
  
 
 
 

Notulen  Ondersteuningsplanraad  
 
Datum: 28 september 2021  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur  
Plaats:  via Teams   
 
Aanwezig:  
Thomas Golstein  
Bianca Stomphorst 
Elmer Burke 
Marlies Timmers 
Priscilla Haringsma-Rusman 
Maartje Visser 
Marije Hillegers 
Maroes Albers (directeur-bestuurder SWV PO-ZK)  
 
Notulen:  
Danielle Zaadnoordijk 

  
 
1. Opening, welkom leden OPR Zuid-Kennemerland   

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een voorstelronde. 
  

2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen willen inbrengen  
 De agenda wordt vastgesteld met een extra punt op de agenda: AVL op 5 oktober 2021 (punt 5). Bij 

rondvraag graag overleg over wens om live of online te overleggen.  
  
3. Vaststellen van de notulen van 22 juni 2021  

 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
4. Nieuwe governancestructuur  

De nieuwe functie directeur-bestuurder is volgens FUWA ingeschaald. Maroes bekleed deze functie. Aan de 
hand van een score wordt de functie schaal ingedeeld,  dit is in goed overleg gegaan met Maroes. De OPR-
leden hoeven hier niet meer over te stemmen, aangezien er al ingestemd is met het profiel. Vanuit de OPR 
heeft niemand bezwaar.  

 Thomas vraagt: of de voorzitter die in het VO zit ook voorzitter is geworden. Maroes beaamd dit.  
 
5. Algemene ledenvergadering | extra OPR vergaderdata 

Als extra OPR-vergaderdata zijn gepland 5 oktober 2021 en 16 mei 2022. Hier zijn Maroes en de notulist niet 
bij aanwezig. Er wordt door Thomas nog even kort samengevat hoe vaak je samenkomt en wat het verder 
inhoud. In extra bijeenkomsten: Jaarplan opstellen, reglementen bespreken en afspraken maken over de 
verdeling van taken. De OPR-leden mogen zelf invulling geven aan het opstellen van een jaarplan, Maroes 
geeft aan dat SWV IJmond PO een mooie voorbeeld heeft op website. De vergadering van 5 oktober as. vind 
plaats in Heemstede, op de Voorwegschool bij Thomas. Er wordt gevraagd of er cursusmateriaal aanwezig is 
voor de mensen die hierin nog geen training gehad hebben. Thomas stuurt cursusmateriaal door, indien 
voorhanden.  

 Over de nieuwsbrief moeten afspraken gemaakt worden. Maroes geeft aan het écht belangrijk te vinden dat 
 dit opgepakt gaat worden. Danielle en Maroes zullen de mailadressen van GMR’en en MR’en doorlopen en 
 updaten.  
  
 
 
 



6. Jeugdondersteuningsplan 
Toelichting van Maroes: het Jeugdondersteuningsplan is een samenvoeging van de Jeugdnota’s van 
gemeenten en de Ondersteuningsplannen van samenwerkingsverband PO en VO. Dit plan is mede ter 
ondersteuning om ontwikkelingen die doorgevoerd worden of zijn, te laten blijven. Hierdoor kunnen reeds 
ingezette plannen blijven doorlopen, ondanks eventuele wisselingen van wethouders of medewerkers. Het 
Jeugdondersteuningsplan  is ook besproken tussen besturen PO & VO, alle besturen kunnen zich hierin 
vinden 
Op 14 oktober 2021 wordt het Jeugdondersteuningsplan besproken met de wethouders, GGD en CJG. Op 
deze datum zal er een “hamerslag” op het plan gegeven worden. Opmerkingen en ondersteuning tips vanuit 
de OPR-leden over het Jeugdondersteuningsplan zijn besproken en worden meegenomen. Elmer: tip om 
looptijd van dit document/deze afspraken midden in ambtstermijn te leggen.  Elmer: monitoring goed 
inrichten; vooraf dataset bepalen voor 0 meting en verder.  

 
7. Evaluatie scholen 

De evaluatieformulieren worden aan het eind van het jaar via de onderwijsconsulenten afgegeven aan de 
scholen. Daarbij wordt ook de vraag gesteld waar er nog ontwikkeling in kan plaatsvinden, maar ook hoe de 
samenwerking met de onderwijsconsulenten is. In een evaluatiegesprek met de consulenten worden alle 
scholen algemeen besproken. Hierbij wordt ook het functioneren van de consulent besproken en hoe zij 
kijken naar de scholen. Of er scholen zijn die extra ondersteuning kunnen gebruiken, of scholen die het heel 
erg goed doen waar advies/steun gevraagd kan worden.  
Vanuit de onderwijsinspectie wordt een nieuw kwaliteitskader gemaakt. Scholen krijgen een score 
toebedeeld. Op basis van deze wegings- en spreidingsscore wordt er een verwacht eindniveau van de 
leerlingen afgegeven. Afhankelijk van de locatie en de doelgroep leerlingen. De consulenten krijgen veel 
vragen hierover op dit moment en ondersteunen de scholen, maar zonder het beleid van het bestuur te 
verstoren. Vraagt afstemming en zorgvuldigheid. 

 
8. Evaluatie ouders 
 Bij de uitkomst van deze evaluatie valt het op dat er naar schatting, percentueel meer ouders aangeven “wij 

wilden ons kind al eerder naar speciaal onderwijs doorsturen, maar de school wilde dit nog niet”.  
 De vraag is of dit gewenst is en hoe zich dit verhoudt tot de opdracht van inclusiviteit.  
 Enkele ouders geven aan dat scholen melden het niet te kunnen bekostigen of dat de verwijzende school 

heeft aangegeven dat terugplaatsing geen optie is. Deze scholen worden hier op aangesproken, omdat dit 
tegen het beleid van het SWV ingaat... Maroes: Aan de reeds afgegeven TLV’s zien we dat er meer leerlingen 
op latere leeftijd worden doorverwezen. We houden ieder jaar per groep de instroom bij. Per 1 oktober as. 
zal de nieuwe telling plaatsvinden. Er wordt een stijging verwacht, te zien aan de hoeveelheid TLV aanvragen.  

 
 Vraag: de NPO gelden zijn er toch juist om kinderen met een achterstand verder te helpen? Worden zij straks 

niet juist gebruikt om leerlingen te verwijzen?  
 Antwoord: Maroes verwacht dat de NPO gelden hiervoor niet ingezet worden, eerder dat het aantal 

verwijzingen afneemt omdat er meer ‘handen’ in de klas komen. Er worden nu meer middelen en mensen 
ingezet (ook boven bestuurlijk). De scholen die zeggen het speciaal onderwijs niet te kunnen betalen, vinden 
het waarschijnlijk moeilijk om de gesprekken hierover aan te gaan met de betrokken partijen.     

 
 Vraag: Is er een trend te zien in de indicaties die er nu liggen? 

Antwoord: Maroes geeft aan dat het onderwijsloket een lijst heeft met thuiszitters, waarover zorgen geuit 
zijn. Soms worden leerlingen pas in groep 8 doorverwezen worden naar het IKC. Dit is absoluut niet 
wenselijk. Gezien wordt dat er na de mei vakantie veel TLV aanvragen verwerkt zijn. Deze zijn blijven liggen, 
mede door COVID - 19.  
 
Ook wordt er gesignaleerd dat voor veel ouders de drempel naar passend onderwijs hoog ligt. Dit proces kan 
er aan bij dragen dat het traject een lange tijd in beslag neemt voordat een kind kan doorstromen naar 
speciaal onderwijs. Veel wisselingen van directieleden en wisselingen van IB-ers op scholen kunnen ook 
bijdragen aan langdurige trajecten. Als de doorstroming heeft plaatsgevonden geven de meeste ouders aan 
dat zij een positieve verandering zien bij hun kind(eren). Maartje: Het terugplaatsen is voor het kind niet 
altijd even makkelijk.  



Het kind is gewend aan de nieuwe situatie en heeft vriendjes gemaakt. Van sommige kinderen is het ook 
duidelijk dat zij het hele traject van speciaal onderwijs doorlopen, ook richting naar het voortgezet onderwijs. 
Overige op- en aanmerkingen vanuit de OPR-leden zijn besproken en worden indien nodig verwerkt. 

 
9. Nieuws over projecten  
 a. HB conferentie 30 september as. 
 Aanstaande donderdag vindt de uitgestelde HB conferentie plaats. Er zijn 69 aanmeldingen ontvangen. We 

merken dat bijeenkomsten minder goed bezocht worden dan voorheen.. Vermoedelijk vanwege COVID-19 
en de getroffen maatregelen vanuit het kabinet. 

  b. Denktank over ‘klusklas’ 
 Maroes geeft aan benaderd te zijn door twee scholen uit Schalwijk. Zij willen graag een klusbus of een 

praktijk bus inzetten. Te zien als ‘anders’ leren, meer praktijk gericht. Oosterhout is een praktijk school en zij 
hebben twee jaar geleden al een keer een project ingediend bij VO, maar dat is niet van de grond gekomen. 
PO pakt dit intern verder op en willen het daarna breder uitwerken. Er worden vanuit de OPR-leden wat 
ideeën en tips gedeeld, bijvoorbeeld: 

 Door leren en spelen tegelijkertijd, maakt het mogelijk om elk kind op zijn eigen manier te laten leren. Leren 
volgens een boekje is niet toepasbaar op elke leerling. Het idee wordt geopperd om beide toe te passen in 
het project. Tenslotte heeft elke school heeft zijn eigen visie op het geven van onderwijs. De vraag wordt 
gesteld wie bepaalt welk kind hiervoor in aanmerking komt? Elk kind heeft zijn eigen talent. Het hangt er ook 
vanaf welke capaciteiten de school heeft. De ene school meer dan de andere. En wat betekent het voor de 
school waar de kinderen vandaan komen? Tip: cursus mogelijkheden voor leerkrachten. Bijvoorbeeld: 
Oosterhout maakt cursusmateriaal mogelijk. Wat kan worden teruggebracht naar de leerkracht, door met de 
‘klusbus’ langs scholen te rijden op vastgestelde dagen. Alle klusklassen kunnen hieraan deelnemen, geen 
specifieke doelgroep vaststellen, voor elk kind mogelijk maken. Waardoor er ook een mogelijkheid ontstaat 
om te ontdekken dat dingen niet mogelijk zijn. De ‘klusbus’ wordt gezien als een mooi initiatief, vraagt wel 
uitwerking. Tevens geeft Maroes nog het voorbeeld van de Technische klusbus van Sterk Techniek uit de 
IJmond.  

 c. HDT intensief komende twee jaar 
 HDT is en lopend project, hoge kosten maar de resultaten zijn zeer succesvol. Kinderen krijgen één op twee 

begeleiding met rekenen. Dit vond plaats op vijf scholen in Schalwijk. De intentie is er om nog meer 
leerlingen hierin te ondersteunen. Door de NPO kan dit de komende vier jaar ook mogelijk gemaakt worden.  

  
 Vraag: kunnen andere scholen hier ook aan mee doen?  
 Antwoord: Maroes geeft aan dat dit helaas niet kan, omdat het organisatorisch niet mogelijk is. De tutoren 

switchen heen en weer tussen de dicht bij elkaar gelegen scholen.   
  

10. Mededelingen 
 Is samen met zijn vriendin in blijde verwachting. Nu 17 weken in verwachting, van een meisje die zij begin 

maart 2022 verwachten. Van harte gefeliciteerd beide!     
  

11. Rondvraag 
De vraag wordt gesteld of de OPR-leden in het nieuwe schooljaar live of online willen vergaderen. De 
meningen zijn hierin verdeeld. Iedereen is wel van mening dat er meer leden online aanwezig zijn. Voorstel is 
nu om af te wisselen tussen live en online.     

 

 

Actielijst 
    

 Voor wie: Welke actie: Datum gereed: 
1. Thomas  Gaat kijken voor cursussen voor de nieuwe OPR-leden. Stuurt 

cursusmateriaal op, indien voorhanden. 
 

2. Danielle  Aanvullende stukken versturen voor di 5 okt. as.  
3. Danielle (Maroes) Mailadressen doorlopen en updaten waar nodig  

 
 


