voor het overleg op 28
februari a.s. zijn Johan en Maroes uitgenodigd om verder te praten over de agenda verbinding onderwijs en
jeugdhulp. In het RBO is afgesproken dat de SWV-en in het vervolg rechtstreeks overleg gaan voeren met de
vier gemeenten in de regio.
b. Bezoek Onderwijsinspectie op 19 december a.s.: in het ochtendprogramma wordt een aantal onderwerpen
nader toegelicht. Tussen de middag gaat de inspectie vijf TLV’s naar VSO op dossier beoordelen. In de
middag wordt het hele kwaliteitskader besproken.
6. Verslag OPR-vergadering van 3 oktober 2018
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Actiepuntenlijst:
Aanpassen website OPR: na de vergadering wordt een nieuwe foto van de OPR gemaakt voor op de website.
Het gedeelte ‘even voorstellen’ wordt aangevuld met de bijdrage van drie leden.
De overige actiepunten staan op de agenda vermeld, zijn al besproken of zijn afgehandeld. Het verslag wordt
goedgekeurd en vastgesteld.
7. OPR-zaken
a. Achterbanraadpleging: de voorbereidingscommissie (Rob Mersmann, Ewout de Jong en Gerard Huisintveld
van de OPR en Inge Verstraete en Marije de Wit, consulenten van het samenwerkingsverband) zijn bij elkaar
geweest. De commissie kwam aan het einde van het gesprek tot de conclusie dat zij een
professionaliseringsslag wil gaan maken en in plaats van een achterbanraadpleging een conferentie wil
organiseren. De doelgroep: leerlingen en leerlingenraden. Het doel is: het SWV een ‘gezicht’ geven binnen de
scholen. Het thema: Welke weg moet je als leerling bewandelen als je behoefte hebt aan extra
ondersteuning?
Er volgt een korte discussie, waarna het volgende wordt afgesproken: 1. De achterbanraadpleging op 26
februari vervalt en er wordt conferentie, waarschijnlijk in april, georganiseerd. 3. Gezien de grootte van het
evenement en de beschikbare tijd van de OPR-leden en consultenten wordt voorgesteld om een projectleider
in te huren om het evenement te begeleiden. 4. Johan doet een voorstel voor een bureau naar de commissie,
waarna in januari de datum bepaald wordt. 5. Er wordt actief campagne gevoerd om leerlingen te trekken;
eventueel via de zorgcoördinatoren en trajectbegeleiders.
b. Bezoek Raymond Altman en Elise Heijne, MR SWV, in de vergadering van 6 februari a.s.: dit is een wettelijk
verplichte ontmoeting. Het doel van het bezoek is kennismaken en versterken van banden.
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8. SWV-zaken:
Ter bespreking:
a. Managementinformatie: er zijn geen vragen of opmerkingen.
b. Begroting SWV VO Z-K 2019 + toelichting:
• Pag. 3, punt 6, trajectvoorziening: Johan meldt dat er al gewerkt wordt met een staffel van toekenning.
Scholen krijgen de bedragen nu per kind toegekend.
• Fons heeft een aantal vragen over de begroting. Er wordt afgesproken dat hij deze vragen per mail naar
Johan toestuurt. Johan beantwoordt deze vragen schriftelijk.
Er zijn verder geen vragen.
c. Memo overstappen: Johan meldt dat hij alleen maar een partner is in dit overleg en verder geen invloed
kan uitoefenen op dit proces. Esther geeft aan dat het wel interessant is om te onderzoeken wat er wel
kan en wat er verbeterd kan worden. Verder zijn er geen vragen.
d. Afspraak maken voor brainstormsessie m.b.t. systeempopulatie: Johan en Gerard bereiden dit onderwerp
voor en dit onderwerp wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.
Ter informatie:
Memo afstroom, opstroom, uitstroom 2017-2018 VO-VO en VO-VSO: de matrix wordt kort besproken.
9a. Voorbereiding OPR-vergadering van 6 februari 2019
• Bezoek Raymond Altman en Elise Heijne, MR SWV;
• Brainstormsessie notitie systeem populatiebekostiging (half uur): Johan en Gerard;
• Voortgang organisatie conferentie april 2019;
• Voorbereiding ontmoeting met RvT op 4 april a.s.: welke onderwerpen wil de OPR bespreken?
9b. Voorzitterschap OPR
Johan vraagt aan de leden van de OPR of zij ermee akkoord gaan dat het SWV Gemma Jansen aanstelt als
technische voorzitter van de OPR. Niemand maakt daartegen bezwaar en de OPR stemt in met de benoeming
van Gemma Jansen tot technisch voorzitter van de OPR. Johan en Gemma stemmen de formele zaken met
betrekking tot het technisch voorzitterschap samen af. Door deze constructie ontstaat er weer een vacature in de
leerlinggeleding die tot op heden werd ingevuld door een ouder.
10. Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.45 uur. Na de vergadering
wordt er nog een groepsfoto van de OPR-leden gemaakt.
De volgende vergadering is op woensdag 6 februari 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. 12 december 2018
Datum

Afhandelen voor:

Door:

07.12.2016-04

Aanpassen website OPR: nieuwe foto OPR + ‘even voorstellen’ 3 leden

ACTIEPUNT

februari

Jolande/Claudia

28.06.2017-07

Voorbereiden brainstormsessie systeem van populatiebekostiging

februari

Johan/Gerard

12.12.2018-01

Voortgang achterbanraadpleging in april 2019:
• Bureau inhuren voor organisatie conferentie
• voorstel voor een evenementenbureau sturen naar de commissie
• datum van de conferentie bepalen

januari

Johan/Cie
achterbanraadpleging

12.12.2018-02

Afstemmen formele zaken m.b.t.. technisch voorzitterschap Gemma Jansen

December

Johan/Gemma

12.12.2018-03

Begroting SWV VO Z-K 2019: vragen sturen Johan

December

Johan

12.12.2018-04

Invulling 2 vacatures in OPR: één leerling en één personeelslid

Februari

Johan
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