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OPR 

Dinsdag 14 juni 2018 van 19.30 tot 20.30 uur  

vergaderruimte SWV, Berkveld 19 in Helmond  

Vastgesteld: 6 juli 2018 

 
 

Aanwezig: 

 Oudergeleding: Karolien Compiet, Inge Jeurissen, Mieke Haverkort, Peter van Meurs, Marieke 

Pestman, Hilke de Rooij en Mark de Vries (voorzitter) 

 Personeelsgeleding: Jolyne Beaumont, Nathalie Derix, Monika Fun, Karen van Hooff, Marleen 

Keeris en Peter Verberne 

 SWV: Erik Wissink  

 Notulist: Ingeborg Houthooft 

 

Afwezig m.k.: 

 Oudergeleding: Chris van Asten, Chris van den Boom, Marino Leenen, Bianca Mikkers 

 Personeelsgeleding: Marian Nijkamp, Nynke Postuma, Esther Schepers en Anja Verschuren 

 

Afwezig: 

 Personeelsgeleding: Maïs Evers 

 

           

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de laatste vergadering 

van het schooljaar.  

 

2. Mededelingen/correspondentie 

- De statuten van de OPR zijn opnieuw bestudeerd en er is contact geweest met DUO over arti-

kel 21. Dit artikel lijkt niet passend voor een samenwerkingsverband. Zij gaven aan dat artikel 

21 inderdaad niet past in deze statuten en dat artikel 17 daarin voorziet. 

 Het bestuur is akkoord gegaan om artikel 21 te schrappen. Het is nu aan de OPR om het sta-

tuut opnieuw vast te stellen. 

 De voorzitter geeft aan dat de OPR wettelijk het recht heeft om iemand te benoemen voor de 

Raad van Toezicht. Het is echter niet passend voor de structuur van het SWV. Artikel 21 is 

afkomstig uit de statuten voor een MR van een school. 

 De voorzitter informeert vanuit zijn verantwoordelijkheid of het wenselijk is om artikel 21 als-

nog te handhaven in het reglement in relatie tot het model van het SWV. 

- Het bestuur heeft ingestemd met de verhoging van de vergoeding voor de OPR-leden per in-

gang van het nieuwe schooljaar. Per vergadering wordt ter plekke gedeclareerd zodat er niet 

achteraf of over het boekjaar wordt gedeclareerd. 

- De OPR-leden worden uitgenodigd om mee te denken over een andere vormgeving van het 

ondersteuningsplan voor met name ouders. De directeur wil graag input, met name vanuit de 

oudergeleding van de OPR, om een heldere weergave te maken van een moeilijke materie. 

- Privacyprotocol is vastgesteld en er is een functionaris gegevensbescherming benoemd. De 

medewerkers van SWV hebben ook verschillende verklaringen ondertekend.  

 Het datalek is een belangrijk onderdeel van het protocol. Het SWV heeft te maken gehad met 

een klein datalek rondom een TLV. Het is direct gecorrigeerd en wordt ook gemeld. Het is be-

langrijk om een datalek te melden want, dan word je als organisatie als betrouwbaar gezien. 
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 Het SWV heeft het protocol zelfstandig opgesteld, maar heeft documenten uitgewisseld met 

SWV PO Eindhoven. Eventuele aanvullingen of advies omtrent het protocol zijn welkom. Het 

blijft een punt van aandacht. 

 Er is onduidelijkheid over het verstrekken van gegevens zonder toestemming van de leerling 

en/of ouders. Een TLV kan niet ingediend zonder toestemming van de ouders. Er mogen wel 

kindergegevens uitgewisseld worden met het SWV zonder toestemming van de ouders.  

 De meldcode is een werkproces, een protocol waar je verplicht bent om je aan te houden. 

- De stappen die gezet moeten worden om een TLV in te vullen worden als een tijdrovende klus 

ervaren terwijl het kind al 2 jaar van school is. Binnen het SWV is met elkaar afgesproken dat 

de verwijzende school zicht moet hebben op mogelijke terugplaatsing en de ontwikkeling van 

een kind. Eén of twee keer per jaar is daar overleg over en dit geeft een globaal beeld van de 

ontwikkeling van het kind. Vervolgens wordt een heraanvraag ingediend waar vragen gesteld 

worden over de 5 aandachtgebieden van evaluatie. Dit is echter de verantwoordelijkheid van 

de school waar het kind naar toe is gegaan. Er blijkt iets niet goed te gaan met de aanlevering 

van informatie van de uitvoerder naar de opdrachtgever.  

 Op de volgende OPR-vergadering wordt dit punt geagendeerd. Hans van Gorp wordt uitgeno-

digd om een toelichting te geven over het TLV-systeem. Tevens is er dan gelegenheid om 

vragen te stellen. 

- Het beleidskader arrangement Down is vastgesteld door het bestuur en wordt 21 juni voorge-

legd aan de ALV. Het is een inhoudelijk stap. Iedere school die hiermee aan de slag gaat krijgt 

extra middelen. Er zijn 3 type arrangementen te onderscheiden: een instroom-, volg- en door-

stroomarrangement.  

 De directeur is in overleg met SSOE over een abonnement en met ORO over afspraken 

rondom de zorgcomponent, maar daarvoor is de gemeente ook bij nodig. Momenteel vindt 

een inventarisatie plaats op welke scholen de kinderen van Down zich bevinden. Deze scho-

len worden benaderd om deel te nemen aan een leernetwerk. In het najaar vindt een studie-

middag plaats waarvoor een Belgische orthopedagoog wordt uitgenodigd die veel kennis heeft 

van dit onderwerp. 

 Per arrangement kan een aantal uren consultatie ingekocht worden. Eventuele lopende aan-

vragen bij SSOE kunnen dan via het SWV aangevraagd worden. 

 Scholen hebben behoefte aan praktische onderwijskennis, daarom wordt de vraag gesteld of 

deze “handen van SSOE” ook aangevraagd kunnen worden. Dit is mogelijk want het SWV 

stelt een bepaald bedrag per kind per jaar ter beschikking. De school moet hiervoor wel een 

plan opstellen. 

  

3. Voorstel data OPR  

De bijeenkomsten in het schooljaar 2018-2019 worden vastgesteld op: 

- Donderdag 11 oktober 2018 

- Dinsdag 11 december 2018 

- Woensdag 20 maart 2019 

- Donderdag 13 juni 2019  

 

4. Gesprek met de inspectie 

 De directeur doet verslag van het goede gesprek dat hij gevoerd heeft met de inspectie. Er is met 

name gesproken over de basisondersteuning. De huidige definitie van basisondersteuning past 

niet meer in het huidige inspectiekader, daarnaast is het bezwaar dat de huidige definiëring wei-

nig ruimte biedt aan ouders op inspraak bij de inzet van extra ondersteuning binnen de reguliere 

school (instemmingsrecht handelingsdeel OPP). Met de inspectie is oplossingsgericht gesproken 

over een nadere definiëring waarbij enerzijds de rechten van de ouders duidelijk gepositioneerd 

worden en anderzijds scholen de ruimte hebben om te mogen en kunnen verschillen.  

 De optie is nu om de basisondersteuning zodanig te beschrijven dat duidelijk is waaruit het pak-

ket aan preventieve en licht curatieve activiteiten bestaat dat als basis geboden kan worden. 
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Wanneer een kind meer nodig heeft, definiëren we dit als extra ondersteuning licht binnen de ba-

sisschool. Hierbij hoort dan ook de verplichting om een OPP op te stellen, hierover af te stemmen 

met de ouders (instemming op het handelingsdeel van het OPP) en het OPP te registreren. 

 In het nieuwe schooljaar wordt er een soort continuüm van zorg opgesteld waarbij de basisonder-

steuning gedefinieerd wordt. 

 Komend schooljaar krijgt het SWV weer het periodieke inspectieonderzoek. De inspectie geeft 

aan wie de gesprekspartners voor het onderzoek. De OPR mag altijd gesprekspartner zijn. 

 

5. Conceptjaarverslag 

 Dit punt is abusievelijk op de agenda gekomen. Het verslag moet eerst besproken worden met de 

accountant, het bestuur en de ALV. Het jaarverslag is weer beter in de ontwikkeling, maar er is 

wel nog een slag te maken betreffende de governance en een verbeterde rol van de OPR. 

 Het jaarverslag komt terug in de eerste vergadering van de OPR. 

 

6. Voorbereiding nieuwe schooljaar  

 Het SWV is bezig met alle ambities van het ondersteuningsplan om deze vervolgens te vertalen 

naar een nieuw jaarplan. 

 - Zoals omschreven in het ondersteuningsplan willen beide SWV’en een betere aansluiting PO-

VO. Momenteel worden al veel kinderen besproken met het VO om ze tijdig in beeld te bren-

gen en te arrangeren naar het VO. 

 - Het onderzoek, dat samen met de gemeenten is bekostigd, naar de aansluiting voor- en 

vroegschools is gereed. Een belangrijke constatering is het belang om kinderen eerder in 

beeld te krijgen zodat er tijdig gearrangeerd kan worden naar de juiste plek. Dit vraagt om een 

grote professionaliseringsslag en een aanpassing van een aantal procedures, omdat er veel 

organisaties betrokken worden. De organisaties kennen elkaar niet en weten onvoldoende wat 

ze doen. 

  Het gaat om de kinderen waarbij niet duidelijk is wat de meest passende plek is. Het onderwijs 

wordt betrokken, maar het is ook belangrijk dat er geïnvesteerd wordt. Met elkaar middelen 

beschikbaar stellen zodat de juiste dingen gebeuren. 

  Het rapport is verzonden naar de ambtenaren en aan hen wordt gevraagd of het ook gedeeld 

mag worden met andere partijen.  

  - Door de vele vragen die er liggen bij de gedragsdeskundige, een directeur die zich momenteel 

te veel bezighoudt met praktische zaken in plaats van beleidszaken en het ambitieuze onder-

steuningsplan is er voor drie dagen een gedragsdeskundige aangenomen. De precieze verde-

ling van de taken (aansluiting PO-VO, thuiszitters en jonge kind) wordt nog verder uitgewerkt. 

In de begroting is rekening gehouden met deze uitbreiding. 

 

 7. Secretaris / (vice) voorzitter opvolging 

 Er heeft zich niemand gemeld voor de openstaande vacatures. Dit komt door de hoge taakbelas-

ting van de OPR-leden en wellicht door de onbekendheid van de taken. 

 De directeur gaat graag in overleg met de leden die er nog over nadenken. Gespreksonderwer-

pen zijn: Wat vraagt het voorzitterschap? Hoe is de samenwerking? Welke ondersteuning kan 

geboden worden om meer gevoel te krijgen bij de werkzaamheden van een voorzitter.  

  

 Het voorzitterschap kan eventueel ook voor één jaar aangegaan worden. Een OPR heeft een 

voorzitter nodig en liefst geen technisch voorzitter. 

 De opzet van de OPR moet volgend jaar anders. Er moet meer gewerkt worden met thema’s. 

  

8. Verkiezingscommissie  

 De verkiezingscommissie, bestaande uit Monika Fun, Hilke van Rooij en Marieke Pestman, gaat 

de procedure rondom de verkiezingen bekijken en maken daarvoor een draaiboek.   
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9. Rondvraag 

 - De eerste resultaten van de ouderbetrokkenheidsmonitor worden binnenkort verwacht. De uit-

slagen van de monitor worden meegenomen in de bestuursgesprekken.  

  De directeur bekijkt of het mogelijk is om met terugwerkende kracht ouders te vragen alsnog 

de vragenlijst in te vullen. 

 - Er is behoefte aan meer uitwisseling met de professionals over de verschillende initiatieven en 

samenwerking tussen de scholen. Er is een begin gemaakt door “good practices” te delen in 

de nieuwsbrieven, het organiseren van leernetwerken en het maken van bestuursondersteu-

ningsprofielen. 

 

10. Sluiting 

  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng, wenst iedereen een fijne vakantie en sluit 

de bijeenkomst om 21.15 uur. 

 

 

Actielijst 

   Door: Datum: 

17.09 Een delegatie van de OPR gaat in overleg met een 

afvaardiging van het bestuur/de ALV over rollen en 

verantwoordelijkheden. 

Jan van der Heijden  

18.01 Bekijken of het mogelijk is om met terugwerkende 

kracht ouders te vragen alsnog de vragenlijst in te 

vullen. 

Erik Wissink  

 


