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Verslag OPR-vergadering 2
02.01

Opening en mededelingen. (mevr. Lisette Bruin)

02.01.01 De bijeenkomst wordt om 19.00 uur geopend. Het is de bedoeling in het eerste deel van de vergadering

te komen tot werkafspraken.
02.01.02 Vanuit de Stichting Aloysius is dhr. Van der Made op voordracht van de oudergeleding toegevoegd als lid

van de OPR.
02.02

Benoemen van een (tijdelijk) gespreksleider.

02.02.01 Tijdens dit gedeelte leidt mevr. Bruin de vergadering.
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02.03

Werkafspraken.

02.03.01 Keuze voorzitter, secretaris en penningmeester (DB OPR).

De leden van de OPR kennen elkaar en elkaars kwaliteiten nog onvoldoende om nu al te komen tot de
benoeming van een DB. Afgesproken wordt een voorbereidingscommissie te benoemen die zich zal bezighouden met het overleg met directie en bestuur, met de voorbereiding van te behandelen stukken en met
de planning van vergaderdata.
Er wordt voorgesteld vanuit de verschillende geledingen een vertegenwoordiger te kiezen. Vanuit het
huidige SWV 22.01 stelt dhr. Fehling zich beschikbaar, vanuit SWV 22.02 dhr. Oudmaijer en vanuit de
overkoepelende samenwerkingspartners dhr. Pietersma.
Zo spoedig mogelijk zal overgegaan worden tot de benoeming van een formeel DB. Het is aan de leden
van de OPR om te bepalen wanneer het moment daar is.
02.03.02 Keuze voor externe ondersteuning in het proces.

Het bestuur heeft toegezegd budget beschikbaar te willen stellen voor externe ondersteuning in het proces. Hierbij kan men ten aanzien van de vergaderingen denken aan een externe procesregisseur zoals
dhr. Nijkamp van CPS, een technisch voorzitter die gedurende een bepaalde periode de vergaderingen
leidt en extern secretariaat voor de verslaglegging. Ook kan men denken aan het bezoeken van bijeenkomsten.
Benoeming van een extern voorzitter met deskundigheid op het kennisgebied wordt door de aanwezigen
als positief omschreven. Het geeft de leden gelegenheid zich in de aanloopperiode vooral te richten op de
materie, de vergaderingen en de vorming van de raad tot een geheel.
Mogelijkheden tot ondersteuning vanuit organisaties zijn ruim voorhanden. Door het Steunpunt Passend
Onderwijs van de VO-raad is een website gelanceerd: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl Het bestuur
heeft de ondersteuning door dhr. Nijkamp (CPS) aan de OPR aangeboden. Sommige leden geven aan dat
het misschien voorkeur heeft om een eigen adviseur te zoeken. Het zou conflicterend kunnen zijn wanneer eenzelfde persoon zowel bestuur als OPR begeleidt. Er wordt afgesproken dat de voorbereidingscommissie zich hierin verdiept.
02.03.03 Keuze m.b.t. secretariaat i.c. verslaglegging vergaderingen.

Mevr. Bruin geeft aan dat zij als zelfstandige werkt en voor verschillende organisaties administratieve
dienstverlening, waaronder verslaglegging, verzorgt. Zij is onafhankelijk.
De leden van de OPR spreken voorkeur uit ten aanzien van externe verslaglegging en vragen mevr. Bruin
dit te willen verzorgen. Indien aan de orde kan de OPR besluiten zelf te notuleren danwel iemand anders
hiervoor te vragen.
02.03.04 Wensen en keuzes ten aanzien van overige facilitering.

Het is moeilijk om aan te geven welke behoeften bestaan zolang niet bekend is wat de mogelijkheden
zijn. Het aanbod is ruimschoots, maar er is geen inzage in het beschikbare budget. Hierover zal het bestuur bevraagd worden.
Ten aanzien van de leden is ook niet duidelijk welke facilitering in tijd of in geld beschikbaar is. Het Ondersteuningsplan dient vóór 01-02-2014 afgerond te zijn en dan minimaal eenmaal per jaar besproken te
worden. In de voorbereidende fase zal de OPR vaker bijeen moeten komen. Voor 2013 wordt gedacht
aan ca. driemaal.
De vergaderingen zullen beurtelings in Den Helder en in Schagen worden gehouden. In het vergaderschema wordt roulatie in dag (avonddeel) ingebouwd.
Het is belangrijk dat de leden van de OPR op zo kort mogelijke termijn beschikken over conceptstukken
zoals reglementen en statuten.
02.03.05 Benoeming gespreksleider.

Dhr. Pietersma zal namens de OPR in het plenaire gedeelte van de vergadering de samenvatting vanuit
het interne deel verzorgen en de gestelde vragen overbrengen.
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PLENAIR
02.04

Vaststelling samenstelling OPR.

02.04.01 Met de toevoeging van dhr. Van der Made is de OPR voltallig.
02.04.02 Dhr. Oudmaijer vraagt hoe het procedureel gaat wanneer een OPR-lid geen deel meer uitmaakt van de

MZR of van de GMR van de betreffende organisatie.
Dhr. Nijkamp antwoordt dat het verlopen van die zittingstermijn voor de personeelsgeleding geen gevolgen heeft voor het lidmaatschap van de OPR. Het betreffende lid is nl. op voordracht van in de OPR
benoemd. Het ligt anders voor ouders en leerlingen, want in de stukken staat opgenomen dat ouders een
kind op een aangesloten school moeten hebben en dat leerlingen onderwijs moeten volgen op een van de
aangesloten scholen.
Alle zaken betreffende zittingsduur, afloopregeling, etc. worden in het Reglement omschreven en kunnen
daar eventueel aangepast worden.

02.05

Samenvatting van het interne vergaderdeel (gemaakte keuzes en besproken wensen).

02.05.01 Dhr. Pietersma geeft een samenvatting van in het interne gedeelte besproken zaken.
02.05.02 Vervolgens vraagt hij dhr. Hoekstra hoe groot het budget van de OPR wordt en of al zaken geregeld zijn

betreffende facilitering van de leden.
Dhr. Hoeksra antwoordt dat in de wet niets staat opgenomen over bedragen. Het moet enigszins in verhouding staan tot het beoogde doel van de OPR (ondersteuning) en tot de geleverde prestaties
(facilitering leden). Het komt dhr. Hoekstra niet vreemd voor dat leden willen weten hoe zaken geregeld
gaan worden. Er zijn voorbeelden te vinden bij andere organisaties en er is een landelijke leidraad. Het is
aan het Bestuur een voorstel hiertoe te formuleren.
Mogelijk zal voorgesteld worden dat het SWV de uren van de personeelsgeleding aan de scholen uitbetaalt. Voor ouder- en leerlinggeleding zal een andere regeling getroffen worden.
Afgesproken wordt dat het bestuur voor de volgende vergadering een Vergoedingenvoorstel leden OPR
opstelt.

02.05.03 Op de vraag van de OPR om beschikbare stukken antwoordt dhr. Hoekstra dat alle stukken in principe

beschikbaar zijn. Het gaat op dit moment om: Statuten, Managementstatuut en Aansluitingsovereenkomsten. De Conceptreglementen zijn nog niet beschikbaar. Dhr. Hoekstra zegt toe de beschikbare stukken
aan de voorbereidingscommissie toe te sturen. Zij kunnen dan beslissen of en wanneer verdere verspreiding plaatsvindt. Formeel legt het bestuur een voorstel ter instemming aan de OPR voor.
Mevr. Orsel geeft aan dat de modellen te downloaden zijn bij het landelijk steunpunt.

02.05.04 Dhr. Nijkamp stelt voor om samen met mevr. Bouma, dhr. De Voogd, dhr. Oudmaijer, dhr. Fehling en

dhr. Pietersma de landelijke modellen uit te werken naar een Reglement op maat. Dhr. Pietersma zegt
dat daar mogelijk nog een extern adviseur vanuit de OPR aan toegevoegd wordt.
02.05.05 Dhr. Nijkamp zegt dat via het landelijk steunpunt gratis ondersteuning aangeboden wordt. Het ministerie

subsidieert en biedt een deskundige die ook gratis driemaal technisch voorzitterschap van vergaderingen
verzorgt.
02.06

Vaststelling agenda.

02.06.01 Punt 7 is in het interne deel van de vergadering behandeld.

02.07

Notulen vergadering OPR-1 d.d. 13-05-2013.

02.07.01 Er zijn geen aanvullingen op en vragen over het verslag.
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02.08 Laatste ontwikkelingen Passend Onderwijs (landelijk) door dhr. Harry Nijkamp.
02.08.01 Dhr. Nijkamp meldt dat één van de nieuwste ontwikkelingen de budgetten LWOO en PrO betreft. Vanaf

2015 zal ook die bekostiging via de SWV’s gaan lopen. Daar moet nog beleid op worden gemaakt.

02.08.02 De ontwikkelingen zijn nu in volle vaart. De inspectie is druk bezig met het vaststellen van een toezichtska-

der. Hiertoe zijn 8 indicatoren benoemd. Zie: www.passendonderwijs.nl (tab: toezichtskader)
De inspectie gaat met alle SWV’s aan tafel en voert zgn. simulatie-onderzoeken uit. Ze betrekken in dat
onderzoek het gehele ondersteuningsaanbod van het SWV.
02.08.03 Dhr. Krijnen vraagt of de inspectie mogelijk iets gaat zeggen over de Ondersteuningspunten. Hij vindt het

bijzonder dat de inspectie zich ook met de inhoudelijke zaken gaat bemoeien.
Dhr. Nijkamp reageert dat het onderzoek niet zo praktisch zal verlopen, maar de inspectie kan bijvoorbeeld
wel vragen naar de beoogde doelen. Mevr. Bouma vult aan dat de leerlingstromen zowel kwalitatief als
kwantitatief doorgenomen worden.
Dhr. Nijkamp vervolgt dat de inspectie tijdens het onderzoek gaat meten hoeveel zwakke leerlingen er zijn
binnen een school en binnen het SWV. Dat zijn nl. communicerende vaten.
02.08.04 Formeel wordt het spannend, want een SWV is wel een verband, maar geen bevoegd gezag. Een bevoegd

gezag kan aangesproken worden op uitvoering en kwaliteit, maar een SWV niet.
Dhr. Krijnen vraagt hoe dat dan in de praktijk zal verlopen. Volgens dhr. Nijkamp zullen besturen elkaar
gaan aanspreken. Dhr. Hoekstra vult aan dat een SWV zo sterk is als de zwakste schakel. De overheid
stuurt steeds meer op gezamenlijke verantwoordelijkheid. De bij het SWV aangesloten besturen zijn met
elkaar aanspreekbaar.
Dhr. Krijnen vraagt of dit onderwerp binnen de besturen besproken is. Dat is het, antwoordt dhr. Hoekstra.
Voor een deel speelt het al, maar het wordt in de toekomst formeler.
02.08.05 Mevr. Bouma zegt dat binnen het platform ook discussies over aanspreekbaarheid gevoerd worden. Men is

er op zoek naar de balans.
Dhr. Oudmaijer vraagt nader. De ondersteuning van de eerste 2 schillen blijft toch binnen de school?
Dat klopt, zegt dhr. Hoekstra, maar stel dat op één school het OSP slecht functioneert, waardoor een bovenmatige uitstroom naar het SVO plaatsvindt. De overige besturen zullen de betreffende bestuurder dan
aanspreken vanwege de extra kosten.
02.08.06 Dhr. Van der Made vraagt hoe omgegaan wordt met verschillende leerlingpopulaties op de scholen; resulta-

ten kunnen ook daardoor beïnvloed worden.
Dhr. Hoekstra zegt dat die elementen meegewogen worden. Men gaat uit van de huidige populaties. In de
toezichtskaders van de inspectie staat dat ook opgenomen. De lichtste vorm van toezicht blijft dan van toepassing.
02.09

Laatste ontwikkelingen Passend Onderwijs (binnen SWV 27.01 i.o.) door dhr. Anne Hoekstra.

02.09.01 Mevr. Orsel vraagt hoe de bestuurlijke context van het SWV eruitziet.

Dhr. Hoekstra tekent ter verduidelijking een driehoek. Het bestuur bestaat uit directieleden van de 9 aangesloten organisaties. Zij vormen tevens de Raad van Toezicht. Het bestuur formuleert besluiten op voorstel
van het Platform. Dhr. Hoekstra is onafhankelijk voorzitter van het bestuur.
Het Platform bestaat uit 11 leden; 9 directieleden van de aangesloten scholen aangevuld met de 2 huidige
directeuren SWV. In de Platformoverleggen worden voorstellen voor beleid opgesteld die vervolgens bij het
bestuur worden ingebracht.
Nadat de derde poot van de driehoek, de OPR, betrokken is, wordt het beleid in werking gezet. Door de
koppeling van de Platformleden met de onderliggende scholen is een borging in het creëren van draagvlak
en uitvoering op de scholen. De Platformleden hebben daartoe gemandateerde bevoegdheden vanuit het
bestuur.
Het is mogelijk dat op termijn personeelsleden aangesteld worden. Daarover is op dit moment nog geen
duidelijkheid.
Van de leden van het Bestuur en van het Platform is bij het verslag van de vorige vergadering een namenlijst meegestuurd.
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02.09.02 Mevr. Kleinveld vraagt of het gekozen model alleen in de eigen regio gebruikt wordt of dat het landelijk is.
Dhr. Hoekstra antwoordt dat het Platform niet overal voorkomt. In Den Helder was het wel, maar in Schagen niet. De goede ervaringen vanuit Den Helder zijn meegenomen in de opzet van de nieuwe organisatie.
02.09.03 Mevr. Orsel vraagt welke rol de OPR speelt binnen de geschetste context.

Dhr. Hoekstra antwoordt dat de OPR naast het bestuur staat.
Mevr. Orsel vraagt naar de bevoegdheden. Stel dat de OPR een bestuur van 2 leden te duur vindt en meent
dat met 1 bestuurslid kan worden volstaan.
Dhr. Hoekstra legt uit dat net als bij andere medezeggenschapsorganen een goede verantwoording gegeven zal moeten worden door het bestuur. Indien de OPR haar mening handhaaft kan de zaak voorgelegd
worden en uiteindelijk kan het uitlopen op een geschil. In de praktijk zullen zaken in onderling overleg afgestemd worden.
02.09.04 Dhr. Nijkamp vult aan op de cyclus van voorstellen en gebruikt het Ondersteuningspunt en het Schillenmodel als voorbeeld. Deze stukken zijn voorbereid door het Platform en daarna ingebracht bij het Bestuur. Het
Bestuur formuleert een voorgenomen besluit en brengt dat in bij de OPR en tegelijkertijd bij de gemeenten.
Formeel komt het stuk daarna terug bij het Bestuur (eventueel volgt een aanpassing en gaat het nogmaals
de ronde) en wordt het naar de inspectie gestuurd. Het Bestuur draagt bekendmaking en uitvoering van de
plannen over aan het Platform.
Al deze zaken staan uitgewerkt in het Ondersteuningsplan, ook de bestuurlijke inrichting.
02.09.05 Dhr. Pietersma vraagt op welke manier de medezeggenschap betrokken wordt bij herschikking van personeel, zoals nu mogelijk bij de inrichting van de Ondersteuningspunten.
Dhr. Hoekstra antwoordt dat het ervan afhangt waar het personeel in dienst is of komt; bij dienstbetrekking
bij de school zal de betreffende MZR of GMR zeggenschap hebben en wanneer ervoor gekozen wordt het
personeel onder te brengen bij het SWV i.o. wordt de OPR betrokken.
02.09.06 Mevr. Kleinveld vraagt hoe ver de ontwikkeling van het Ondersteuningsplan is.

Dhr. Hoekstra antwoordt dat er richtlijnen zijn voor de inhoudelijke invulling. Men wil zaken afstemmen met
het PO (Primair Onderwijs). Er liggen veel stukken die nog verwerkt moeten worden. Gehoopt wordt in
september, begin oktober een eerste conceptstuk gereed te hebben.
02.09.07 Dhr. Oudmaijer vraagt of de gelden MBO nog steeds rechtstreeks naar de scholen blijven gaan.

Dat blijft zo, antwoordt dhr. Hoekstra. Het SWV moet in het Ondersteuningsplan opnemen op welke wijze
de doorgaande leerlijnen geborgd zijn; aan de voorkant met het PO en aan de achterkant met het
MBO/HBO.
02.09.08 Dhr. Krijnen vraagt naar de bestuurlijke overleggen met gemeenten en jeugdhulpverlening.

Dhr. Hoekstra antwoordt dat de gemeenten te maken hebben met decentralisatie. Er heeft overleg plaatsgehad. De gemeenten lopen iets achter op de ontwikkelingen Passend Onderwijs. In het overleg is
gesproken over ‘vindplaats is werkplaats’ en in dat kader is de financiering aan de orde geweest van jeugdhulpverlening die misschien binnen de scholen komt (SMW, Parlan). Kernactiviteit van school blijft het
aanbieden van onderwijs, kennis en vaardigheden, maar de terreinen van zorg overlappen elkaar. Er worden op dit moment zakelijke afspraken gemaakt over verdeling van taken en bekostiging. Het onderwijs is
in het totaalplaatje van de jeugdzorg voor de gemeenten één van de gesprekspartners.
02.09.09 In algemeenheid is het een spannend onderwerp, stelt dhr. Hoekstra. Spannend, omdat het voor iedereen

nieuw is. Er gebeurt al veel binnen de huidige SWV’s. Het bestuur wil de goede dingen meenemen naar de
nieuwe organisatie.

02.10

Inhoudelijke ontwikkelingen binnen SWV 22.01 en SWV 22.02

02.10.01 Mevr. Bouma maakt melding van een stroomversnelling in ontwikkelingen bij Beroepsonderwijs op Zee en

Mavo aan Zee. Er is een symbiose gestart met De Spinaker. Ook OSG Hogeberg start het traject ernaartoe.
Hopelijk is de samenwerking vanaf 01-01-2014 operationeel.
02.10.02 Op Regiuscollege starten bij de sectoren Vmbo en Havo-Vwo vanaf schooljaar 2013-2014 de Ondersteu-

ningspunten.
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Mevr. Orsel vraagt of dat voorgelegd had moeten worden in de OPR. Antwoord: Het staat opgenomen in
het Ondersteuningsplan, maar dat plan zal niet starten op niveau nul.
Dhr. Krijnen vult aan dat deze stappen formeel niet vanuit het SWV i.o. zijn gezet, maar vanuit de huidige
SWV’s en de scholen.
Mevr. Bouma zegt dat het prettig is dat de pilots alvast opgezet kunnen worden. Daarmee is de start vanaf
januari 2014 beter.
02.10.03 Dhr. Van der Made vraagt wie bepaalt welke ondersteuningsvorm voor een leerling ingezet gaat worden.

Dat is volgens mevr. Bouma een tweetrapsraket. In het schema HGW (Handelinsgericht Werken) vullen
diverse betrokkenen, waaronder school, leerling en ouders, gegevens in die leiden tot de in te zetten hulp.
Dhr. Hoekstra vult aan dat nog besproken wordt op welke wijze de toeleiding formeel ingericht wordt. Mogelijk wordt daartoe een Adviescommissie ingesteld. Het SWV bepaalt de kaders.
02.10.04 Dhr. Krijnen vraagt naar de afstemming met PO. Dat zou mooi zijn, maar daar is nog een slag te slaan,

reageert mevr. Bouma.
02.10.05 Mevr. Bos zegt dat de Rebound Schagen opgeheven wordt. Worden alle leerlingen ondergebracht bij de

Ondersteuningspunten?
Mevr. Bouma antwoordt dat de huidige Reboundleerlingen allemaal al uitgeplaatst zijn. In de toekomst worden de zorgleerlingen opgevangen in de Ondersteuningspunten. Incidenteel kan ook besloten worden een
leerling onder te brengen bij een collega-OSP of bij de Rebound Den Helder.
02.10.06 Dhr. Oudmaijer meent dat in de vorige vergadering werd gesproken over een keuze tussen lichte of zware

ondersteuning. Hoe zat dat ook alweer?
Mevr. Bouma legt uit dat bij zware ondersteuning verwijzing naar het SVO plaatsvindt. Lichte ondersteuning
vindt op de school zelf plaats, bijvoorbeeld in de OSP’s. Beide vormen komen voor en in verdeling van de
budgetten gaat het om ca. 50%-50%

02.11

Vervolgafspraken.

02.11.01 De planning van bestuursvergaderingen zal per mail doorgestuurd worden. De voorbereidingscommissie kan

de planning als leidraad gebruiken.

02.11.02 Na de sluiting van de vergadering blijft de voorbereidingscommissie nog even na met mevr. Bouma, dhr.

Hoekstra en dhr. Nijkamp om voorlopige werkafspraken te maken.
02.11.03 In dit overleg wordt afgesproken:

ð De voorbereidingscommissie en het bestuur overleggen op 23-09-2013 om 16.00 uur op Regiuscollege.
Het bestuur zal zorgdragen voor een discussiestuk.
ð Dhr. Nijkamp zal namen van mensen doormailen aan dhr. Oudmaijer (Landelijk Steunpunt, extern voorzitter)
ð De volgende OPR-vergadering vindt plaats op dinsdag 08-10-2013 in Den Helder. Dhr. Fehling zal de
locatie bespreken. De voorbereidingscommissie bepaalt de te bespreken onderwerpen en vraagt eventueel stukken op. Mevr. Bruin stelt de agenda op en verstuurt uitnodigingen.
ð De voorbereidingscommissie zal op grond van het vergaderschema van het bestuur nog 2 vergaderdata
voor dit kalenderjaar inplannen.
02.12

Rondvraag.

02.12.01 Er zijn geen rondvragen.

02.13

Sluiting.

02.13.01 De bijeenkomst wordt om 20.45 uur afgesloten.
02.13.02 Na het maken van de afspraken (02.11.03) sluiten de overige leden om 21.00 uur de bijeenkomst.

Volgende vergadering: dinsdag 8 oktober 2013 om 19.00 uur in Den Helder
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Openstaande actiepunten OPR
Vergaderingen op nummer / 2012-2013
02.03.02 De voorbereidingscommissie zoekt een extern voorzitter met deskundigheid c.q. adviseur.
VBcie
02.05.02 Vergadering 08-10-2013: Voorstel Vergoedingen Leden OPR.
AH
02.05.03 Doorsturen aan de Voorbereidingscommissie: beschikbare stukken (Statuten, Managementstatuut, Aanslui- AH
tingsovereenkomsten, etc.)
VBcie,

02.05.04

Dhr. Nijkamp gaat samen met de VBcie, eventueel met extern adviseur OPR en directeuren huidige SWV’s HN,
de landelijke modelreglementen uitwerken naar een Reglement op maat.
AB,

02.11.01
02.11.03

Mevr. Bouma zal de planning van de bestuursvergaderingen per mail doorsturen.
Afspraken tussen Voorbereidingscommissie en Bestuur (zie in verslag).

JdV
AB

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR 2012-2013
Vergaderingen op nummer / 2012-2013
02.03.01 De Voorbereidingscommissie van de OPR bestaat uit: dhr. H. Fehling, dhr. F. Oudmaijer en dhr. W. Pietersma. Zij
voeren overleg met bestuur en deskundigen, bereiden stukken en vergaderingen voor tot het moment dat een formeel Dagelijks Bestuur geformeerd is. De OPR bepaalt zelf wanneer dat moment daar is.
02.03.03 De OPR spreekt voorkeur uit voor verslaglegging van de vergaderingen door extern secretariaat.
02.03.04 Afgesproken wordt dat de vergaderingen van de OPR beurtelings in Den Helder en Schagen worden gehouden. Ook
in de dag (avonddeel) wordt gerouleerd.
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