
Agenda Ondersteuningsplanraad  
 

 

OPR vergadering 8-11-2022 
 

Datum:  08 november 2022  

Aanvangstijd:  19.30 uur  

Locatie:  Jean Monnetpark 15 – Locatie SWV 

  

Aanwezig: Annet Klaver, Gerty Posthumus, Madelon Pisters, Sharon van den Hout, Rinske 

Koster, Marleen Peters en Annika ter Velde  

Afwezig (met kennisgeving): Ingrid t Hart, Marjolein Baars, Rinske Koster en Marit Dekker   

Vanuit het SWV: Anja Baars (vanaf 21.00)  

 

1.  Welkom + mededelingen + actiepunten (+ presentielijst) 

• Aanvullingen agenda? 
Annika brengt nog een punt in: achter de schermen worden 

veel documenten vanuit het bestuur gedeeld. Wat willen we 

daar als OPR mee? Vorig jaar zijn deze documenten niet 

allemaal gedeeld.  
Er wordt nu afgesproken dat het allemaal wordt doorgestuurd 

en dat wanneer het teveel wordt er een signaal geschreven.  

• Vaststellen notulen juni 2022 + september 2022 
Beide notulen zijn vastgesteld. Secretaris zal ze op de website 

laten plaatsen.   

19.30 uur 

2.  OPR deel 1: documenten ter vaststelling  

Gezien het feit dat besluiten pas genomen mogen worden als de helft 

van de OPR + 1 aanwezig is, moeten we wachten op Annet die later 

aansluit. We starten daarom eerst met OPR deel 2.  

 

Wanneer Annet aanwezig is worden alle onderstaande documenten 

vastgesteld.  

o Statuut OPR 2022-2023 (meegestuurd ter 

voorbereiding) vandaag VASTGESTELD  

o Medezeggenschapsreglement 2022-2023 (meegestuurd 

ter voorbereiding) vandaag VASTGESTELD  

o Huishoudelijk reglement 2022-2023 (meegestuurd ter 

voorbereiding) vandaag VASTGESTELD  

o Concept OPR jaarplan 2022-2023 (meegestuurd ter 

voorbereiding) dit jaarplan zal elke vergadering 

bijgewerkt worden, omdat de planning nu nog niet 

volledig ingevuld worden.  

 

20.50 uur 

3.  OPR deel 2: evaluatie oude ondersteuningsplan 

Welke punten zijn van belang om mee te nemen uit het oude plan 

(2018-2022)?   

Vanuit de aanwezigen worden de volgende punten/vragen ingebracht:  

• Plan is te overzien en duidelijke taal wordt als prettig 

ervaren. Leest makkelijk door.   

• Thema ‘meer begaafdheid’: zou dit op alle scholen meer 

als eenduidig beleid naar voren te halen? Hoe wordt dit 

aangepakt op alle scholen, kan er meer uniformiteit 

komen? Kunnen scholen van elkaar leren hierin?  

• Eureka groepen worden door een ouder uit de 

oudergeleding niet toegankelijk ervaren voor alle leerlingen 

met meerbegaafdheid. Sharon benoemd dat er een 

zorgvraag aanwezig moet zijn en als kinderen deze dus niet 

hebben, worden ze uitgesloten.    

• Thema ‘diversiteit’: meer leerlingen met ‘rugzakjes’ 

op de scholen, hoe gaan we daar mee om? Hoe werken de 

19.40 uur 
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scholen samen in deze diversiteit en hoe krijgen we dit 

beter in beeld? Hoe waarborg je de professionalisering van 

de leerkrachten? 

• Thema ‘Preventief beleid rondom de 3-jarigen’: zijn 

de doelstellingen van 2022 behaald? In het OP wordt een 

doelstelling omschreven dat er preventief beleid is 

ontwikkeld, hoe ziet dit eruit dan? Hoe krijgen we dit in 

kaart? Er is heel veel zorg in Apeldoorn, maar hoe gaan we 

hiermee om? Hoe wordt dit doorgezet naar het volgende 

ondersteuningsplan? Kunnen we het beleid meer uniform 

krijgen? 

Reactie van Anja: Het lastige is dat het SWV vanaf 4 jaar 

eigenlijk pas kan handelen. Onder de 4 jaar valt niet onder 

het SWV en dus kan er mogelijk weinig mee gedaan 

worden. Vraag: hoe zit dit met de zorgplicht bij kinderen 4-

5 jaar als ze nog niet leerplichtig zijn? 

• Thema ‘Basisondersteuning’: verantwoordelijkheid ligt 

bij eigen besturen, maar wat is de rol van de OPR hierin? 

Hoe wordt dit dan geëvalueerd als de besturen zelf 

verantwoordelijk zijn? Er wordt benoemd dat deze elk jaar 

wordt verbeterd, maar hoe dan? 100% op orde wordt 

benoemd in OP? Hoe realistisch is dit? Hoe gaat dit 

bijvoorbeeld in relatie tot het personeelstekort wat er is? 

Reactie van Anja: Er is een document ontwikkeld vanuit 

SWV waar scholen aan moeten voldoen qua 

basisondersteuning. Helaas kan dit document straks niet 

meer gebruikt worden, omdat er vanuit het ministerie een 

document gaat komen in december/januari.  

 

De basisondersteuning wordt getoetst door de inspectie. In 

april worden door het SWV de inspectierapporten geïnd en 

wordt er in juni over vergaderd.  

Terugkoppeling wordt gedaan naar de besturen in de 

bestuursgesprekken. 

 

Anja geeft aan dat momenteel de doelstellingen misschien 

geformuleerd worden door bijvoorbeeld behoud van. 

• Leerkrachtkringen, transparantie, hoe wordt dit meer 

vormgegeven?  

• Thema ‘Samenwerking tussen PO en VO en 

jeugdhulp’, in Apeldoorn zijn er veel verschillende 

partijen. Kan het SWV/OPR hier wat in?  

Het SWV kan niet invloed uitoefenen op de zorgaanbieders 

en de toeleiding naar jeugdhulp. Dit is taak van de 

gemeentes. Natascha Berendsen is aangesteld om de 

komende 4 maanden te inventariseren wat er op de scholen 

in Apeldoorn nodig is vanuit de gemeente. Het doel is om 

een preventieplan te maken wie van de verschillende 

partijen wat gaat vragen aan de gemeente. 

Schoolmaatschappelijk werk is momenteel aan uitbreiden, 

dat is het goede nieuws. Er wordt binnenkort geëvalueerd 

met verschillende partijen.   

• De status van veel doelstellingen is nog niet geëvalueerd, 

hoe wordt dit dan gedaan?  

Er zijn een aantal doelstellingen benoemd die teveel gericht 

op besturen gericht waren en niet op SWV en die moeten er 
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dus uit. Evaluaties van huidige OP worden in december 

afgerond.  

Op 1 mei moet het plan ingeleverd wordt. Op 28 februari is 

nog een mogelijkheid om stukken te kunnen beoordelen. 

 

Veel van deze doelstellingen zou ook op deze manier niet 

meer gesteld moeten worden. Er wordt nu meer 

ontwikkelingsgericht gekeken in het nieuwe plan. Binnen de 

OPR worden niet alle doelstellingen besproken, maar die 

worden dus wel geëvalueerd. Anja worstelt nog wel met 

hoe die evaluaties terug moeten komen, omdat het wel een 

leesbaar document moet blijven. 

  

• Er wordt benoemd dat we als OPR zelf ook goed moeten 

kijken naar onze planning. Hoe worden onze doelstellingen 

geëvalueerd? Er mist nu een jaarverslag 21-22 waarin 

duidelijk geëvalueerd is.   

• In principe is onze taak als OPR het toetsen van het OP aan 

de wet- en regelgeving. Gelukkig staat dit SWV wel open 

voor ook andere inbreng vanuit de OPR.  

• Hoe gaat de besluitvorming straks verlopen als alle 

besturen een stem krijgen in de ALV?  

Het bestuursmodel gaat pas in na 2024, dus die zal nu nog 

geen invloed hebben op het vaststellen van OPR.  

• Thema ‘financiering van Passend Onderwijs’,: er 

worden zorgen geuit, de geldstromen worden niet meer 

maar juist minder en gaat steeds wel meer gevraagd 

worden.  

• Dromen/doelen/ambitie versus de realiteit van nu 

• Discussie zorg versus onderwijs blijft bestaan, hoe wordt 

dit doorgezet naar het volgende OP?  

• Anja brengt zelf de volgende vraag in: Het woord 

inclusiever komt steeds vaker naar voren, hoe zou SBO en 

SO dichter bij het basisonderwijs kunnen komen?  

Hoe ziet de OPR dit? Zijn er voorbeelden waar dit al meer 

een kans krijgt?  

Reactie vanuit OPR Uitwisseling van positieve ervaringen 

vooral en kijken naar wat samen zou kunnen.  

Er wordt aangedragen dat Zonnehoek en het Kroonpad en 

verschillende scholen in een bepaald gebouw samen zitten. 

Zij hebben bijvoorbeeld samen een orkest wat als zeer 

positief wordt ervaren door alle betrokkenen. Het begint 

dus al met gebouwen. 

 

• Takenverdeling/indeling werkgroepen van de OPR: 

inventarisatie waar liggen de expertises en interesses? 

Het zal mooi zijn om dan de volgende vergadering al een 

conceptversie te hebben of in ieder geval wat er al ligt. 

Volgende vergadering hopen we dan meer duidelijkheid te 

hebben wat betreft thema's.  

Anja geeft aan dat er de volgende vergadering 

waarschijnlijk nog niets geschreven is wat gedeeld kan 

worden, dus mogelijk moeten we dit weer verder 

opschuiven.  

4.  Actualiteiten en punten vanuit het SWV (met Anja Baars)  21:00 uur  
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• Terugkoppeling van evaluatie Ondersteuningsplan:  

zie boven. De reacties van Anja op vragen vanuit de OPR zijn 

schuingedrukt.  

• BMT rapport:  

Het rapport is besproken met de gemeente. Zij hebben 

aangegeven zich niet te herkennen in de uitingen van het 

rapport over de jeugdhulp. Er is gevraagd of er een rectificatie 

of aanvulling kan komen op dit punt. 5 december wordt hier 

een vervolg aan gegeven. Terugkoppeling hiervan volgt in de 

volgende OPR vergadering.  

• Financien en begroting:  
Voor het eerst is de begroting veel groter dan wat we gewend 

waren. Eind november wordt er pas bekend hoeveel geld er 

binnenkomt. Er worden nu meerdere scenario's gemaakt met 

meer geld, hetzelfde of minder geld. Het is een erg ingewikkeld 

proces, leerlingenaantallen kloppen niet etc. ‘Het is nog nooit 

zo gek geweest!’: geeft Anja aan. De volgende vergadering zal 

deels in het teken staan van de financiering. Het plan is dat Jo 

van Kalsbeek om 20.00 via TEAMS zal aansluiten om vragen 

vanuit de OPR te beantwoorden. Anja geeft nu al aan dat de 

documenten ter voorbereiding helaas erg kort van te voren, 

mogelijk de avond voor de vergadering pas gedeeld kunnen 

worden. Ze vraagt om ons begrip hiervoor en dat krijgt ze van 

de aanwezigen naar haar uitleg.  

• Oudersteunpunt 

Zoals bekend is er een gezamenlijk telefoonnummer voor VO 

en PO. Er hebben 18 ouders gebeld, 2 externe mensen zijn een 

keer ingeschakeld en voor de rest zijn de vragen tot nu toe 

met de mensen van besturen en SWV opgelost.  
Het is wel de vraag hoe het gaat lopen wanneer er landelijk 

campagne gevoerd gaat worden. PO meer casussen dan VO.  

5.  Rondvraag  

Annika brengt de vraag in of iedereen die aanwezig is akkoord is met 

het aanmaken van een whats app groep voor de OPR. Zo kunnen 

berichten en bijvoorbeeld afmeldingen wat sneller gedeeld worden. 

Alle aanwezigen zijn akkoord, via de mail de afwezigen vragen voor 

akkoord. De contactlijst zal ook nog even rondgaan voor het updaten 

hiervan.  

22.00 uur 

6.  Einde vergadering  22.05 uur 

 

Actiepunten OPR 

Punt Wie Wanneer afgehandeld 

Nieuwe voorzitter OPR OPR September 2022 Ja  

    

 

Besluitenlijst OPR 

- Vaststelling van Statuut OPR 2022-2023 

- Vaststelling van Huishoudelijk Reglement 2022-2023 

- Vaststelling van Medezeggenschapsreglement 2022-2023 

8-11-2022  

8-11-2022 

8-11-2022 
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OPR Jaarplanning 2022-2023 

 

Datum OPR vergadering  Bestuur data 

20 september 2022 
 
18 oktober 2022 

  

 
8 november 2022 

 
 

 

13 december 2022 

 

 

21 februari 2023   

 

18 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 en 

begroting)  

 

OPR vergadering 4  

 

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 ingeleverd zijn. 

 


