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CONCEPT NOTULEN  OPR  SWV HELMOND PEELLAND PO 
  

        

Datum:   Donderdag 29 april 2021   

Tijdstip:   19:30 - 21:25 uur   

Locatie:    Digitaal overleg via Teams   

        

Leden:     

Voorzitter:       

Ellen van den Berkmortel personeel Antoon Van Dijkschool (SO) St. SO & expertisecentra 

Marielle Berende ouder Mondomijn St. QliQ Primair Onderwijs 

        

Leden:       

Jolyne Beaumont personeel De Driehoek St. PlatOO 

Nynke Posthuma personeel De Ranonkel St. PlatOO 

Angelique Heesakkers Personeel Emiliusschool St. Emiliusschool 

Ingrid Gijsbers Personeel De Korenaar Aloysiusstichting 

Anne Dovens/ Jeroen v.d. 
Waterbeemd  Personeel Zuiderbos Helmond St. Zuiderbos 

Bianca Leenders Personeel Petrus Donderschool St. GOO 

Marloes Drossaers Personeel KC De Rots Eenbes 

Marloes Mooren ouder vervangingspoel St. PlatOO 

Peter van Meurs Ouder Ganzebloem Het NUT Geldrop 

Marino Leenen ouder De Toermalijn (SBO) St. Qliq 

Esther Schepers ouder OKC De Lindt St. OBS Helmond 

Inge Jeurissen ouder OBS Brandevoort St. OBS Helmond 

Chris van Asten ouder OBS De Driehoek St. PlatOO 

Bouke Konings ouder Mondomijn St. QliQ Primair Onderwijs 

Mark van den Broek ouder St Jozefschool Geldrop. Eenbes 

Stefanie Aarts ouder   St. QliQ Primair Onderwijs 

        

Aanwezig:       

Rieke Rietema (aspirant lid)   

        

Afwezig:       

Anne Dovens - Bianca Leenders - Marloes Drossaers - Peter van Meurs - Esther Schepers - Jeroen van 
de Waterbeemd 

Mark van den Broek sluit om 20.30 uur aan bij de vergadering 
  
  
  

Aanwezig SWV:     

Dhr. Erik Wissink - Mevr. Patty Proenings   

        

Aanwezig extern:     

Mevr. Miranda Peeters, BCO Onderwijsadvies   

        

Notulist:    Mevr.  Patty Proenings   

        

 
 

1. Opening van de vergadering 
Mevr. Berende opent de vergadering. Welkom voor mevrouw Rietema. Zij is aanwezig als aspirant 
lid. 
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2. Vaststellen agenda 

In verband met een gastspreker wordt de agenda wat betreft volgorde aangepast. De 
geagendeerde punten worden vastgesteld. 
Toegevoegd wordt de gevoerde bespreking met het bestuur door de voorzitters van de OPR. 
 
 

3. Mededelingen: 
De mededelingen van het stafbureau zijn vooraf toegestuurd naar de OPR leden: 
Er zijn geen vragen over deze mededelingen. 
 
Erik Wissink kijkt terug op 2 mooie webinars vanuit het Julius Project (13 en 14 april gehouden), 
hoogbegaafdheid/dubbel bijzonder. We hebben mooie feedback gekregen. Het SWV is trots op de 
organisatie en de sprekers. 
 
Mededelingen OPR: 
Er zijn enkele leden die aangegeven hebben om te stoppen met de OPR. 
Per direct is Anne Dovens gestopt. Haar OPR taken worden overgenomen door Jeroen van de 
Waterbeemd. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 stoppen de volgende leden: 
Ingrid Gijsbers, Peter van Meurs, Marino Leenders en Bouke Koonings. 
 
Opgemerkt wordt dat er veel verloop is in de OPR. Het SWV is gebaat bij een OPR waar kennis 
van zaken is. Door het vele verloop gaat kennis weer verloren. De OPR heeft het nodige op te 
pakken de komende tijd. Dit vraagt om expertise en daadkracht. Nu zien we dat het lastig is om 
mensen bereid te krijgen op taken op te pakken. 
 
Voor de openstaande vacatures zullen verkiezingen worden gehouden. Marielle Berende zal de 
verkiezingscommissie hiervoor bij elkaar roepen. Rian Kuepers van het stafbureau van het SWV 
kan secretariële ondersteuning bieden bij de verkiezingen. De vraag wordt ook gesteld of het wel 
nodig is om met 22 leden verder te gaan. We komen hier in een vervolg OPR vergadering op 
terug. 
 
Ingrid Gijsbers geeft aan dat ze stopt als OPR lid omdat ze werkzaam is op een VO school en deel 
gaat nemen in de OPR van het VO. Ze neemt in overweging om zich aan te melden als ouder voor 
de OPR van het SWV PO. 
 
Als OPR dienen wij de achterban (GMR-MR van de schoolbesturen/scholen) te informeren over de 
ontwikkelingen binnen het SWV. Ook dit is een aandachtspunt voor de komende periode. 
 

- Commissie communicatie: Jolyne Beaumont heeft zich vorige vergadering aangemeld voor de 
commissie communicatie. Ze heeft zich echter ook aangemeld voor de commissie oudersteunpunt. 
Deze laatste vraagt veel tijd. Ze vraagt of andere leden de commissie communicatie willen invullen. 

- Chris van Asten en Angelique Heesakkers geven aan deel te willen nemen in de commissie 
communicatie. 
 
Voorbereidingsgroep thema avond hoogbegaafdheid: Er wordt een thema avond 
georganiseerd voor ouders met als onderwerp: hoogbegaafdheid. De projectleider van Julius 
(Hoogbegaafdheid/Dubbel Bijzonder) zal deze avond mee organiseren. Er worden OPR leden 
gevraagd om deel te nemen aan de voorbereidingsgroep: 
De volgende OPR leden gaan deelnemen: Marielle Berende, Nynke Posthuma en Rieke Rietema. 
De projectleider van Julius, Emelie Bartelds, neemt contact op met de leden. 
 
Begroting 2021-2022: Patty Proenings vraagt aan de OPR om een begroting op te maken voor 
2021-2022. Wat gaat de OPR doen in dat schooljaar en wat is daarvoor nodig? Denk aan 
deskundigheidsbevordering, inhuren van expertise etc. etc. 
 
De voorzitters hebben zich georiënteerd op cursussen voor de OPR. Ze hebben informatie over de 
cursus “OPR start”. De studie bestaat uit 2 bijeenkomsten van 2,5 uur en er wordt een zelfstudie 
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van 2,5 uur gevraagd. Als er meer informatie beschikbaar 
is wordt deze doorgestuurd naar de OPR leden. 
 
 

4. Presentatie onderzoek naar de verwijzingen van kinderen naar het SBO en SO 
Dr. Miranda Peeters is aangesloten bij de vergadering. Miranda Peeters heeft vanuit BCO 
onderwijsadvies een onderzoek uitgevoerd naar de verwijzingen van kinderen naar SBO en SO 
scholen. Door middel van een presentatie worden de leden meegenomen in de bevindingen uit het 
onderzoek. 
 
De presentatie wordt toegevoegd aan dit verslag. 
 
De scholen hebben veel informatie aangeleverd om het onderzoek succesvol te laten zijn. De 
respons was zeer hoog. 
Op 22 april zijn de onderzoeksresultaten ook gepresenteerd aan de ALV van het SWV. 
 
De algemene bevindingen uit het onderzoek: (voor verdere informatie wordt verwezen naar het 
rapport en de presentatie) 

- Er wordt een toename geconstateerd in de zwaarte van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
- De stijging van verwijzingen naar SBO en SO vanuit de basisscholen wordt geconstateerd bij alle 

schoolbesturen 
- De grootste stijging zien we bij de grote schoolbesturen en de éénpitters 
- Deze regio staat in de top 3 m.b.t. residentieel geplaatste leerlingen 
- De verwijzingsvragen van SBO en SO laag lijken sterk op elkaar 
- Het zwaartepunt bij een verwijzing SO laag verschuift van leren meer naar gedrag 
- Er is een stevige groep met een etnische achtergrond die wordt verwezen 
- Er is geen duidelijk patroon m.b.t. de instroomleeftijd 
- Over het algemeen worden kinderen tijdig verwezen 
- De inzet van preventieve acties door de basisscholen leidt niet tot een daling in verwijzingen 
- Er wordt weinig geconsulteerd bij een SO midden en hoog 
- Intern proces om een TLV aan te vragen is verschillend tussen de schoolbesturen. Grotere 

schoolbesturen hebben een uitgebreider intern proces 
- 19% v.d. kinderen met een SBO verwijzing hebben vooraf meer dan 1 school bezocht. 
- 32% v.d. kinderen met een SO verwijzing hebben vooraf meer dan 1 school bezocht 
- Er worden nauwelijks kinderen teruggeplaatst vanuit het SBO, SO wel 
- Het merendeel van de kinderen die buiten het SWV naar een SO schoolgaan hebben een 

thuisnabij passend plek en gaan naar een school buiten de regio door wachtlijsten 
- Het aanbod wat ontwikkeld is sluit aan op de ondersteuningsvragen 
- Ouders zijn tevreden over het verwijzingsproces 
- Verbeterpunten voor ouders zijn met name eerder signaleren, het kind betrekken en de 

mogelijkheden breder verkennen 
- De evaluaties kunnen verbeterd worden 

 
Enkele begrippen uit het onderzoeksrapport zijn onbekend voor sommige OPR leden. 
Toegezegd wordt dat er een begrippenlijst wordt opgemaakt voor de OPR leden 
 
Inge Jeurissen stelt de vraag of er een relatie is te leggen met de ontwikkelingen bij de Cluster 2 
scholen.  
De Cluster 2 scholen zijn niet meegenomen in het betreffende onderzoek. Opvallend is wel dat er 
veel kinderen zijn met een taalproblematiek. Er lopen gesprekken met Cluster 2 scholen om hierin 
samen te werken. 
Ook zien we veel kinderen die zonder VVE indicatie het onderwijs instromen met taalproblematiek. 
Deze leerlingen hebben geen vroeg- en voorschoolse voorziening bezocht en de consequenties 
komen dan voor rekening van de basisscholen. 
 
Na agendapunt 4 neemt Ellen van de Berkmortel het voorzitterschap van de vergadering over. 
 

5. Bovenmatige reserves, individueel plan  
De OPR leden hebben een uitgebreide notitie ontvangen waarin wordt uitgelegd wat er van het 
SWV wordt verwacht vanuit het Ministerie m.b.t. de bovenmatige reserves. 
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Het merendeel van de bovenmatige reserves is al verwerkt 
in de (meerjaren)begroting 2021. Deze begroting is goedgekeurd door de OPR. Er resteert nog 
een klein deel waar het Ministerie een plan voor wil zien. In de notitie is aangegeven dat het 
resterende deel besteed zal gaan worden aan de verbetermaatregelen die door Minister Slob zijn 
gepresenteerd. In de notitie wordt gesproken over een bedrag van € 100.000. We zien echter de 
stijging van de leerlingen in het SBO en SO doorzetten en we verwachten dat er geen 
bovenmatige reserve meer zal zijn in het kalenderjaar 2022.  
Door de blijvende stijging is de zorg uitgesproken over de budgetten die beschikbaar zijn voor de 
basisscholen. Dit betreffende SWV heeft een bezuiniging moeten ondergaan (de zgn. 
vereveningsopdracht) en door het gesloten systeem resteert er steeds minder budget voor de 
basisscholen. Dit is een groot aandachtspunt. Het uitgevoerde onderzoek van BCO geeft ons 
aanknopingspunten om nieuwe beleidskeuzes te maken. 
 
De vergadering stemt unaniem in met het individueel plan. Het plan wordt hiermee vastgesteld. 
 

6. Toewerken naar een nieuw ondersteuningsplan 
Voorafgaand aan de vergadering hebben de leden informatie ontvangen over de domeinen uit het 
huidige ondersteuningsplan en de daaraan gekoppelde doelstellingen. 
Om toe te werken naar een nieuw ondersteuningsplan en daar informatie voor te vergaren willen 
we werken met 4 werkgroepen waarin de domeinen worden uitgewerkt. 
De werkgroepen gaan zich bezig houden met: 
Domein 1: dekkend ondersteuningsaanbod in de regio 
Domein 2: arrangeren en zorgplicht 
Domein 3: Samenwerken met partners 
Domein 4 tm 7: Communicatie, Bestuur vorming, Beheer en transparantie en kwaliteitszorg 
 
Leden hebben aangegeven waar hun voorkeur ligt. 
Marielle Berende heeft alles verzameld en zal de volgende vergadering een lijst met een indeling 
presenteren. Leden worden op volgorde van aanmelding ingedeeld. 
De volgende vergadering worden er concrete afspraken gemaakt om aan de slag te gaan in de 
werkgroepen. 
 
 

7. Oudersteunpunt 
De commissie oudersteunpunt is 2 keer bij elkaar geweest. In deze commissie participeren Arie 
Boertjes al projectleider en de leden van de OPR Jolyne Beaumont, Inge Jeurissen en Stefanie 
Aarts. 
 
Er ligt een mooi voorbeeld van een oudersteunpunt van Noord Kennemerland. De commissie is 
zich aan het verdiepen in wat nodig is voor een oudersteunpunt. Er zal een website ontwikkeld 
gaan worden. Deze website willen we in eerste instantie laten bestaan uit vragen die ouders 
kunnen hebben en de antwoorden daarop. De volgende stap kan zijn dat we ouders bij elkaar 
gaan brengen. Er staan nog vervolgbijeenkomsten van de commissie gepland. 
 
 

8. Extra toevoeging aan de agenda: gesprek met bestuur over ontwikkelingen SWV 
Op 27 april hebben de voorzitters van de OPR een gesprek gevoerd met de voorzitter van het 
bestuur Jan van der Heijden en de penningmeester/secretaris Annemie Martens. 
De vorige OPR vergadering hebben beide bestuursleden de OPR bijgepraat over de 
ontwikkelingen m.b.t. de governance. De volgende stappen zijn inmiddels gezet: 
Er is een stuurgroep geformeerd. Deze stuurgroep bestaat uit leden van de ALV. Ingeborg 
Schrama (Qliq), Hilbert de Vries (SSOE) en Hans Fuchs (OBSH). 
De stuurgroep houdt zich bezig met de implementatie van de nieuwe governance structuur. Zij 
doen dat in opdracht van de ALV. 
 
Het bestuur bestond uit 5 leden. Inmiddels zijn er al 2 bestuursleden teruggetreden, namelijk Wim 
Klaassen en Jacqueline Ketelaar, Per 1 juni a.s. treedt Jan van der Heijden terug als voorzitter 
bestuur. Er zouden dan nog maar 2 bestuursleden overblijven. 
Het aanwezig bestuur heeft besloten om volledig terug te treden per 1 juni 2021. De reden hiervoor 
is om het proces zo zuiver mogelijk te houden. 
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Door deze keuze is besloten om tijdelijk een interim 
bestuurder te benoemen.  
Bij de notaris is nagevraagd of het SWV mag werken met 1 bestuurder. Bevestigd is dat het 
bestuur mag bestaan uit 1 persoon. De benoeming van deze persoon is voorbehouden aan de 
ALV. 
 
Het is niet duidelijk wat de rol is van de OPR bij deze besluitvorming. 
Vandaag is de informatie daarover toegestuurd naar de stuurgroep. 
Ter informatie voor de OPR: 
 
 
Bevoegdheden Medezeggenschap Samenwerkingsverband passend onderwijs 
 

- OndersteuningsplanRaad (OPR) met geledingen voor personeel en ouders (en leerlingen in 
voortgezet onderwijs); 

- Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp) 
 
Algemene bevoegdheden OPR én MRp (Wet medezeggenschap scholen) 

- Recht op alle informatie die de OPR of de MRp voor haar werkzaamheden relevant acht (Wms 8); 

- Recht op overleg met het bestuur over alle zaken die de OPR of de MRp relevant acht (Wms 6.1); 

- Initiatiefrecht (voorstel doen/ standpunt kenbaar maken aan bevoegd gezag) op alle zaken die de OPR of de 
MRp relevant acht voor het beleid van het samenwerkingsverband (Wms 6.2). 
 
Bijzondere bevoegdheden OPR 

- Instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en elke wijziging. Dit geldt voor het plan, de 
meerjarenbegroting en de hiervan afgeleide jaarbegrotingen en bijlagen (Wms 14a); 

- Adviesrecht op het competentieprofiel van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan (Wms 11a). 
 
Bijzondere bevoegdheden Wms (Wet medezeggenschap scholen) MRp 

- Alle bevoegdheden van een MR conform de Wms, uitgezonderd 
o Bevoegdheden oudergeleding/ leerling geleding van de MR (Wms 13); 
o Bevoegdheden van de OPR (Wms 14a). 

Raad van Toezicht OPR 

- Recht op een bindende voordracht van een lid van de Raad van Toezicht (als die er is) (Wpo 17a 2, Wvo 24d 
2, Wec 28g 2). 
 
Wet versterking bestuurskracht (vanaf 1-1-2017*) OPR 

- Benoeming functies in het bestuur en het intern toezicht op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen 
(Wpo 17 a/ Wvo 24 d); 

- Adviesrecht OPR op het competentieprofielen van de toezichthouder en de leden van het toezicht houdend 
orgaan én de leden in het bestuur (Wms 11a); 

- Adviesrecht OPR op de aanstelling en ontslag van de leden van het bestuur van het    samenwerkingsverband 
(Wms 11a); 

- Intern toezichthouder of intern toezichthoudend orgaan overlegt tenminste 2x per jaar met OPR (Wpo 17a/ 
Wvo 24e1); 

- Voordrachtsrecht OPR* voor leden in de sollicitatiecommissie van het bestuur: één lid door oudergeleding en 
één lid door personeelsgeleding (Wms 10.2). 

- Rechtstreekse vergoeding van de noodzakelijke kosten van het bevoegd gezag, zonder dat daarvoor nog 
een faciliteitenregeling vereist is. De MRp - OPR moet het bevoegd gezag wel vooraf in kennis stellen van 
de te maken kosten voor het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen; doet de MRp - 
OPR dat niet, dan komen die kosten niet ten laste van het bevoegd gezag (Wms 28) 
   

9. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 
 
De vergadering sluit om 21.25 uur. 
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Acties    
    Door: Datum: 

21.04 Statuten OPR onder de aandacht brengen en updaten OPR 29-4-2021 

21.04 Aandacht voor het informeren van GMR/MR van schoolbesturen SWV OPR 29-4-2021 

21.04 Begroting OPR 2021-2022 indienen bij directeur SWV OPR 29-4-2021 

21.04 Verkiezingscommissie bij elkaar roepen door M. Berende OPR 29-4-2021 
    

    

Besluiten    
    Door: Datum: 

20.12 4 keer per jaar schrijft de OPR een stuk voor de nieuwsbrief van het SWV OPR 8-12-2020 

20.12 Instemming begroting 2021 OPR 8-12-2020 

21.04 Instemming individueel plan besteding bovenmatige reserves OPR 29-4-2021 

21.04 
Toewerken nieuw ondersteuningsplan in 4 werkgroep op basis van de 
benoemde domeinen OPR 29-4-2021 

 


