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Notulen OPR-vergadering maandag 22 juni 2020, vastgesteld op 12/10/2020. 
Vergadering via Teams: 20:00-22:00 

Aanwezig: 
OBODB    Ellen de Knegt, voorzitter (o) 
Aloysiusstichting:  Anja Wiggers (p) 
Sophia scholen:    Myrthe Jansen (o) 
Prohles:    Wiljan Meijvogel (o) 
Sophia scholen:    Marja Comprier (p) 
Noordwijkse School:   Arjanne Vester (p) 
PCBO Rijnsburg:   Michael Pijnenburg (o), Natascha Paauw (p) 
De Burcht Valkenburg  Jeannine Paauw (o), Rianne Doop (p) 
Vrije scholen Ithaka:  Sandra Keizer (o) 
Secretaris:   Suzanne Deutekom 
 
Dick Hattenberg   MT 
 

Afwezig: 
Noordwijkse School:   Babette van Beek (o)  
Spec. Onderwijs Leiden:      Tjitske Wolters (p) 
Jack Duivenvoorde  MT 
 

 
Bijlagen: notulen 18 mei 2020 
 
1. Opening en mededelingen 

Ellen opent de vergadering. Jack kan door ziekte niet aanwezig zijn. De OPR wenst hem via Dick 

beterschap. Verder geen mededelingen.  

2. Agenda 

Het mondeling verslag van de financiële commissie wordt geagendeerd onder punt 3. 

3. Notulen en actielijst 18 mei 2020 

Er staan wat dubbelingen in de aan-afwezigheidslijst. Suzanne past dat aan. De notulen worden met 

de aanpassingen in de lijst vastgesteld. 

N.a.v. het verslag: 

Pagina 4, Zeedag:  

Desgevraagd vertelt Dick dat de Zeedag heeft plaatsgevonden op 9 juni. Afspraak was dat als de 

Zeedag door zou gaan, het MT 2 leden van de OPR zou uitnodigen. Jeannine had aangegeven 



2 
 

geïnteresseerd te zijn, maar een uitnodiging heeft de OPR niet meer ontvangen. Daar is iets mis 

gegaan, aandachtspunt voor het vervolg, zowel van MT als secretaris OPR.  

MT: Dick geeft een toelichting op de uitkomsten van de Zeedag. Er is gediscussieerd over het steeds 

eerder in het schooljaar vol zitten van het speciaal onderwijs en over het inzetten van een 

ontwikkeling naar meer inclusief onderwijs. Het is van belang dat de mindset op basisscholen 

verandert, zodat zij aanvullende en extra ondersteuning ook zelf voor hun rekening nemen. Er liggen 

n.a.v. de discussies nu 2 A4-tjes met voorstellen die voorgelegd worden aan de schoolbesturen. 

Een van de voorstellen is om een onderzoek uit te voeren in Noordwijkerhout, omdat blijkt dat daar 

redelijk veel kinderen naar het SBO in Hillegom en Lisse gaan. Het SWV wil met de scholen daar in 

gesprek over wat zij nodig hebben om de kinderen die verwezen worden zelf op te vangen. Het SWV 

kijkt dan of het mogelijk is die scholen daarin tegemoet te komen. 

Het CvB van OBODB  onderzoekt momenteel of De Windvang en De Krulder onder één dak samen 

gebracht kunnen worden. Een vergelijkbaar initiatief wordt mogelijk in Hillegom gestart. Die 

initiatieven wil het SWV steunen. 

OPR:  

Het lijkt erop dat de voorstellen vooral betrekking hebben op organisatie- en structuurwijzigingen. 

Wat gebeurt er met de ondersteuning en scholing van leerkrachten?  

MT: Scholing en ondersteuning blijven op hetzelfde niveau gehandhaafd, er is geen sprake van een 

extra investering. 

Pagina 4: profiel onafhankelijk voorzitter: 

De OPR vraagt naar de stand van zaken.  

MT: Het DB heeft besloten een wervingsbureau in te schakelen. Het advies van de OPR wordt 

meegegeven bij het opstellen van het profiel door het wervingsbureau 

Actie en besluitenlijst: Website 

Het stuk dat Myrthe en Arjanne hebben aangeleverd wordt verwerkt op de website. Afspraak: Dick 

zal ervoor zorgen dat Marlieke contact opneemt met Myrthe en Arjanne. Streven is om voor de 

vakantie de website al in de lucht te hebben. Arjanne en Myrthe zullen reageren op de concept-

teksten die Marlieke aanlevert (waarin ook het eerder aangeleverde materiaal zo veel mogelijk is 

verwerkt.) 

Actie en besluitenlijst: samenstelling OPR 

Dick geeft aan dat dit nu twee keer geagendeerd is in het bestuur, maar door Corona en tijdgebrek 

niet besproken is. Afspraak: Het MT neemt het punt wederom mee naar de volgende 

bestuursvergadering en zal proberen de schoolbesturen in beweging te brengen om personeelsleden 

af te vaardigen. Begin oktober 2020 staat een nieuwe bestuursvergadering gepland. 

Actie- en besluitenlijst: notulen: 

MT: De twee afgelopen verslagen van de OPR zijn geagendeerd en voor kennisgeving aangenomen in 

de bestuursvergadering. De eerstvolgende bestuursvergaderingen zijn gepland op 5/10 en 7/12. 

Afspraak:  Dick zal Marlieke verzoeken de vergaderdata naar Suzanne te sturen. 
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3a. Mondeling verslag financiële commissie 

Op vrijdag 19 juni heeft Wiljan namens de OPR de jaarrekening en begroting met de controller en het 

MT doorgenomen. Wiljan geeft een mondelinge toelichting.  

1. Er was sprake van een aantal puntjes die met name in de opmaak van de rekening 

onduidelijkheden gaven. Afspraak: Toegezegd is dat deze punten hersteld worden.  

2. Ook is gekeken naar de belangrijkste ontwikkelingen in de financiën. De personeelskosten 

(en inkomsten) groeien flink. Het is goed om dat beter te duiden in de begroting. De 

verhogingen zijn namelijk niet alleen het gevolg van indexeringen. Afspraak: in de begroting 

wordt een toelichting opgenomen. 

3. In de bespreking is stilgestaan bij de reserves die afnemen. Het is goed om daar als OPR zicht 

op te blijven houden. Als je begroot op een structurele vermindering van het 

weerstandsvermogen, dan is het belangrijk om in de gaten te houden dat er geen structurele 

uitgaven gedaan worden  met incidenteel beschikbare middelen. 

Er is negatief begroot volgende jaar vanwege 

- maatregelen ivm ruimte creëren in speciaal onderwijs; 

- eerder besproken nieuwe initiatieven (zie verslag “Zeedag”) 

- onderwijszorgarrangementen Duinpieper, onderwijszorgcombinatie Leo Kanner.    

4. Al met al is er sprake van een net jaarverslag en rekening, dito begroting. Wiljan zet eea nog 

in de mail aan de OPR. 

Dick bedankt WJ voor het prettige gesprek en de constructieve samenwerking. De controller heeft de 

aangedragen punten meteen verwerkt. 

Discussie, vragen: 

OPR: Is het niet beter te investeren in (het behoud van leerlingen in het) regulier onderwijs ipv 

investeren in speciaal onderwijs? 

MT: Ja, in de ideale situatie zou dat ook de voorkeur van het MT hebben, maar feit is dat we na de 

zomer geen plek hebben in het speciaal onderwijs en we kunnen de kinderen die een plek nodig 

hebben niet “op straat” zetten. 

OPR: Het is positief dat er voor wordt gekozen om te investeren ipv afwachten. Cijfermatig blijft het 

lastig om op leerlingaantallen so te begroten. 

OPR: Klopt het dat de OPR niet is meegenomen in de genoemde investeringen? Het gaat in feite om 

een wijziging van de begroting en van het Ondersteuningsplan.  

MT/ WJ: Deze onderwerpen stonden al in de concept-begroting, dus de OPR is wel in de gelegenheid 

gesteld om daar over mee te praten. 

 

4. Van het MT.. 

Een belangrijk deel van de ontwikkelingen  heeft Dick al toegelicht bij agendapunt 3. Verder relevant 

om te noemen: Momenteel wordt hard gewerkt aan het afhandelen van de TLV’s om kinderen een 

plek in het S(B)O te kunnen geven. Samen met het speciaal onderwijs (SO) wordt een tool 

ontwikkeld, zodat er volgend jaar zicht is op het maximale rendement in het SO. Dan is het mogelijk 

om op tijd te zien waar er nog plek is voor kinderen. Het MT is veel met cijfers bezig in het 

gespecialiseerd onderwijs, samen met PPO Leiden en Rijnstreek. Er loopt al een jaar een pilot waarin 

de SWV’s de TLV’s  in 1 systeem zetten. Scholen zijn opgeroepen om hun administratie bij te werken, 

met het oog op het krijgen van een realistisch en werkbaar overzicht. 
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OPR: Is al vooraf in de driehoek bekend dat scholen vol zijn? Wat betekent dat voor de schoolkeuze 

van ouders? 

MT: Ouders kunnen hun kinderen op interesselijsten zetten.  

Reactie vanuit P-geleding OPR: Het lijkt alsof ouders een keus hebben, maar dat is feitelijk niet waar. 

Als je een kind op de Leo Kannerschool wilt plaatsen bijvoorbeeld, dan moet je in sep/okt al op de 

interesselijst staan. Terwijl de verwijzende school dan vaak nog niet eens helemaal de behoefte van 

het kind in beeld heeft. Zoveel keuze is er dus niet. Alles stroopt op, er ontstaan ook echt 

wachtlijsten in jeugdzorg en onderwijszorggroep. De OPR vindt dit een zorg. De situatie leidt tot 

toename en escalatie van met name gedragsproblematiek, waardoor kinderen die eigenlijk het best 

op hun plek waren in  het SBP nu in het SO terecht komen. 

MT: Deze problematiek is bekend, vandaar dat eerder genoemde initiatieven (o.a. Windvang) 

gesteund worden. 

 

5. Evaluatie Passend Onderwijs- aandachtspunten voor het MT 

Vooraf ingediend verzoek aan de OPR: 

“Kunnen jullie het rapport dat jullie eerder via mail ontvingen doornemen/ scannen (of de 

samenvatting, eerder meegestuurde artikel) en terugkoppelen wat je daarin voor onze rol als OPR in 

deze regio relevant vindt; waar wil je graag meer aandacht aan besteden volgend jaar of waar zou je 

binnen de OPR/ met het MT volgend schooljaar verder over van gedachte willen wisselen?  

Reacties/ onderwerpen die blijvend aandacht vragen volgens de OPR: 

 Passend Onderwijs = Inclusief Onderwijs? 

Voor wie is Passend Onderwijs en is inclusief onderwijs nu het doel? 

Er wordt steeds meer onder “Passend Onderwijs” geschoven. Wat bedoelen wij er mee? 

Sluit de bekostiging aan bij ambities richting inclusief onderwijs? 

 

 Monitoring klanttevredenheid. 

Wat doet het SWV aan klanttevredenheid? Ervaren ouders in de D&B het Passend Onderwijs 

als helpend?  

Verbeteren van  de toegankelijkheid voor ouders naar de informatie over het aanbod van de 

scholen. Mogelijk informatie inwinnen bij andere SWV/besturen over bijvoorbeeld 

verbeteren toegankelijkheid voor ouders. 

 

 Samenwerking/afstemming zorg en onderwijs. 

O.a. toenemende gedragsproblematiek, wachtlijsten SO 

 

 Belang van visie op passend onderwijs op de scholen zelf + scholing en ondersteuning 

leerkrachten. 

SOPS zijn veelal papieren tijgers, de praktijk is anders, o.a. als gevolg van financiële druk, 

ontbreken van competenties, werkdruk. 

Weten leerkrachten goed practices te vinden, wordt er voldoende uitgewisseld en gedeeld? 

Ouders zijn niet goed op de hoogte van de route, maar weten leerkrachten wel waarvoor ze 

het SWV kunnen inschakelen? 

 



5 
 

OPR: In de jeugdzorg wordt wel clienttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Opvallend genoeg komt 

daar uit dat waar het mis gaat in de jeugdzorg, ook het onderwijs tekort schiet. Het is zonde om het 

bevragen van ouders/ cliënten te laten liggen. 

MT: Er is nog geen sprake van klanttevredenheidsonderzoek. Wel is er het voornemen om na de 

vakantie, als onderdeel van monitoring,  ouders een aantal korte vragen te stellen na TLV-traject. 

P-OPR: Het is voor het personeel erg pittig om te werken met de verscheidenheid in de klassen. Het 

lijkt erop (uitkomsten Zeedag) alsof scholen nog meer belast gaan worden.  

MT: Het extra belasten van de scholen is zeker niet de bedoeling van de uitkomsten van de Zeedag. 

Er is vooral gekeken naar waar we in zouden kunnen investeren, bijvoorbeeld in de inzet van 

gedragsspecialisten of in het implementeren van PBS (positive behavioral support- schoolbrede 

aanpak gericht op positief gedrag) op de scholen. 

MT: Er ligt nu één evaluatierapport Passend Onderwijs. Er komt voor de zomer ook nog een rapport 

uit van de onderwijsraad en e.e.a. wordt dan na de zomer nog in de politiek besproken. Het is 

belangrijk oom ook die discussie goed in de gaten te houden. 

6. Zelfevaluatie OPR 

Vragen die vooraf aan alle OPR-leden zijn gesteld: 

1. Wat werkt (gelet op ons vorig jaar vastgestelde opdracht en rol) nu goed en zou je willen 

blijven doen? 

2. Wat werkt niet en zou je willen veranderen of liever anders zien? 

3. Zou je met een persoonlijk voorwerp willen vertellen en laten zien wat volgens jou je rol is 

binnen de OPR en wil je deze zomer na de zomer ook nog vervullen? 

 

Belangrijkste uitkomsten: 

Reflectie vanuit het MT: 

In het begin van het schooljaar was het nog erg wennen aan elkaar. MT en OPR zijn naar elkaar toe 

gegroeid dit jaar. Zeker met de commissie Financiën heeft het MT open kunnen spreken over de 

begroting, dat waardeert het MT zeer. Ook de inbreng rond ouders is als positief ervaren. 

Reflectie vanuit de OPR: 

 Iedereen blikt terug op een waardevol en leuk jaar waarin we als OPR meer in onze rol zijn 

gegroeid. De kracht van de OPR zit ‘m in de combinatie van kennis, achtergrond en ervaring/ 

mooie verzameling mensen. 

 Nieuwe leden beginnen zo langzamerhand wegwijs te raken in de materie, die soms als taaie 

kost wordt ervaren. Een aantal leden bevindt zich nog midden in de informatieverwerking en 

kennisoverdracht en is nog vooral luisterend. Missen soms wat grip op de materie en vragen 

zich af of ze daardoor wel voldoende hebben kunnen bijdragen. De bijdragen zijn dan 

misschien vooral subjectief geweest, gebaseerd op persoonlijke ervaringen.  De OPR vindt de 

ervaringen van OPR-leden  uit de praktijk juist belangrijk. We zijn prima in staat deze te 

relativeren als ze te subjectief zouden zijn. Door ervaringen uit de praktijk uit te wisselen 

voorkomen we dat we in een bubbel blijven zitten waarin we het alleen over de ideale 

situatie hebben. Ervaringen helpen ons de informatie die op ons afkomt in perspectief te 
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plaatsen. Een nuancering zoals die vandaag werd ingebracht rond keuzemogelijkheden voor 

ouders in het SO is daar een goed voorbeeld van. 

 Leden die al wat langer meedraaien in de OPR zijn vooral positief over de omvang en 

diversiteit van het OPR-team. We kunnen elkaar goed aanvullen en kunnen steeds meer 

bijdragen aan de discussie vanuit onze opgedane kennis en ervaring. Het team raakt steeds 

beter op elkaar ingespeeld. Mooie groep mensen met kwaliteiten die we steeds beter gaan 

benutten.  

 Hoewel de OPR een serieuze inbreng heeft in de vergaderingen, is er soms ook de indruk dat 

de OPR te weinig invloed heeft en meer volgend is dan echt het verschil kan maken. Het is 

voor de OPR ook wat onduidelijk in hoeverre het bestuur echt kennis neemt van de input van 

de OPR.  

 De informatievoorziening vanuit het MT in de vergadering wordt door de OPR gewaardeerd, 

maar de informatie komt niet altijd overeen met de ervaringen in de praktijk. Het is 

belangrijk dat we als OPR de geluiden vanuit de praktijk ook nadrukkelijk laten horen. (zie 

eerder punt) 

Samenstelling volgend jaar 

 De meerderheid van de OPR-leden blijft ook volgend jaar graag verbonden aan de OPR en 

ziet uit naar een nieuw schooljaar/ positieve energie om volgend jaar samen de verdieping te 

maken. 

 Natascha Paauw treedt af volgens het rooster en zal haar directeur vragen een opvolger te 

zoeken. Verzoek is of zij de eerstvolgende vergadering in oktober 2020 nog aanwezig kan 

zijn. 

 Jeannine is gevraagd om bestuurslid te worden van haar school. Bestuursleden kunnen niet 

ook OPR-lid zijn, dus als zij benoemd wordt als bestuurslid zal zij aftreden als OPR-lid. Zij zal 

de secretaris informeren zodra hierover meer duidelijk is. 

 Suzanne stelt een aangepast rooster van aftreden op en zal op basis van de definitieve 

samenstelling van de OPR na de zomer een vacaturelijst opstellen.   

7. Vergaderplanning volgend jaar en sluiting 

Ellen zal met Suzanne de vergaderplanning voor volgend jaar afstemmen. De datum voor de eerste 

vergadering ontvangt de OPR voor de zomervakantie.  

 

Actie- en besluitenlijst 

Acties Wanneer? Wie? 

2/12/19: 

Input leveren voor ouderdeel 

website. 

22/6: Het stuk dat Myrthe en 

Arjanne hebben aangeleverd wordt 

verwerkt op de website. Dick zal 

ervoor zorgen dat Marlieke contact 

opneemt met Myrthe en Arjanne.  

Voor de zomer MT, Marlieke 

Myrthe, Arjanne 
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Zij zullen reageren op de concept-

teksten die Marlieke aanlevert. 

2/12/19 

Samenstelling OPR: scholen leveren 

geen personeel. MT geeft signaal af 

in bestuur. Is compensatie van uren 

een optie/ drempelverlagend?  

 

22/6: Het MT neemt het punt 

wederom mee naar de volgende 

bestuursvergadering en zal proberen 

de schoolbesturen in beweging te 

brengen om personeelsleden af te 

vaardigen. 

Suzanne actualiseert het rooster van 

aftreden en stelt een vacaturelijst 

op. 

Oktober 2020 MT 

2/12/19: 

Vergaderingen, notulen, planning 

Het bestuur ontvangt de notulen van 

de OPR, MT deelt reactie OPR in het 

bestuur. 

Volgend jaar passen we de 

vergaderplanning zo aan dat de 

OPR-vergaderingen vrij snel na de 

bestuursvergaderingen 

plaatsvinden. 

22/6:  Dick zal Marlieke verzoeken 

de vergaderdata naar Suzanne te 

sturen. 

 

 

Elk kwartaal 

 

Volgend schooljaar 

 

 

Voor de zomervakantie 

 

 

MT 

 

OPR, secretaris 

 

 

MT, Marlieke 

22/6 Financiën 

De inzet van reserves  in relatie tot 

het weerstandsvermogen blijft een 

aandachtspunt voor de OPR  

 

 

Jaarlijks 

 

OPR, financiële commissie 

Besluiten Onderwerp Datum 
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Vaststellen notulen 30 september 

2019 

Notulen 2-12-2019 

Vaststellen activiteitenplan 2019-

2020 

Interne organisatie OPR 2-12-2019 

Vaststellen notulen 2 december 

2019 

Notulen 2-3-2020 

Vaststellen notulen 2 maart 2020 Notulen 18-5-2020 

Advies onafhankelijk voorzitter (zie 

notulen 18-5-2020) 

Profiel 

onafhankelijkebestuursvoorzitter 

18-05-2020 

Vaststellen notulen 18 mei 2020 Notulen 22-06-2020 
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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 

GGD 

Centrum voor Jeugd en Gezin  

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 

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 
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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  

 

 


