
 
 
 
 
Notulen  Ondersteuningsplanraad  
 
Datum: 29 maart 2022  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur  
Plaats:  via Teams   
 
Aanwezig:  
Marlies Timmers (vervangend voorzitter) 
Bianca Stomphorst 
Maartje Visser 
Marije Hillegers 
Priscilla Haringsma-Rusman 
Maroes Albers (directeur-bestuurder SWV PO-ZK) 
 
Afwezig: 
Elmer Burke 
 
Notulen:  
Danielle Zaadnoordijk 

 

1. Opening, welkom leden OPR Zuid-Kennemerland   
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
  

2. Vaststellen van de agenda en punten verzamelen die de aanwezigen willen inbrengen  
 De agenda wordt vastgesteld.  
  
3. Vaststellen van de notulen van 30 november 2021  

 De notulen worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.  
 
4. Mededelingen 

 - Op 16 mei as. is er een extra OPR vergadering, voorstel is om deze vergadering live te laten plaatsvinden op     
   de school van Priscilla (de Molenwerf). Maroes en Danielle zijn hier niet bij aanwezig. 

 
  - Er wordt verzocht om alle leden nogmaals de def. concept begroting 2022 en het MJB toesturen.  
    
5. Bezetting OPR; werving nieuw leden 
 Het zou prettig zijn als er een ouder vanuit IKC Schalwijk kan blijven aansluiten als lid. Voor ledenwerving  
 wordt voorgesteld om een mailing te versturen en om een standaard brief op te maken om bijvoorbeeld op  
 te nemen in een nieuwsbrief. Een standaardbrief voor IKC is al aanwezig.  De vacatures zijn meer gericht op 
 bepaalde scholen, zoals een ouder(lid) namens de Eenpitters, een ouder en een personeelslid vanuit Stopoz 
 en/of Twijs. Dus beter om gerichter te communiceren dan naar alle scholen. Het overzicht van de 
 openstaande vacatures / bezetting per groep voor de OPR staat op de website van het PO-ZK. Verzocht 
 wordt om bij de besturen na te vragen of er kandidaten zijn die zich willen aanmelden als lid. Maroes gaat 
 navraag doen bij de besturen van Twijs, Stopoz en de Eenpitters en Maartje gaat navraag doen bij de ouders 
 van het IKC. Bianca geeft aan nog eventueel twee ouders te kennen die misschien als lid willen aansluiten.    

 
6. Contact met de OPR VO wenselijk? 
 Heeft al eens plaatsgevonden. Marlies stelt voor om een keer bij een vergadering van VO aan te sluiten. 
 Zij zal hiervoor contact opnemen met de voorzitter van VO.  
 
 
 
   
 
 
 
  



7. Personele wijzigingen in SWV PO-ZK, ter informatie 
 Maroes vertelt dat consulent Nienke Bolderheij het SWV gaat verlaten. Zij gaat werken als orthopedagoog bij 
 IKC Schalkwijk. Haar laatste dag is 30-03-2022. Vervanging voor Nienke is Rosemarie de Boed. Zij werkt nu als  
 IB-er bij IKC De Astronauten, met de school is afgesproken dat zij daar tot de zomervakantie blijft werken om 
 hen de ruimte te geven een nieuwe IB-er te vinden. De functie van Nienke wordt nu tijdelijk opgevangen 
 door Ellen Dijkstra die de begeleiding van de scholen tot de zomer zal doen, zodat Rosemarie voldoende tijd 
 krijgt om goed ingewerkt te worden. 
 
8. Voorgenomen wijzigingen in nieuw Ondersteuningsplan, mondelinge toelichting: 
 - Wijzigingen n.a.v. nieuwe bekostigingssystematiek: 
 Ondersteuningsplan wordt jaarlijks herijkt. Maroes is hier nu al mee bezig. Op 16 mei volgt het 1e concept, zal  
 dan worden voorgelegd bij de OPR (24 mei) en de voortgangscommissie (25 mei). Er wordt verzocht om de 
 OPR in juni met één week te vervroegen. Van 28-06-2022 naar 21-06-2022. Op 21 juni zal de OPR worden 
 gevraagd of zij instemmen met het nieuwe Ondersteuningsplan, zodat alle wijzigingen op 22 juni as. door 
 Maroes aan de Algemene Vergadering voorgelegd kunnen worden.  
 

Uiterste aanleverdatum concept ondersteuningsplan: 18 mei voor de voortgangscommissie en OPR met 
notities voor leden ter controle. 
 
In het kort:  
Afgelopen jaar is het Jeugdondersteuningsplan met de Gemeente besproken, dit is een combinatie van het 
Ondersteuningsplan en de gemeentelijke Jeugdnota’s. Afstemming over waar onderwijs en jeugdhulp met 
elkaar te maken hebben, daar is één document van gemaakt. Dat is al vastgesteld, maar het moet nog wel een 
plek krijgen in het ondersteuningsplan. 
 
Goed om te weten:  
We gaan beter monitoren hoeveel leerlingen er van buitenaf bij ons in de regio op de scholen zitten. De cijfers 
van 1 feb.’22 vertellen nu dat er +/- 18% kinderen van buiten de regio komt op de IKC’s-ZK locaties. Terwijl de 
kinderen uit onze regio bijna niet geplaatst kunnen worden.  

 
Stond al:  
We gaan vanaf januari over op volumebekostiging voor de IKC Zuid Kennemerland locaties.  De gemeenten zijn 
ook voornemens het voortaan op deze manier te gaan doen voor de jeugdhulp die op deze scholen en de 
cluster 3 scholen wordt geboden, de verwachting is dan ook dat zij dit uit eindelijk gaan toepassen.  
 
Landelijk is bepaald dat er steunpunten voor jeugd en ouders moeten gaan komen. Het SWV verkiest een 
positie tussen de school én ouders. De consulenten van het SWV vormen geen mening en proberen alle 
belangen op tafel te krijgen, en te bemiddelen tussen partijen. Daarnaast gaan we kijken of we samen met de 
gemeente kunnen samenwerken om ouders meer te betrekken bij het maken van beleid. Volgend schooljaar 
een project rondom betrekken van kinderen bij hun eigen ondersteuningsproces en beleid. Door gerichte 
acties te gaan uitzetten om meer input vanuit de kinderen te gaan ontvangen. Op sommige scholen zijn al 
“kinderraden” aanwezig. Gekeken wordt of we hier een keer bij mogen aansluiten om te horen hoe kinderen 
zelf het e.a. beleven. Er zal ook gekeken worden hoe we meer aandacht kunnen creëren bij hun eigen 
ondersteuningsproces. De consulenten van het SWV zijn hier al mee begonnen.  
 
ITK, de school voor nieuwkomers is oorspronkelijk een vierjarig traject. IB-ers worden opgeleid op het gebied 
van nieuwkomers in het onderwijs. Dit wordt nu verlengd met 2 jaar en zij krijgen structureel middelen om hun 
expertise beschikbaar te stellen voor alle scholen in de regio.  

 
- Kleine Eigenwijzer:  
Betreft een overdrachtsformulier van voorschoolse voorzieningen (0-4) naar PO.. Gemeente H’lem heeft het 
verplicht gesteld aan de kinderopvangorganisaties die zij financieren, daar zijn subsidie voorwaarden aan 
gekoppeld. Veel commerciële organisaties gebruiken de Kleine Eigenwijzer niet en ouders moeten ook 
toestemming verlenen om de Kleine Eigenwijzer over te dragen aan de school. De verwachting is dat de Kleine 
Eigenwijzer gaat komen te vervallen. Na de zomer gaat de Gemeente bekijken wat er dan wel gebruikt kan 
gaan worden, overdracht van informatie blijft belangrijk. 

 

 
 
 
 



- Oekraïne 
In de veiligheidsregio (Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland) worden circa 3000 mensen (vrouwen en 
kinderen) opgevangen, waarvan geschat 2000 kinderen.  
De gemeente gaat samenwerken met de projectleiders (de stuurgroep) die de regionale aanpak begeleiden. 
Deze kinderen hebben recht op Nederlands onderwijs, ervan uitgaande dat minstens de helft van deze 
kinderen hier blijft wonen. De stuurgroep gaat kijken naar meer locaties (lokalen en leerkrachten), de huidige 
scholen zitten al vol.  
 
Het SWV heeft een inventarisatieknop op de website toegevoegd om te inventariseren hoeveel Oekraïense 
leerlingen er op de scholen geplaatst worden. Daarbij wordt ook direct onderzocht wat de beroepen van de 
ouders zijn van deze kinderen, want wellicht zitten er ook leerkrachten tussen. Met deze informatie kan de 
stuurgroep geïnformeerd worden.   

 
9. Nieuwsbrief opmaken  

Marlies gaat een opzet maken voor de nieuwsbrief. Daarna zal Danielle de nieuwsbrief rondsturen aan GMR en 
de MR leden.  

   
10. In gesprek met de Interne toezichthouders van het SWV        

Toezichthouders zijn: Marten Elkerbout van Spaarnesant en Hester Minnema is onafhankelijk voorzitter. 
 
Minimaal twee keer per jaar moet de OPR in gesprek gaan met de toezichthouders. 22 juni as. zou het fijn zijn 
als er iemand vanuit de OPR aanwezig kan zijn bij de Algemene vergadering.   
 
Marten en Hester worden welkom geheten door de leden en een voorstelrondje volgt. Hester is sinds 
september 2022 onafhankelijk voorzitter bij het bestuur van het SWV en al eerder bij het VO. Zijn in beweging 
de samenwerking te versterken door het te laten samenvoegen. Zij heeft zelf geen connecties met scholen.   
 
Marten is bestuursvoorzitter van Spaarnesant, ruim 25 scholen. Hij is ook betrokken bij het SWV. Heeft de 
transitie meegemaakt van bestuur naar toezichthouder, die hij nu vertegenwoordigd.  
 
De OPR -leden zijn benieuwd naar de ervaringen van Hester en Marten: 
- Verschil tussen VO en PO 
Hester: een groot verschil is dat het PO doelbewust naar alle kinderen kijkt en niet alleen naar de leerlingen die 
speciaal onderwijs behoeven. De cultuur in VO lijkt ook meer politiek. Zij krijgt wel het gevoel dat de neuzen 
dezelfde kant op staan.    
 
Marten: de structuur is in Zuid-Kennemerland geheel anders dan op andere locaties waar de bestuurlijke 
bezetting behoorlijk uiteenlopend is door de ongelijke verdeling in het bestuur. Het betreft dan ook vaak 
andere belangen en een andere visie. De inzet VO is veel meer gericht op leerlingen met een 
ondersteuningsbehoefte, tegenover alle kinderen die goed onderwijs behoeven.  

 
- Governancestructuur  
Sinds 1-8-2022 is de governancestructuur gewijzigd. Hebben de invalshoek gehanteerd om “het goede 
proberen te behouden”. Dat is gelukt. Een meerwaarde ervan is dat er nu een onafhankelijke voorzitter is. Het 
is nog in ontwikkeling, maar de ervaring tot nu toe is positief. Vertrouwen en ambitie wordt uitgesproken. 
Integratie van SBO en IKC, geen makkelijk traject maar men doet het wel. Ondanks dat het een moeilijk traject 
betreft blijft men wel staan achter deze structuur. Maar goede governancestructuur van belang als de dingen 
niet goed gaan.  
 
- Kwaliteitscommissie:  
Hester: de nieuwe onafhankelijke voorzitter is een goede stap. Maar het betekent ook gelijk een 
buitenstaander die met verschillende onderwerpen kritisch kan zijn. De ledenraad is toezichthouder en vormt 
gelijk de kwaliteitscommissie met drie externe leden. Het eerste gesprek met constructieve mensen is 
geweest. De kwaliteit en de  financiën worden aan elkaar gekoppeld, dit is moeilijk te scheiden. Er gaat veel 
geld om in het SWV en tegelijkertijd wordt er gekeken of de gelden goed terecht komen. 

 

 
 
 
 



 
- Zijn er nog verwachtingen vanuit het OPR? 
Om ook als kwaliteitscommissie naar het hele proces te gaan kijken. Naast het kijken en advies is het ook 
belangrijk om te beoordelen of er voldoende informatie binnenkomt. Het bestuurlijk niveau is goed, maar is dit 
ook vanuit de ouders en de leerkrachten etc.?  
Hester heeft wel de indruk dat het SWV veel doet met de informatie van de ouders. Marlies geeft aan dat er 
veel vertrouwen is in het SWV en dat er voldoende informatie wordt verstrekt.  
 
Het valt Hester wel op dat de rollen vanuit de OPR-leden nog zoekende zijn. Marlies geeft aan dit inderdaad 
lastig te vinden en daarbij is de materie veel. Priscilla en Bianca zijn vrij recentelijk gestart als lid in de OPR. De 
andere leden zijn gemiddeld drie jaar of langer lid bij deze OPR. Maar het klopt dat er behoorlijk wat leden 
wisseling is geweest in de OPR. 
  
De OPR heeft ook een aparte rol als je kijkt naar andere besturen (die een GMR en MR hebben). Marten vraagt 
of er vanuit de OPR wel eens contact is geweest met de voorzitters van de GMR of MR? Hij adviseert om wel 
contact te gaan leggen. Het is interessant om onderling eens van gedachte te wisselen. Zoek eens naar 
afstemming, waar hebben jullie het over en waar hebben wij het over. In het verleden is dit wel gedaan, maar 
de animo liep erg terug. Marten adviseert toch om dit weer op te gaan pakken, eventueel online. Deze 
informatie uitwisseling kan vanuit meerdere invalshoeken bekeken worden, zonder direct plannen concreet te 
maken.  
 
Hester vraagt over er vanavond ook al gesproken is over het ondersteuningsplan. Dit wordt bevestigd.  
Marten vind het fijn dat er nog steeds een overeenstemmend geheel is. Dat het goed loopt en dat de OPR 
tevreden is. Dat het positief wordt beoordeeld.  
 

11. Rondvraag 
Marlies zal bij Elmer navraag doen, het is nu de tweede keer dat hij niet aanwezig is bij de vergadering. Heeft 
enige tijd geleden in de app groep van de OPR een ander mailadres doorgegeven. Maar daar is verder niets 
meegedaan.  
 

Actielijst 
    

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

cursusmateriaal op, indien voorhanden. 
 

Thomas Vervanging functie voorzitter zoeken  
Marlies Nieuwsbrief opgesteld en aanleveren bij Danielle, uiterlijk 10-12-2021  
Danielle Nieuwsbrief rondsturen naar alle betrokkenen, uiterlijk 14-12-2021  
Marlies Contact opnemen met Thomas inzake geboorte dochter 31-03-2022 
Danielle Presentje Thomas bestellen 12-04-2022 
Maroes SWV overhandigt het presentje persoonlijk aan Thomas  
Danielle Nogmaals Def. concept begroting 2022 en MJB SWV PO-ZK doorsturen 12-04-2022 
Danielle Profiel doorsturen werving OPR-leden 30-03-2022 
Marlies Contact leggen met voorzitter OPR VO, uiterlijk gereed op 30-04-2022  
Maroes/Danielle Aanleveren concept ondersteuningsplan, uiterlijk 18-05-22  
Marlies Nieuwsbrief opgesteld en aanleveren bij Danielle (of vervangster)  
Danielle Nieuwsbrief rondsturen naar alle betrokkenen  
? Aanwezigheid bij de Algemene Ledenvergadering op 22-06-2022  
Marlies Contact Elmer opnemen en mailtje naar Danielle sturen  

 


