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Datum:  13 december 2022  

Aanvangstijd:  19.30 uur  

Locatie:  Jean Monnetpark 15 – Locatie SWV 

  

Aanwezig: Rinske, Marjolein, Marleen, Sharon, Gerty, Madelon, Marit, Ingrid en Annika 

Afwezig: Annet    

Vanuit het SWV vanaf 21.00: Anja Baars 

 

1.  Welkom + mededelingen + actiepunten (+ presentielijst) 

• Aanvullingen agenda? 

Gerty heeft een nieuwe functie aangenomen binnen haar eigen 

werkomgeving en geeft daarom aan dat ze het voorzitterschap 

niet wil overnemen van Madelon.  

• Er is onduidelijkheid over de volgende vergaderingen. Het gaat 

om 21 februari (ipv 28 februari) en 4 april (in plaats van 18 

april). Deze wordt in de jaarplanning ook aangepast.  

• Vaststellen notulen 08-11-2022 

Deze worden vastgesteld, er zijn geen op-of aanmerkingen.  

19.30 uur 

2.  OPR deel 1: input voor ondersteuningsplan  

• Zijn er nog punten ‘out of the box’? Of punten die nog niet aan 

bod gekomen zijn? 

 

Kan het SWV iets in samenwerking met een overkoepelende 

organisatie van de voorschoolse opvang? In het kader van het 

jonge kind? Een soort KLIK, maar dan voor de 3 naar 4 jarigen.  

Hij komt nog wel terug in het stuk over de doorgaande lijn en 

mogelijk ook bij de gemeente en het CJG.  

 

Er wordt nog veel ingezoomd op bijvoorbeeld de STAR groep. 

Maar hoe gaat het met de groep kinderen die juist onderaan 

‘hangen’ qua niveau, ook gecombineerd met complexe 

hulpvragen. Mogelijk ook schooloverstijgend? Mogelijk in de 

overgang van groep 7 naar groep 8?  

Want nu krijgen ze vaak stof mee waar ze mogelijk niets aan 

hebben. Dit zijn de kinderen die het reguliere VO niet gaan 

halen, maar uitstromen naar praktijkonderwijs. Hetzelfde 

concept als STAR, maar dan met gelijkgestemden. Je wil ze 

graag binnen het reguliere onderwijs houden.  

 

Voor gemeente Apeldoorn een groep 9 overwegen? Of de 

landelijke ontwikkeling 10-14 jaar volgen?  

Antwoord Anja: er is een denktank groep mee bezig, in een 

concept fase binnen de Veluwse onderwijsgroep.  

 

• Concept nieuwe ondersteuningsplan (1e gedeelte) bespreken 

voor terugkoppeling naar Anja. 

 
- Wat is de eerste indruk? 

Goede eerste opzet! Het lijkt een overzichtelijk, compact en 

realistisch plan. Komt sterk naar voren, eerst borgen en doen 

wat je moet doen.  

Ook voor nieuwkomers is het goed te lezen, begrijpelijk plan.  

 

Antwoord Anja: het bestuur was ook laaiend enthousiast.  

 

- Zijn er nu al inhoudelijke opmerkingen?  

19.40 uur 
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Het stuk over de zorgstructuur op blz. 11 is niet goed te lezen. 

Die is al wel gedeeld met de verschillende structuren.  

Misschien als bijlage toevoegen?   

 

Hoe wordt de samenwerking vormgegeven met OPR en 

oudersteunpunt etc? Is dat voor punt 9? 

Komt later terug.  

 

Voorschoolse situatie hebben we als OPR eerder over 

gesproken, dit lijkt nu een onderdeel te worden van het OP.  

 

Er wordt nog even teruggekomen op het feit dat binnen het PO 

er al veel hulpvragen binnen komen bij de 4 jarigen. Het zou 

mooi zijn als dit van te voren al bekend is op de scholen, maar 

dat lukt tot op heden niet voldoende. Het SWV is pas 

verantwoordelijk voor de schoolgaande kinderen vanaf 4 jaar 

en kan dus niet zoveel met de groep van 3 jaar. Daar is dus nu 

de samenwerking met CJG voor nodig.  

 

Voor de overgang van PO naar VO wordt gebruikt gemaakt van 

de KLIK. Gaat ook meegenomen worden in het OP.  

 

In hoeverre is de STAR groep nog een pilot? Draait al 2 jaar en 

wordt al gefinancierd. 

Subsidie loopt nog langer door tot augustus 2024. Evaluatie 

komt dan en dan pas wordt bekeken of dit doorgezet wordt. De 

kans dat het doorgezet wordt is wel groot, ook daarom is het al 

in de begroting meegenomen.   

 

Het onderwerp ‘kansengelijkheid’ wordt nu nog gemist? Komt 

dat nog erin?  

Antwoord Anja: ja, het is een randvoorwaarde, dus komt zeker 

terug.  

 

Er moeten in april in ieder geval 70 vluchtelingen kinderen 

geplaatst worden binnen de scholen in Apeldoorn. Er zijn nu 

wachtlijsten voor de Vlinder is bekend.  

 

De OenAB scholen verdeling is veranderd, er zijn enkele 

scholen bijgekomen. Zijn er nu 13 in totaal. Worden ook 

subsidies voor aangevraagd en daarom moet het ook 

terugkomen in het OP.  

   

Hoe wordt het stuk van de kindgesprekken gewaarborgd? Er is 

geld gegeven, maar hoe wordt dit getoetst door het SWV? Is 

het eventueel meetbaar gemaakt? 

Antwoord Anja: nee is niet meetbaar gemaakt, wel of ze wel of 

niet meegedaan hebben met de scholing. Er is 1 school 

geweest die het geld heeft teruggegeven en dat is direct 

ingezet voor de Wereldschool. Er komt een wettelijk kader, dus 

dan zullen de scholen wel moeten.  

Scholen moeten wel verantwoorden wat ze ermee gedaan 

hebben, maar meer controle is er niet.  

Het blijkt dat het SWV Apeldoorn hier eigenlijk in voorop loopt 

ten opzichte van andere SWV’s. Er gaat zelfs een filmpje 

gemaakt worden vanuit het SWV.   
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(Kindgesprekken zijn echt de gesprekken die een leerkracht 

voert met hun leerling. Hoe dit wordt teruggekoppeld naar 

ouders is afhankelijk van de afspraken die de school daarover 

zelf maakt).  

Is ook een training gegeven ter professionalisering van de 

leerkrachten.  

3.  OPR deel 2: uitgangspunten begroting 2023  

• Zijn er opmerkingen op de documenten die toegestuurd zijn? 

 

Het positieve is dat er nu ineens een plus is van 650.000 waar 

niet op gerekend is. Het mocht niet verspreid worden over 4 

jaar zoals eerst de wens was.  

Deze plus komt nog niet terug in de documenten die zijn 

meegestuurd.  
 

Uitgangspunten:   

• 92 euro lichte middelen per leerling (dit mag de school zelf 

bepalen)  
• EO+ 485.000 euro (voor kinderen met een grotere 

ondersteuningsvraag)  
1FTE personeel erbij bij het SWV (jonge kind, nieuwkomers) 

 

Opmerkingen/vragen vanuit OPR:  

 

Kijkglazen van Duo? Wat is dit? Deze getallen komen niet 

overeen met de daadwerkelijke leerlingenaantal.  

Reactie Anja: Duo = overkoepelend orgaan van het ROD (het 

systeem dat leerlingen aantallen registreert). 

Basisschoolleerlingen zit een verschil van 400 leerlingen.  

 

Deze begroting is uitgegaan van het meest negatieve aantal 

leerlingen in het PO, SBO en SO.  

Maatregel 23 is dat je geen extra reserves mag hebben. Dit is 

ook afhankelijk van je weerstandsvermogen.  

Het is dus erg ingewikkeld om een kloppende begroting te 

maken omdat er geen juiste getallen zijn om mee te rekenen.  

 

De reserves worden nu in 2 jaar uitgegeven om op het  

weerstandsvermogen uit te komen. In 2023 is er nu ruimte 

gekomen, voor 2024 is dit dus niet te voorspellen.  

Hij is nu doorgestuurd, maar het kan dus zijn dat er in april 

een nieuwe begroting gemaakt moet worden.  

Momenteel kan het SWV de aanvragen niet aan, daarom was 

het ook echt nodig om het FTE aan te vullen. Het is de vraag of 

er gewerkt moet worden met wachtlijsten of dat er gekort 

wordt op de begeleiding die al gegeven wordt.  

 

Mocht er alsnog een korting komen vanuit het ministerie, dan 

gaat dit dus van het geld van 2024 af.  

Het SWV is uitgegaan van wat de schoolbesturen als 

leerlingenaantal hebben doorgegeven en heeft daarvoor 

voorlopige beschikkingen op gegeven aan de schoolbesturen.  

 

M23 is de maatregel die benoemd wordt dat er geen reserves 

20.30 uur 



Agenda Ondersteuningsplanraad  
 

 

Klik hier om tekst in te voeren. 
 

opgebouwd mogen worden.  

 

Opmerking: geld erbij voor lichte middelen, maar nog steeds 

mogelijk niet de mensen ervoor. Blijft het geld dan niet weer 

liggen?  

Antwoord Anja: kan aan meerdere aspecten worden 

uitgegeven, dus er wordt wel verwacht dat dit uitgegeven gaat 

worden.  

 

Vraag: koppel je als school terug wat er met bijvoorbeeld die 

lichte middelen gedaan wordt?  

Nee, niet direct, dit gebeurt wel aan het eigen schoolbestuur.  

 

Er wordt nog niet gekeken naar de zorgzwaarte van de school 

en dan eventueel per kind verdelen (lichte middelen?). Dit zou 

mogelijk eerlijker zijn? wordt benoemd. Uit de OPR zelf wordt 

teruggegeven dat de scholen ook op andere manieren geld 

hiervoor krijgen. 

Antwoord Anja: de lichte middelen worden aan een bestuur 

gegeven, dus die zou dat zelf kunnen bepalen. Besturen gaan 

hier op verschillende manieren mee om. SWV heeft daar in 

principe geen invloed op. Vanuit het SWV wordt een kader 

aangeleverd waar het aan uitgegeven wordt, maar als er 

vragen zijn moet je dus echt bij het eigen bestuur zijn.   

 

Er wordt een punt aangedragen dat er mogelijk voor de 

volgende vergadering een verdeling gemaakt kan worden per 

onderwerp zodat je niet het hele plan door hoeft te spitten.  

Op 21 februari moet eigenlijk de feedback van de OPR 

afgerond zijn. Dit houdt in dat wij de volgende keer als OPR de 

mogelijkheid hebben om ons erin te verdiepen.   

 

Het hoofdstuk over de gemeente en het CJG wordt geschreven 

samen met de gemeente. 5 april is het OOGO met de 

wethouder. 21 april moet het door het bestuur goedgekeurd 

worden.  

 

4.  Actualiteiten en punten vanuit het SWV (met Anja Baars)  

• Terugkoppeling van input ondersteuningsplan: zie boven 

• Terugkoppeling/toelichting begroting 2023: zie boven 

• Oudersteunpunt: iedere week is er een ouder die om steun 

vraagt. Tot nu toe maar 2 keer een onafhankelijk iemand 

ingeschakeld, maar meestal is het intern op te lossen. De kern 

is dat ouders zich vaak niet herkend en gehoord worden. 

School zit dan teveel op het stuk van school.  

21:00 uur  

5.  Rondvraag  

Geen punten.  

21:20 uur 

6.  Einde vergadering  21.30 uur 
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Actiepunten OPR 

Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Nieuwe voorzitter OPR OPR September 2022 Ja  

    

 

 

 

Besluitenlijst OPR 

Huishoudelijk reglement 2022-2023 vastgesteld 

Statuut OPR 2022-2023 vastgesteld 

Medezeggenschapsreglement 2022-2023 vastgesteld   

 

November 2022 

November 2022  

November 2022  

 

 

 

 

OPR Jaarplanning 2022-2023 

Datum OPR vergadering  Bestuur data 

20 september 2022 
 
18 oktober 2022 

  

 
8 november 2022 

 
 

 

13 december 2022 

 

 

21 februari 2023   

 

 

4 april 2023   

 
27 juni 2023  
 

 

OPR vergadering 1 (introductie) 

 

Introductie/inwerken nieuwe 

leden   

 

OPR vergadering 2 (evaluatie 

huidige ondersteuningsplan)  

 

 

OPR vergadering 3 (input voor 

nieuwe ondersteuningsplan)  

 

OPR vergadering 4 (feedback 

ondersteuningsplan)  

 

OPR vergadering 5  

 

OPR vergadering 6  

4 oktober 2022  

 

 

 

 
1 november 2022  

 

 

 

12 december 2022  

 

 

21 februari 2023  

 

 

12 april 2023 

 

27 juni 2023  

 

 

 

! 1 januari 2023 moet de begroting van het jaar 2023 binnen zijn  

! 1 mei 2023 moet ondersteuningsplan bij de inspectie leveren 

 

 


