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Notulen van de OPR-vergadering van woensdag 14 april 2021, vastgesteld in 

de vergadering van 31 mei 2021 
Via Teams. Tijd: 20:00-22:00 

Aanwezig: 

Aloysiusstichting:  Anja Wiggers (p) 

Sophia scholen:    Myrthe Jansen (o) 

Sophia scholen:    Marja Comprier (p) 

PCBO Rijnsburg:   Michael Pijnenburg (o) 

PCBO Rijnsburg:   Marja Bouwmeester (p) 

De Burcht Valkenburg  Rianne Doop (p) 

Noordwijkse School:   Arjanne Vester (p) 

Vrije scholen Ithaka:  Sandra Keizer (o) 

Secretaris:   Suzanne Deutekom 

Dick Hattenberg   MT 

 

Afwezig: 
OBODB    Ellen de Knegt, voorzitter (o), afgemeld 
Noordwijkse School:   Babette van Beek (o), vanwege technische problemen  
Prohles:    Wiljan Meijvogel (o), afgemeld 
Spec. Onderwijs Leiden:      Tjitske Wolters (p)  

 

1.  Opening en welkom 

 

Ellen heeft zich onverwacht moeten afmelden. Na akkoord van de OPR-leden leidt Suzanne vanavond 

de vergadering. Zij heet in het bijzonder twee mensen welkom: Hans Schuman en Marja 

Bouwmeester. Marja is IB-er op de Oranje Nassauschool van het PCBO Rijnsburg en komt als 

opvolger van Natascha Paauw de OPR versterken. Hans Schuman is vanavond gastspreker. Hij is 

hogeschoolhoofddocent aan de HU en senior onderzoeker bij Heliomare en heeft veel publicaties 

over inclusief onderwijs op zijn naam staan. Zijn meeste recente publicatie is “Passend Onderwijs in 

de Praktijk”. Hans heeft ons vooraf een aantal van zijn artikelen gestuurd. Ivm de volle agenda 

bewaren we de uitgebreide voorstelronde voor de volgende vergadering en stelt ieder zich nu kort 

voor.  

2. Presentatie Hans Schuman 

De OPR wil graag een goede gesprekspartner zijn voor de directie en daarin niet alleen afhankelijk 

zijn van de informatie die de directie aanlevert, maar ook zelf op zoek te gaan naar informatie. We 

proberen minimaal eens per jaar een spreker/ gast uit te nodigen over een inhoudelijk thema, in dit 

geval het thema “inclusief onderwijs”, verzorgd door Hans Schuman.  
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In zijn presentatie besteedt Hans o.a. aandacht aan de verbeteraanpak Passend Onderwijs en houdt 

hij een pleidooi voor meer inclusief denken en handelen in het onderwijs, voor een andere manier 

van kijken naar gedrag en een focus op leerlingen in al hun diversiteit. Het serieus luisteren naar 

leerlingen is een van de belangrijke pijlers onder de verbeteraanpak van Passend Onderwijs. Het 

voert te ver om in deze notulen verslag te doen van zijn presentatie. Een belangrijke uitdaging voor 

Passend Onderwijs ziet Hans in het “niet blijven hangen in bezwaren” en in het ombuigen van 

hardnekkige overtuigingen (en het in dat kader ook toerusten en ondersteunen van leerkrachten). 

Zijn advies, o.a.: Probeer te kijken naar wat er nu in de zone van de naaste ontwikkeling van de 

school ligt en probeer dan stappen te zetten richting inclusiever onderwijs. Het voert te ver om in 

deze notulen verslag te doen van de presentatie van Hans Schuman. De OPR-leden ontvangen de 

sheets van zijn powerpointpresentatie. 

Na afloop van de presentatie worden vragen gesteld en inzichten uitgewisseld.  De OPR-leden 

bedanken Hans voor zijn inspirerende bijdrage en Hans verlaat de vergadering. 

De OPR concludeert dat het zinvol is om als OPR minimaal eens per jaar een gast uit te nodigen. Om 

ook het goede inhoudelijke gesprek te kunnen voeren is het goed om in zo’n themabijeenkomst niet 

de druk te voelen van andere reguliere agendapunten. Dat is een aandachtspunt voor de volgende 

keer. We spreken af de terugblik op de presentatie van Hans in elk geval te agenderen voor de 

volgende bijeenkomst.  

 

3. Mededelingen 
Personele situatie SWV 

Jack blijft nog afwezig. Er is een nieuwe directeur benoemd. De OPR en andere relaties zijn daarover 

in een brief geïnformeerd. Dick zorgt voor de overdracht en blijft in elk geval nog tot de zomer aan 

als directielid. De OPR is eerder geïnformeerd over de benoeming van de onafhankelijk voorzitter van 

het bestuur. Een kennismaking met de OPR (halfjaarlijks overleg met intern toezichthouder) wordt 

ingepland (actie: Suzanne en Dick). 

 

Werkgroep bezetting OPR 

Ellen en Wiljan zijn beschikbaar voor de werkgroep die zich bezig gaat houden met de bezetting van 

de OPR. Er zal een eerste bijeenkomst worden ingepland (actie: Dick) 

 

Ervaringen klankbordgroep 

Wiljan is in de afgelopen periode erg actief geweest voor de OPR, o.a. in sollicitatiecommissies en 

klankbordgroep. Hij heeft zich voor deze vergadering moeten afmelden, dus we verschuiven de 

update naar de volgende vergadering. 

  

4. Notulen en actielijst 14 december 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

N.a.v. de actielijst: Website: Arjanne heeft de teksten op de website een aantal keer bekeken en 

heeft de teksten zien verbeteren. De website ziet er overzichtelijk uit. Myrthe reageert nog op de 

teksten op de website. Omdat Arjanne en Myrthe als OPR-leden en vanuit hun directe betrokkenheid 

bij de ondersteuning in het SWV al over veel voorkennis beschikken wordt afgesproken dat zij (en dat 

kunnen ook andere OPR-leden) doen ouders benaderen om de teksten eens te lezen en om van hen 

te horen of deze begrijpelijk zijn en voldoende informatie bevatten (actie: (Arjanne, Myrthe, allen). 

Reacties s.v.p. terugkoppelen naar Suzanne en/of Dick. 
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Financiën: De accountant is nu bezig met de controle van de jaarrekening, op basis daarvan wordt 

ook de meerjarenbegroting opgesteld/ aangepast. Dick nodigt de financiële commissie van de OPR 

uit zodra er stukken beschikbaar zijn.  (Actie: Dick) 

5. Van het MT 

Herbestedingsplan algemene reserve (n.a.v. uitkomsten evaluatie Passend Onderwijs) 
Dick meldt dat de bedragen in de kolom 2023 inmiddels zijn opgeteld bij 2022 o.b.v. criteria die het 
ministerie bij de beoordeling van het plan hanteert. OPR en directie nemen het plan door. 
Opmerkingen van de OPR n.a.v. het plan: 

• Aannemen van het herbestedingsplan betekent een aanpassing van de meerjarenbegroting 
waar de OPR eerder over heeft geadviseerd. De algemene reserve moet nu immers versneld 
worden besteed. 

• Hoe maakt het bestuur de overgang van incidentele naar structurele bekostiging? Ruimte 
voor investeren is mooi, maar de regulier begroting staat al onder druk. Hoe groot is de kans 
dat na één of twee jaar de kosten niet verder gedragen kunnen worden en er uiteindelijk 
sprake is van weggegooid geld. Zie bijvoorbeeld investering in extra ondersteuning voor 
kinderen die normaal een TLV zouden krijgen. Dick legt uit dat de investeringen geen 
weggegooid geld zijn, omdat een aantal kinderen gedurende een bepaalde periode zal 
profiteren van de investering. Met name voor een bepaalde groep leerlingen in de 
bovenbouw van de basisschool kan de extra ondersteuning ervoor zorgen dat zij hun 
schoolloopbaan op hun eigen school kunnen afmaken en niet op het laatste moment nog 
overgeplaatst worden naar het gespecialiseerd onderwijs. 

• Dick legt uit dat er nu vooral ruimte is gemaakt om de nieuwe directeur de gelegenheid te 
geven haar eigen plannen te maken. De plannen zijn dus niet dichtgetimmerd. 

• Desgevraagd legt Dick uit dat de 2x 35.000 de optelling is van het steunpunt ouder sen de 
doorgaande lijn po-vo.  

• Vraag: Als je extra middelen gaat inzetten voor lopende activiteiten + reserves, betekent dat 
dan niet dat je uiteindelijk toch weer met overschotten te maken krijgt? Dick: Omdat de 
verwachting is dat er t.o.v. de huidige begroting meer geld gaat naar het gespecialiseerd 
onderwijs zal dat waarschijnlijk meevallen. 

• N.a.v. het bovenstaande wordt opgemerkt dat het krom lijkt dat het SWV enerzijds inzet op 
inclusiever onderwijs en anderzijds de verwijzingen naar het SO en de druk op het SO 
toenemen. Dick beaamt dit. De hoge verwijzing wordt bespreekbaar gemaakt in het bestuur. 
Een optie is om een maximumpercentage vast te stellen. Bij overschrijding moet dan het 
gesprek gevoerd worden over de manier waarop het SWV dit percentage kan gaan 
ombuigen. Er zitten nu kinderen in de knel die afhankelijk worden van jeugdzorg. Dat is 
urgent. Die urgentie speelt ook mee in de discussie over inclusiever onderwijs (zie ook 
rondvraag). 
 

Addendum OP 
Gevraagd wordt waarom het stuk waarnaar nu met een voetnoot en link verwezen wordt, niet 
gewoon als bijlage aan het OP toegevoegd kan worden. Door een link te gebruiken kan de inhoud 
van de bijlage ook steeds wijzigen. Dick geeft aan dat de inspectie akkoord is met een dergelijke 
verwijzing. Ook de OPR gaat akkoord; afgesproken wordt dat een eventuele wijziging van het 
document voorgelegd wordt aan de OPR. 
Vraag over het beëindigen van de externe adviescommissie: Is er sprake van overgangsrecht? Je 
kunt lopende een procedure immers niet de regels wijzigen. Dick legt uit dat alle procedures 
inmiddels zijn afgerond en dat er dus geen sprake is van een overgangssituatie. 
 
Gehoord de toelichting van de directie besluit de OPR een positief advies te geven over de 
inhoud van het addendum. 
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MARAP: Geen opmerkingen. 
Terugkoppeling Zeedag 1e deel 
Dick zal het verslag rondsturen naar de OPR. Er is te weinig tijd in de vergadering nu voor een 
mondelinge terugkoppeling. Verzoek aan de OPR-leden om aan Suzanne door te geven of zij op 
26 mei, woensdagmiddag beschikbaar zijn voor deel 2 van de Zeedag.  
 

6. Rondvraag en sluiting 

Rianne heeft via de mail haar zorgen geuit over de lange wachtlijsten (3 tot soms wel 9 maanden) in 

de zorg in relatie tot de toename van gedragsproblematiek van kinderen, mede als gevolg van het 

thuiszitten. In de gesprekken die Rianne daar vanuit haar functie over heeft gevoerd met de 

zorginstellingen is aangegeven dat er eigenlijk geen geld meer is om kinderen te begeleiden/ te 

behandelen, dat daarover nieuwe besluitvorming plaats gaat vinden in de tweede helft, maar dat al 

duidelijk is dat er geen extra geld vrij komt. Zij maakt zich daar grote zorgen over en vraagt zich af of 

het SWV hierin  geen rol kan/ moet spelen. Zij verwijst naar de regio Alphen aan den Rijn waar alle 

zorg bereikbaar is via de JGT - “Go for Jeugd”. De ervaringen met die constructie zijn slecht. Ook Ellen 

heeft in de rondvraag (zie agenda) laten opnemen dat zij benieuwd is of en hoe er voldoende zicht is 

op de ontwikkeling van kinderen die een tijdje volledig en nu deels thuis zitten.   

Dick legt uit dat de gemeenten momenteel bezig zijn met de nieuwe inkoopregels. Mede daardoor 

en als gevolg van de Coronamaatregelen komen sommige kinderen in de knel en is er geen passende 

begeleiding/ zorg beschikbaar. Dick heeft n.a.v. de vragen van de OPR ook intern navraag gedaan, 

o.a. bij de onderwijsspecialisten en deelt de zorg van de vragers/OPR. Hij zal de problematiek 

aankaarten in het OOGO dat hij op 15 april met de gemeenten heeft. Ook Rianne zal haar zorgen 

kenbaar maken bij de wijkraad waarvoor zij is uitgenodigd. 

In de volgende vergadering van de OPR zal Dick een terugkoppeling geven over deze kwestie (actie: 

Dick, Suzanne-agenda). 

Suzanne bedankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering. De volgende vergadering staat 

gepland op 31 mei a.s.  

 

 

 

Actie- en besluitenlijst 

Acties Wanneer? Wie? 

WEBSITE 

Myrthe en Arjanne reageren op de 

teksten die nu op de website staan via 

info@swv-db.nl.  Zij vragen enkele 

ouders om mee te lezen en te reageren. 

Ook andere OPR-leden kunnen ouders 

in hun netwerk vragen om de teksten te 

lezen. Reacties naar Dick en/of Suzanne  

 

Voor 1 juni 

 

Myrthe, Arjanne 

 

 

OPR 

mailto:info@swv-db.nl
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SAMENSTELLING OPR 

Wiljan en Ellen gaan in overleg met Dick 

en Rindert. Dick/ het secretariaat plant 

een eerste afspraak in 

 

Voor 1 juni  

 

Dick, Ellen, Wiljan 

VERGADERINGEN, NOTULEN, PLANNING 

2/12/19: Het bestuur ontvangt de 

notulen van de OPR, MT deelt reactie 

OPR in het bestuur. 

14/4: Dick en Suzanne plannen een 

kennismakingsafspraak tussen M. 

Voerman en de OPR in. 

 

 

Elk kwartaal 

 

Voor de zomer 

 

 

Directie 

 

Directie, Suzanne 

 

FINANCIËN 

22/6 De inzet van reserves  in relatie tot 

het weerstandsvermogen blijft een 

aandachtspunt voor de OPR.  

14/12 Begroting en jaarverslag worden 

pas na 14 april geagendeerd. Financiële 

commissie wordt tijdig uitgenodigd.  

 

Jaarlijks 

 

OPR, financiële commissie 

 

 

 

Directie, financiële commissie 

OVERIG 

14/4 Dick stelt de knelpunten rond de 

wachtlijsten in de zorg aan de orde in 

het OOGO en koppelt de uitkomsten 

van het gesprek daarover terug in de 

volgende vergadering 

14/4 OPR-leden die op 26 mei aanwezig 

kunnen zijn op de Zeedag geven dit 

door aan Suzanne 

 

31 mei 

 

 

 

10 mei 

 

Dick, Suzanne 

 

 

 

OPR 

Besluiten 2020/2021 Onderwerp Datum 

Vaststellen notulen t/m maart 2021 notulen 14/4/21 

Vaststellen jaarverslag 2019/2020 Jaarstukken 12/20/20 

Vaststellen activiteitenplan 2020/2021 Jaarstukken 12/10/20 
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Akkoord met inhoud herbestedingsplan 

en addendum OPR, zie notulen 14 april 

2021 

Ondersteuningsplan en 

begroting 

14/04/21 

   

   

-  

Afkortingenlijst 

 

AB 

AED 

  

 

Ambulante begeleiding 

Ambulante Educatieve Dienst 

AMK  

AOB 

AVG 

Advies- en meldpunt kindermishandeling  

Algemene Onderwijs Bond 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAC Benoemingsadviescommissie 

EED Ernstige Enkelvoudige Dyslexie 

FG Functionaris Gegevensbescherming 

CVB College van Bestuur 

CJG 

DUO 

GGD 

Centrum voor Jeugd en Gezin  

Dienst Uitvoering Onderwijsinstellingen 

Gemeenschappelijk gezondheidsdienst 

HB Hoogbegaafd 

HGW  Handelingsgericht werken  

HLT Hillegom, Lisse, Teylingen 

HR Holland Rijnland 

IA Integraal Arrangeren 

IB Intern Begeleider 

IDN Innovatie Dekkend Netwerk 

JGT Jeugd- en gezinsteam 

  

LEA  Lokale educatieve agenda  

MARAP Managementrapportage 

MBO  Middelbaar beroepsonderwijs  

MT Managementteam 

OCW  Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  

OBODB Openbaar Basisonderwijs Duin en Bollenstreek 

OOGO Op overeenstemming gericht overleg 

OO Onderwijsondersteuners 

OP Ondersteuningsplan 

OPP Ontwikkelperspectiefplan 

OPR Ondersteuningsplanraad 

OT Ondersteuningsteam 

OS Onderwijsspecialist 
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PDCA Plan, do, check, act  

PGB  Persoonsgebonden budget  

PO  Primair onderwijs of in combinatie met raad: PO Raad als de 

besturenorganisatie  

RBL Regionaal Bureau Leerplicht 

REA  Regionale educatieve agenda  

SBO 

SH 

Speciaal basisonderwijs 

Slecht Horend 

SMW Schoolmaatschappelijk werk 

SO Speciaal onderwijs 

SOP Schoolondersteuningsprofiel 

SWV Samenwerkingsverband 

TLC Toelaatbaarheidscommissie 

TLV 

TOS 

Toelaatbaarheidsverklaring 

Taalontwikkelingsstoornis 

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VO  Voortgezet onderwijs  

VSO  Voortgezet speciaal onderwijs  

VVE  Voor- en vroegschoolse educatie  

WBP  Wet bescherming persoonsgegevens  

WLZ Wet langdurige zorg 

WMO  Wet maatschappelijke ondersteuning  

WMS 

WOOZ  

Wet medezeggenschap scholen  

Wet Ondersteuning Zieke Leerlingen 

WPO  Wet op het primair onderwijs  

ZMO  Zeer moeilijk opvoedbare kinderen 

ZML 

ZVW  

  

Zeer moeilijk lerende kinderen 

Zorgverzekeringswet  

-  

 


