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Datum:  03-11-2021 

Aanvangstijd:  19.30 uur  

Locatie:  Jean Monnetpark 15 

  

Aanwezig, 1e en 2e deel, vanuit het SWV:  Anja Baars, Arjen, Arco, Madelon, Marjolein, 

Annet K, Annika, Sylvia 

Afwezig: Annet P,  

 

 Welkom + mededelingen + actiepunten (+ presentielijst) 

• Notulen vastgesteld.  

19.30 uur 

 OPR 

• Werving, stand van zaken: Er waren 4 kandidaten. Arco heeft 

gesprekken gevoerd. Hier is helaas niets uitgekomen. Er is een 

tweede uitvraag geweest; hier zijn 3 aanmeldingen uitgekomen. 

Arco en Arjen gaan zsm contact leggen met deze mensen. Idee 

voor als er veel nieuwe mensen tegelijk starten: een avond met 

alle info over de OPR en het ondersteuningsplan. Vandaag heeft 

Annika meegeluisterd met de OPR. Zij gaat zich wellicht bij de 

OPR aansluiten. 

 

• Jaarverslag 2020-2021; is in ontwikkeling. 

 

• Stand van zaken ondersteuningsplan, toelichting Anja. Dit jaar 

zal er geen nieuw ondersteuningsplan geschreven worden. Er 

komt een addendum. SWV PO en VO zijn onderzoek gestart naar 

stijging van leerlingen in speciaal onderwijs. Dit heeft veel 

invloed op de geldstromen. Vraag: Wat is er nodig om op het 

landelijk gemiddelde uit te komen? Waar zitten de redenen van 

de stijging; interne factoren, externe factoren, beïnvloedbaar en 

niet beïnvloedbaar. Een extern bureau gaat het onderzoek doen. 

Onderzoek zal in de loop van feb klaar zijn. Dit moment is te 

laat voor een nieuw ondersteuningsplan. Ivm verkiezingen 

gemeente is datum niet haalbaar. Verder ligt er landelijk 

vraagstuk ivm Steunpunt ouders. Advies gezocht bij de PO raad: 

maak een addendum ipv nieuw ondersteuningsplan. Dit 

addendum houdt dit keer in; een aanvulling op het oude plan. 

Het oude plan wordt verlengd met een jaar. Vraag van de OPR; 

hoeveel vrije keuze heeft een SWV nog? Veel landelijk besloten. 

 

• Toelichting van Anja op aangeleverd stuk; leidraad; “Samen 

bouwen aan ouder- en Jeugdsteunpunten” . Er is veel kritiek op 

passend onderwijs en dat ouders hier niet in mee zijn genomen. 

M.n vanaf het VO zijn hier veel klachten over. Er is een 

landelijke werkgroep gekomen; die hebben het stuk geschreven. 

Vraag die dit gelijk oproept; wie gaan dit doen? SWV moet dit 

organiseren, maar het moet tegelijkertijd onafhankelijk zijn. Dit 

is ingewikkeld. Moet ook met VO samen. Gemeente Apeldoorn 

wil meedenken, wellicht koppelen aan bestaand meldpunt. Anja 

zou graag input willen van de OPR wat is helpend? Wat is 

belangrijk, waar moeten we aan denken? Waardevol als we 

meedenken. Een Vertellis punt zou een idee kunnen zijn om aan 

input te komen. Zie voorbeeld Zuid-Kennemerland. 
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• Mededeling Anja: Op 1 oktober 2021 zijn er 206 leerlingen 

minder dan verwacht. Anja heeft nu aan de besturen en 

gemeente prognoses gevraagd wat betreft leerlingaantallen. In 

het SBO 30 leerlingen meer, ook meer leerlingen in het SO. Dit 

heeft gevolgen. SWV spreekt nu reserves aan. Volgende week 

wordt bekend hoeveel minder geld er beschikbaar voor l.o en 

EO+. Na 1 jan vooralsnog geen nieuwe EO+ beschikkingen, na 1 

jan bekend wat er nog wel kan.  

------------------------------------------------------------------- 

Er zijn dus veel ontwikkelingen. In de komende periode gaan we 

kijken wat we wel en niet aanhouden in onze OPR planning 

 

• Oudersteunpunt: Wat willen wij als OPR meegeven? 

 

Houdt het laagdrempelig. Sommige info is heel generiek: bv wat doet 

een ib-er? Etc. Generieke info bundelen.  Wat kan centraal/ wat kan 

regionaal (dichtbij). Focus op rendement, hoeft niet gelijk heel groots.  

Hoe denken andere SWV over het Steunpunt. Focus op informatie 

voorziening; het is fijn als hier regie op komt. Efficiëntie is belangrijk. 

Leerlingparticipatie: hoe vormgeven? Dit kan wellicht ook digitaal. Waar 

is er tijd en geld vandaan te halen om het steunpunt te organiseren. 

Wat is de behoefte van waaruit de opdracht voor dit steunpunt bedacht 

is? Wat ligt hier achter.  Hoe gaat SWV de lijn met OPR over dit 

onderwerp houden? 

 

• Voorbespreking aangeleverde stukken.  

o Bespreken reactie/input vanuit OPR. Herschikking van 

werkgroepen lijkt een goed idee. Laten we dit voor de 

volgende keer op de agenda zetten. Welke opdrachten 

liggen er voor de verschillende werkgroepen. Graag een 

ieder nadenken over de verschillende opdrachten.  

o Verbinding versterken tussen onze OPR en OPR van het 

SWV van VO. Hier gaan Madelon en Marjolein contact 

mee leggen.  

o We willen verbinding versterken met de MR van het SWV. 

Arjen neemt hier het voortouw in. 

 

Actualiteiten en punten vanuit het SWV 

Aangeleverde stukken:  

• (ter bespreking) leidraad; “Samen bouwen aan ouder- en 

Jeugdsteunpunten” 

(ter informatie) “Bijlage 7 Jaarrapportage 2020-2021 versie 14-10-

2021 voorlopig” 

 Rondvraag 21:30 

 
 

Actiepunten OPR 

Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Werving Arco/ Arjen Oktober November 

Jaarverslag Arco Oktober  
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Evaluatie ondersteuningsplan 18-22 Allen 2021-2022  

 
 

Besluitenlijst OPR 

  

 
 

OPR Jaarplanning 2020-2021 
Datum OPR data Bestuur data 

  

o Dinsdag 14 

december 

o Dinsdag 25 

januari 

o Woensdag 9 

maart  

o Dinsdag 12 

april 

o Dinsdag 14 

juni  

o 9 december 2021 

o 22 februari 2022 

o 7 april 2022 

o 21 juni 2022 

 


