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Notulen van de Ondersteuningsplanraad 
Datum:  16 december 2014 
Tijd:   19.30 – 21.30 uur 
 
 
Aanwezig: Jarl Baas (Haarlem Schoten), Leonie Stoel (Spaarnesant), Carola van der Schrier 
(Spaarnesant vz), Lucas Rurup (SWV POZK), Marjolein Jetten (Stopoz), Andrea Koopmans (De 
School), Rik Landkroon (Dunamare) en Nathalie Mense (de la Salle). 
 
Afwezig mk: Elly Lodewijkx (Salomo). 

 
1. Opening en welkom 

Carola opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Nathalie Mense, namens La 
Salle,  is vandaag voor het eerst aanwezig. 
 

2. Agenda vaststellen 
Carola deelt mee dat John van Veen vanavond toch niet aanwezig is en met hem is afgesproken 
dat hij aansluit in de vergadering van maart. 
 

3. Onderzoek Oberon – informatief + discussie 
bijlage 1: Onderzoeksverslag 

Het onderzoeksbureau Oberon heeft in opdracht van het Ministerie van Onderwijs onderzoek 
gedaan naar de bevindingen van ouders en leerkrachten over passend onderwijs binnen de 
pioniers (schooljaar 2013-2014). Anne Luc van der Vegt van Oberon presenteert de resultaten 
over ZK.  
Onderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van begeleiders en 
ouders in de scholen en ervaringen van onderwijs wat betreft de pilot “pionieren in passend 
onderwijs”.  
 
Gevraagd wordt wat de OPR kan doen met de ervaringen van begeleiders in de scholen en van 
de ouders.  
 

Anne Luc geeft informatie over het onderzoek. Hij laat weten diverse gesprekken te hebben 
gehad met medewerkers van het swv, ib-ers, leerkrachten en ouders. Hij is nu bij deze 
vergadering aanwezig om de highlights te kunnen vertellen.  
 
Zorgen ouders: 

- Wat zijn de successen? 
- Waar maak je je zorgen over? 
- Wat vinden ouders belangrijk 
- Ouders zijn wel geïnformeerd over procedures, maar dat is niet genoeg 
- Communicatie, scholen onderling po/vo 
- Continuïteit van ondersteuning, vooral vo 
- Professionalisering docenten 

De OPR herkent de zorgen van de ouders.  
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Het onderzoek is een beperkt onderzoek geweest naar Passend Onderwijs in de pioniersperiode. 
Geeft niet veel nieuwe informatie en de doelgroep is zeer beperkt geweest. Een 
vervolgonderzoek wordt groter en landelijker.   
Voordelen vanuit de scholen: 

- Minder labels meer maatwerk 
- Meer preventie en nieuwe arrangementen (hulp van buiten) 
- Minder bureaucratisch 
- Bewust omgaan met financiën 
- Ouders meer betrokken 
- Andere rol begeleiders 
- Meer expertise in de scholen 
- (Nog) geen grote veranderingen in de klas 

 
Knelpunten: 

- Passend aanbod? 
- Taakbelasting (veel tijd kwijt aan OPP’s) 
- Toerusting en competenties leerkrachten (kunnen we wel aan wat er op ons af komt?) 
- Gedragsproblemen (een leerling met gedragsproblemen kan ik er niet meer bij hebben in 

een al volle klas) 

- Volle klassen 
- Informatie en communicatie 

 
De OPR-leden herkennen de knelpunten. De OPR is benieuwd wat OCW doet met de ervaringen.  
De OPR heeft kennis genomen van de onderzoeksverslagen van Oberon. De uitkomsten van het 
onderzoek zijn te beperkt om er vanuit de OPR een vervolg aan te geven. Geeft wel ideeën over 
een eigen onderzoek naar de stand van zaken voor de OPR. 
 
 

4. Kennismaking Bestuur  
De kennismaking met de heer J. Van Veen, voorzitter van het bestuur wordt verschoven naar 
de eerstvolgende OPR-vergadering op 31 maart 2015. We bespreken in hoeverre we het nuttig 
vinden om af te stemmen tussen het toezichtskader Bestuur en beoordelingskader OPR. 
 
Lucas vertelt dat er gekozen is voor een verenigingsstructuur (23 schoolbesturen). Het dagelijks 

bestuur is ook onderdeel van de algemene ledenvergadering. Er wordt gewerkt aan het interne 
toezichtskader. Gevraagd wordt of er iemand vanuit de OPR deel wil nemen aan deze groep. Zie 
verder rondvraag. 
 
 

5.       Notulen van 23 september 2014 inclusief de actiepunten vaststellen 
Blz. 3 schorsen en verwijderen, geschillencommissie: de nieuwe verwijderingsprocedure wordt 
door Lucas aan de OPR-leden gestuurd. 

 
Blz. 4: samenwerking GGZ-OCK en SO-SBO: de bestuurlijke gesprekken zijn gestart met OCK 
en Antonius.  
 
6.       Jaarverslag OPR 2013 - 2014 vaststellen 
Het jaarverslag is een beknopt overzicht van wat de OPR heeft gedaan in het schooljaar 2013-
2014. Lucas wordt gevraagd dit op de website te zetten. 
 
7.      Meerjarenbegroting – informatief 
Willen/kunnen we wat zeggen over de meerjarenbegroting als OPR? Het ondersteuningsplan is 
goedgekeurd. Deze begroting komt in het nieuwe ondersteuningsplan. De OPR kan vragen 
stellen en opmerkingen maken over de meerjarenbegroting in het najaar spreken we over de 
begroting, de goedkeuring vindt plaats door het goedkeuren van het nieuwe 
ondersteuningsplan. 
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Opmerkingen tav. de begroting vanuit de OPR 
 
Een groot deel van de gelden gaat naar de scholen. Dit is conform het afgesproken beleid. 
Ongeveer 6% is overhead, waar een deel ook gaat naar personeel dat de scholen ondersteunt.  
 
Volgend jaar is er sprake van de verplichte overname van AB-ers. De REC’s krijgen de gelden 
nu nog. Per schooljaar 2016/2017 gaan de gelden naar het swv.  
 
Er wordt een vraag gesteld over TLV op de basisschool. Het is bij voorplaatsing op de 
basisschool al bekend dat er iets is met een leerlingen. Het gaat vaak om medische gronden, 
lichamelijk. De school houdt de gehele schoolperiode recht op de gelden. Er zijn 15 
jeugdzorgpartners die deze TLV aan kunnen vragen. De OPR wil dit punt inhoudelijk nader 

bespreken in het nieuwe ondersteuningsplan. Wanneer herindicaties aflopen, kan een rugzak 
niet meer verlengd worden. Op de basisschool wordt dit omgezet in een TLV. 
 
De groei van de inkomsten zware ondersteuning worden onder andere gebruikt voor het 
overnemen van de AB-ers cluster 4 volgens het tripartite-accoord. 
 
8.     Rondvraag en sluiting 

Willen we als OPR deelnemen aan de commissie vanuit het bestuur die zich bezig houdt met het 
toezichtskader? Het toezichtskader van het bestuur is nog niet klaar. De beide toezichtskaders 
moeten niet botsen.  
Vanuit de ALV hebben 4 mensen zitting in de commissie en Lucas. Het concept dient voor de 
ALV-vergadering in juni klaar te zijn. Voorgesteld wordt dat Rik deel gaat nemen aan de 
commissie die zich bezig gaat houden met het toezichtskader. Rik wil dit graag doen, hij vindt 
het heel nuttig.  
 
Nathalie: vindt de OPR-vergadering lijken op een GMR-vergadering. Vindt het interessant om 
mee te maken. 
 
Marjolein: in de vorige notulen staat vermeld dat talentontwikkeling vandaag op de agenda zou 
komen. Dat is nog niet gebeurd. Lucas zegt dat hier een aparte pot voor zou komen. Hij gaat 
uitzoeken of dit daadwerkelijk nog door gaat.  
 

Jarl zegt verbijsterd te zijn over het niveau de rapporten van Oberon. 
 
Leonie zou graag de volgende vergadering wat meer inhoudelijk willen vergaderen. 
 
Er is de aanwezigen van de themabijeenkomst van de OPR met de MR’s en GMR’s beloofd dat 
dit op de website wordt gezet. Lucas heeft ook diverse vragen beantwoord. Dit zal ook op de 
website worden gezet. 
 
Carola laat weten dat het swv genoemd wordt in het informatieblad van de MR nav de workshop 
van Elly en Lucas. 
 
Carola sluit de vergadering. 
 
 
Agendapunten voor een volgende vergadering 

- Ondersteuning aan de reguliere scholen vanuit het SO en het SBO 
- Brochure overstap bao-s(b)o 
- Leren van geschillen/klachten uit de praktijk 
- Themabijeenkomst met achterban evaluatie en voortgang 
- Bepaling inhoud van de vierde informatiebrief 
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Actiepunten 
Lucas stuurt de verwijderingsprocedure aan de OPR-leden 
Lucas zet het jaarverslag 2013-2014 van de OPR op de website 
Talentontwikkeling (Lucas) 
Uitwerking themabijeenkomst OPR met MR’s en GMR’s wordt samen met een beantwoording 
van diverse vragen door Lucas, op de website gezet (Lucas) 
 
 


