
Agenda Ondersteuningsplanraad  
 

 

Klik hier om tekst in te voeren. 
 

Notulen OPR vergadering  
 
Datum:  20 september 2022  

Aanvangstijd:  19.30 uur  

Locatie:  Jean Monnetpark 15 – Locatie SWV 

  

Aanwezig: Annet Klaver, Gerty Posthumus, Marjolein Baars, Madelon Pisters, Ingrid t Hart, 

Sharon van den Hout, Marit Dekker, Rinske Koster, Marleen Peters en Annika ter Velde  

Vanuit het SWV: Anja Baars 

 

1.  Welkom + mededelingen + actiepunten (+ presentielijst) 

• Introductie nieuwe leden aan de hand van een werkvorm, 

waarbij we 4 minuten de tijd krijgen om in 2tallen aan elkaar 

te vertellen wie we zijn. Daarna moeten we van de ander 

presenteren.  
Er zijn 2 nieuwe leden in de oudergeleding namelijk Sharon 

van den Hout (regulier) en Gerty Posthumus (regulier) en 1 

nieuw lid in de personeelsgeleding Marleen Peters (SO).  

• Aanvullingen agenda? 
Annet wil graag nog een keer inbrengen of er met haar functie 

sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling. Door het 

wegvallen van haar collega komen nu alle vragen omtrent 

kwaliteit in het onderwijs op haar bordje, waardoor het plaatje 

er iets anders uitziet dan vorig schooljaar. Vanuit de OPR is het 

standpunt niet veranderd en is ze van harte welkom. 
We brengen het nog een keer over een half jaar op de agenda. 

Annet bekijkt per keer de agenda en mochten er punten zijn 

waarover ze twijfelt kan ze ook per onderwerp nog uitstappen.  
• Vaststellen notulen juni 2022 

Secretaris vergeten de notulen mee te sturen met de te 

voorbereiden stukken. Notulen worden in de volgende 

vergadering samen met de notulen van deze vergadering 

vastgesteld.   

19.30 uur 

2.  OPR deel 1  

• Voorzitterschap OPR?  
Er is nog steeds een vacature voor deze functie. Madelon biedt 

zich aan, maar alleen als er niemand anders graag deze functie 

vervult. Het punt wordt nog even doorgeschoven naar het 

einde van de vergadering.  

• Ophalen 1e aanzet focus nieuw OPR jaar 

o Financiën (deadline 1 januari 2023)  
o Ondersteuningsplan (deadline februari 2023)  

o Statuut OPR 2021 -2022 (vragen?) Ter voorbereiding op 

statuut OPR 2022 – 2023.  
Er wordt gesproken over gewenste 12 mensen in de 

OPR, is dat gezien de huidige situatie nog haalbaar?  
Een optie wordt benoemd dat er idealiter besproken 

wordt. Elk jaar wordt er opnieuw gekeken naar 

vacatures. Is er bekend hoe dit wettelijk geregeld is? 

Zijn daar afspraken in? Deze vraag stellen we straks 

aan Anja.  
Antwoord van Anja: geen wettelijke bepalingen, bepaalt 

elke OPR voor zichzelf.  
 
In de documenten stond nog: gehandicapten en 

20.00 uur 
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allochtonen. Dit veranderen in mensen met een 

beperking en mensen met een migratie achtergrond.  
 
Er staat een datum in van april – 31 maart. Lijkt 

onlogische datum. Klopt niet met zowel kalenderjaar als 

schooljaar. Ook deze vraag stellen we later nog aan 

Anja.  
Antwoord van Anja: Ook dit kan elke OPR voor zichzelf 

bepalen.    
We spreken af dat we het per schooljaar vastzetten.  
 
  

o Concept OPR plan 2022-2023 (vragen richting Anja).  
Data moeten veranderd worden en zal voornamelijk 

opgesteld worden aan de hand van het 

ondersteuningsplan en de punten waar deadlines voor 

staan. Annika zal dit updaten en dan kunnen we deze in 

de volgende vergadering vaststellen.  

3.  Actualiteiten en punten vanuit het SWV 

• Introductie Anja Baars  
• Resultaten BMT onderzoek: terugkoppeling van 

vragen/opmerkingen OPR (meegestuurd ter voorbereiding) 
 
(Toelichting: Vragen/opmerkingen vanuit OPR gewoon gedrukt. Reactie 
Anja/SWV schuin gedrukt.)  
 
Opmerkingen van OPR leden:  
Er wordt toch een angst uitgesproken dat het verwijzen en het 

erkennen daarvan toch anders gaat verlopen. 
De SWV is streng maar rechtvaardig, daar zal ook niets aan 

veranderen.  
 
Er wordt aangegeven dat er vragen zijn vooral op het verdelen 

van geld hoe het SWV dit aanpakt (vanuit nieuwe leden).  
Dit zal ook in de introductiebijeenkomst besproken en 

toegelicht worden.  
 
Vragen die we graag aan het SWV willen stellen: 
Een aantal kwaliteitsaspecten zouden beter kunnen, welke zijn 

dat dan? Zijn deze nog gespecificeerd? Blz. 18, 4e alinea.  
Nee zijn niet gespecificeerd geeft Anja aan. 
Dit heeft mogelijk te maken met de verevening in 2014 omdat 

er veel expertise al in Apeldoorn aanwezig is.  
Anja kan geen direct antwoord geven op deze vraag en zal dit 

terugkoppelen naar de onderzoeker.   
 
De eigen scholen lijken niet zo veel te verwijzen, maar dat er 

er ook veel jonge kinderen zijn met een complexe hulpvraag.  
Dit is een landelijk vraagstuk blijkt. Dit is al kort besproken 

met CJG en gemeente. 
Er is bij de IB bijeenkomsten nu ook gevraagd: “Stel je voor 

dat deze jonge kinderen in het basisonderwijs komen, wat is er 

dan nodig?”. Wordt dus door het SWV momenteel 

geïnventariseerd.  
 

21.00 uur 
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Opmerking vanuit oudergeleding: er staat of valt veel met de 

kwaliteit van de leerkracht die voor de klas staat.  
Er zal verschil zitten in de kwaliteit van leerkrachten, maar 

daar kan momenteel ook weinig aan gedaan worden vanwege 

de personeelstekorten en te weinig middelen binnen de 

schoolbesturen en het SWV.  
 
Leerrecht <-> leerplicht  
Visie vanuit het SWV is dat geen enkel kind thuiszit. Die visie 

verandert niet door dit document, ondanks dat het benoemd 

wordt als een punt waar invloed op uit te oefenen is.  
 
Hoe omgaan met de thuiszitters? Wordt benoemd als knop om 

aan te draaien, maar hoe wenselijk is dat?  
Dit raakt de visie van het SWV. Het gaat ook om de definitie 

van een thuiszitter. Kan haast niet losgelaten worden in 

combinatie met het leerrecht.   
 
Cultuur van doorverwijzing bestaat wordt benoemd, wordt er 

dan sneller doorverwezen? Welke rol heeft het SWV hierin?  
Er komt uit het onderzoek dat het SWV voldoende kritisch is 

hierin. Ook ouders spelen hier een rol in, wil een ouder juist 

wel S(B)O of juist helemaal niet.  
Er zijn maar 2 scholen die wat meer verwezen hebben, 

waarvan 1 te maken had met een schoolsluiting.   
 
Samenwerking met Jeugdzorg is er niet? Hoe gaat dit 

aangepakt worden?  
De gemeente en het CJG zijn in shock over deze conclusie. Er 

is namelijk wel een kernteam aanwezig, schoolmaatschappelijk 

werk. In dit onderzoek komt er te weinig naar voren dat dit 

vooral de 2e lijns jeugdzorg is waar problemen zijn, vooral 

zwaardere problematiek met de grote wachtlijsten. 
 
Er wordt aangevuld dat de jeugdzorg natuurlijk wel groter is 

dan alleen die zwaardere jeugdzorg. Dus er moet toch echt wel 

naar gekeken worden. Want er komt niet voor niets zo’n 

opmerking uit het onderzoek naar voren. Er moet toch echt 

gekeken worden naar de verbinding tussen zorg en jeugdzorg. 

Het OJA (Onderwijs jeugdzorg Apeldoorn) project wordt als 

voorbeeld benoemd.  
Er is een pilot geweest met dit OJA project op zowel S(B)O als 

basisscholen. Het wordt nu meer ingezet als een olievlek en 

niet specifiek op elke school.   
 
Gemeente wordt elke keer als gesprekspartner genoemd maar 

is er een plan vanuit het SWV? 
Iedere 6 weken zitten de SWV PO en VO als om tafel met de 

gemeente. De lijntjes liggen er wel, het wordt zelfs een hotline 

genoemd.    
 
Discussie wanneer is iets onderwijs? Bijvoorbeeld Kroonpad, is 

dit nog onderwijs? Daar gaat nu veel geld in zitten. 
Het signaal richting het ministerie is al wel afgegeven.  
Wat gebeurt er als die streep gezet wordt en kinderen terug 

moeten naar de zorg? Daar moet de WLZ en WMO voor zorgen. 
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Maar ook daar zijn al tekorten.  
 
Er komt een onderzoek vanuit het ministerie van VWS en 

onderwijs om te onderzoeken wat de reden is dat er 

complexere vragen komen op jongere leeftijd.  
Met een visie op inclusiever onderwijs moet er toch ergens 

extra middelen komen.  
 
De uitkomsten van het onderzoek worden serieus genomen, 

maar er moet ook gekeken worden of deze problemen met 

meerdere SWV's gezien worden.  
 
Is er toch sprake van een aanzuigende werking binnen 

Apeldoorn?  
Dit is lastig om te onderzoeken. Hoenderloo groep is hiervan 

een voorbeeld. Deze is opgeheven, maar nu zijn er alweer 13 

zorgaanbieders op dat terrein.   
 
Er wordt een vraag ingebracht of er ook gekeken moet worden 

naar het schoolsysteem op zich (gericht op toetsing etc). Er zit 

verschil op hoe scholen hiermee omgaan wordt benoemd.  
Er wordt nu wel steeds meer gekeken naar een verhaal 

erachter. Maar ook schoolbesturen worstelen hiermee.  
 
Toelichting van Anja: 
Dit onderzoek is ingezet om antwoord te krijgen op de vraag: 

De stijging van het aantal aanmeldingen in het S(B)O, hoe 

gaan we daar als SWV mee om?  
Er komt een zak geld binnen die afhankelijk is van het aantal 

basisschoolleerlingen en het totale aantal kinderen neemt af.   
De vergoedingen voor lichte middelen op regulier onderwijs 

worden hierdoor elke keer minder.  
 
Uit het onderzoek blijkt dat er dus niet 1 grote knop is om aan 

te draaien. Wat kunnen we dan wel doen? Er zijn landelijke 

aanbevelingen, voor de gemeente Apeldoorn en voor het SWV. 

Deze worden nu besproken in het SWV.  
Er zijn 4 IB bijeenkomsten gepland, waarvan 2 al geweest zijn. 

De panelgesprekken zijn maar met een gedeelte van mensen 

in het onderwijs geweest en deze uitkomsten worden nu 

besproken met een grotere groep.  
 
 

4.  OPR deel 2 

• Huishoudelijk reglement 2022-2023 (meegestuurd ter 

voorbereiding) 
Annika past deze aan en volgende vergadering stellen we deze 

vast.  

• Medezeggenschapsreglement 2022-2023 ter vaststelling 

Annika past deze aan en volgende vergadering stellen we deze 

vast.  

• Statuut 2022-2023 ter vaststelling (meegestuurd ter 

voorbereiding) 
Annika past deze aan en volgende vergadering stellen we deze 

vast.  
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• Takenverdeling => wordt volgende keer doorgesproken.  
• Website SWV => contactpersoon oudergeleding. Sharon wil dit 

wel doen. Annika neemt met Sharon contact op om een stukje 

te schrijven wat op de website geplakt kan worden.  

• Concept jaarplan 2022-2023 hierboven al besproken.  

5.  Rondvraag 
Anja brengt nog het punt oudersteunpunt in. Er zijn tot nu toe geen 

vragen geweest op ouderniveau. Vooral vragen op steunniveau 

gekregen.  
 
PO en VO gaat een apart telefoonnummer, ze krijgen een nieuwe 

frontoffice. Als we nodig zouden zijn als OPR ouders kunnen we 

worden ingeschakeld.  
 
Marit wil toch ook graag aansluiten bij de bijeenkomst voor de nieuwe 

leden. Ook Ingrid sluit ook graag aan. Ze zijn van harte welkom.  

 

Voorzitterschap is nog steeds een punt wat niet ingevuld is. Gerty sluit 

de deur nog niet helemaal, maar is net nieuw binnen de OPR. Er wordt 

nu besloten dat Gerty vicevoorziter wordt en meekijkt met Madelon in 

het gebeuren zodat ze mogelijk het kan overnemen op termijn. 

Vooroverleg wordt gepland met secretaris, vice-voorzitter, voorzitter 

en Anja.   

 

Let op datum in februari is veranderd. Zie onder voor vergaderdata.  

Volgende reguliere OPR vergadering is 8 november 2022.  

21:40 uur 

6.  Einde vergadering  21.45 uur 

 

 

 

 

 

Actiepunten OPR 

Punt Wie Wanneer Afgehandeld 

Nieuwe voorzitter OPR OPR September 2022 Ja  

Bewerken statuut 2022-2023 Secretaris  Voor 8 november 

2022 

 

Bewerken huishoudelijk reglement 

2022-2023 

Secretaris  Voor 8 november 

2022 

 

 

Bewerken 

medezeggenschapsreglement 

2022-2023 

Secretaris Voor 8 november 

2022 

 

 

Opstellen concept OPR jaarplan 

2022-2023  

Secretaris  Voor 8 november 

2022 
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Besluitenlijst OPR 

Vaststellen statuten en reglementen 2022-2023 Vergadering van 8 

november 2022 

 

Vaststellen OPR jaarplan 2022-2023 Vergadering van 8 

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   

 

18 april 2023   

 

27 juni 2023  

 

 

OPR vergadering 1 (introductie) 

 

Introductie/inwerken nieuwe 

leden   

 

OPR vergadering 2 (evaluatie 

huidige ondersteuningsplan naar 

thema?)  

 

OPR vergadering 3 (financiën)  

 

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  
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! 1 mei 2023 moet ondersteuningsplan bij de inspectie ingeleverd zijn.  

 

 


