Verslag van de Ondersteuningsplanraad SWV VO Z-K d.d. 4 april 2019
Aanwezig OPR: Gemma Jansen, Jeroen Hokke, Ewout de Jong en Jolande Groenheide
Aanwezig RvT: Marten Elkerbout (Spaarnesant), Hester Minnema (voorzitter RvT) en Truus Vaes en Marjolein
Steens (IRIS)

Een hartelijk welkom aan alle aanwezigen. Er volgt een kort voorstelrondje.
Jeroen Hokke: is gymdocent en geeft Sport en Veiligheid op het Haarlem College.
Gemma Jansen: is technisch voorzitter van de OPR en heeft momenteel geen kinderen in voortgezet onderwijs.
Ewout de Jong: is als ouder betrokken bij de OPR en heeft een dochter op het Tender College.
Hester Minnema: is sinds 1 januari jl. onafhankelijk technisch voorzitter van de RvT. Zij is niet aan een school
verbonden en heeft ook geen connecties met een van de scholen. Haar onafhankelijkheid zorgt ervoor dat
iedereen binnen de ledenraad, die iets belangrijks wil inbrengen, dat ook kan doen. Zij geeft aan dat zij het ook
belangrijk vindt om feedback te krijgen van de OPR als stakeholder.
Marten Elkerbout: bestuurder van Spaarnesant; is lid van de RvT en lid van de voortgangscommissie.
Truus Vaes: bestuurder van de Stichting IRIS; is lid van de ledenraad van het SWV Z-K (secretaris) en van het
SWV van Amstelland en Meerlanden en lid van de voortgangscommissie.
Marjolein Steens: loopt vanuit het Fioretti stage bij Truus.
Vanuit de OPR was voorgesteld om het onderwijsinspectierapport met de RvT te bespreken, maar dit concept
rapport is inmiddels teruggetrokken. De OPR en de RvT hebben in november een gesprek met de inspectie
gevoerd en waren in die zin bij dit proces betrokken. De inspectie heeft in eerste instantie een herstelopdracht
afgegeven met betrekking tot het onderwerp governance, maar deze herstelopdracht werd teruggetrokken in
verband met de discussie die landelijk plaatsvindt. De RvT herkent zich niet in de landelijke beeldvorming; deze
strookt niet met de praktijk. Er wordt nu informatie opgehaald waaruit naar voren zal komen hoe het nu echt in de
praktijk werkt. Het onderwerp governance is nu aangehouden om uiteindelijk tot een uitgebalanceerd standpunt te
komen.
Hester Minnema is sinds 1 januari jl. aangesteld als onafhankelijk voorzitter van de ledenraad. De keuze van de
technisch onafhankelijk voorzitter is al veel eerder gemaakt dan dat de landelijke discussie hierover begon. Het
SWV zag hier al vroeg het nut van in. Dat het nu past in de lijn van de landelijke discussie is mooi meegenomen.
De raad werkt, zoals die nu is ingericht, goed samen omdat de raad één doel heeft dat hen aan elkaar verbindt,
namelijk het gezamenlijk continueren van de professionaliteit in het belang van de kinderen. Vanuit de OPR wordt
gevraagd op welke wijze problemen worden opgelost als bij voorbeeld een school zich onttrekt aan de
afgesproken samenwerking. Vanuit de RvT wordt geantwoord dat dat de sfeer binnen de raad erg goed is. Dit
zorgt ervoor dat problemen vaak in onderling overleg worden opgelost. Om die reden is de raad niet voornemens
om nu al voor te sorteren op eventuele wijzigingen in de governance. De raad is tevreden over de lijn die nu is
uitgezet, maar volgt wel de politieke ontwikkelingen en zal, zodra dat nodig is, deze ook opvolgen.
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat de gehele structuur rondom een kind, de diverse instanties die betrokken zijn
en de geldstromen, een zorg is. De raad is het hiermee eens. In de samenwerking tussen de jeugdzorginstanties
en onderwijs is nog veel te winnen. Er wordt kort gesproken op welke gebieden het in de praktijk mis gaat. Er
wordt geconcludeerd dat dit te maken heeft met aan de ene kant de bureaucratie van de jeugdzorginstanties en
aan de andere kant het onvermogen van ouders om goed te kunnen communiceren met de instanties. Met name
emoties en onmacht spelen daarbij een grote rol. De OPR stelt voor om ouders daarbij ondersteuning aan te
bieden. Een andere oplossing zou kunnen zijn: één regievoerder per case die ook de ouders en het kind
ondersteunt. Eventueel een consulent van het samenwerkingsverband.
Daarnaast wordt geconstateerd dat toch nog een aantal scholen te laat inziet dat zij die passende hulp niet kan
aanbieden en dat er andere hulp nodig is. Daarnaast vinden ouders het nog steeds moeilijk om te accepteren dat
hun kind op die school niet op de juiste plek zit of hebben niet het vermogen om dit bij de school aan te geven.
Vanuit de raad wordt gevraagd of docenten voldoende ondersteuning vanuit het SWV ontvangen. Jeroen meldt
dat een groot aantal docenten er niet van op de hoogte is dat de ondersteuning, die binnen de school wordt
geboden, vanuit het SWV wordt gefinancierd. Hierop aansluitend meldt Jeroen dat het Haarlem College dit jaar is
gestart met een Plus VO-voorzieningen. Dit project loopt nog niet goed. Jeroen geeft kort aan waar zich de
problemen voordoen. Momenteel wordt er gekeken waar de verbeteringen in het proces kunnen worden
aangebracht om ervoor te zorgen dat het project volgend schooljaar goed van start kan gaan. Vanuit de raad
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wordt gemeld dat het belangrijk is om dit project te blijven volgen en monitoren en daar waar nodig eventueel bij
te sturen.
Samenvatting besproken punten:
• Governance: de landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en er wordt geacteerd op het moment dat dat
noodzakelijk is;
• De focus ligt op de kinderen! Aandachtsgebied: onderwijs en zorg en ondersteuning van de ouders (het
aanbieden van een stukje professionalisering). Eventueel de consulent eerder bij het proces betrekken en dan
mogelijk in de rol van regievoerder;
• Plus VO-voorzieningen: vanuit het SWV goed de voortgang blijven volgen en monitoren;
• Hoe zorg je ervoor dat een school eerder hulp aanvraagt of passende hulp aanbiedt aan een leerling. Wat zijn
de signalen om breder te trekken?
Marten, Hester en Truus bedanken Jeroen, Gemma en Ewout voor het open en prettige gesprek. Hester geeft
aan dat het de OPR vrij staat om ook tussendoor contact met haar op te nemen. Gemma antwoordt dat de OPR
dit zeker zal doen.
De ontmoeting wordt om 18.15 uur afgesloten.
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