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Notulen OPR 

 
Datum  20 juni 2019 
Aanwezig Bart Bomer, Jacobijn van Etten, Henriëtte de Groot, Roberta Hofman, Susanna Piras 

(voorzitter), Marleen Strengers, Frederiek Westerveld 
Afwezig Jill van den Born, Karin van Dijk, Sarah de Jonge, Ties Koopmans 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  SGA, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem 
Tijd  19.30 – 21.40 uur 
 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen en in het bijzonder het nieuwe lid 
Henriëtte de Groot welkom.  
Jill van den Born, Karin van Dijk, Sarah de Jonge, Ties Koopmans hebben zich afgemeld.  
 
Agendapunt 7 is een onderdeel van het jaarverslag dat bij agendapunt 5 besproken wordt. Bij 
agendapunt 6 horen twee bijlagen 3.1 en 3.2.  
 

2. Korte terugblik op werksessie d.d. 14-03-2019 en scholing d.d. 11-04-2019 
De werksessie van 14 maart 2019 over het nieuwe ondersteuningsplan was vruchtbaar en 
interessant. Er werd goed geluisterd naar de diverse zienswijzen. 
De scholing op 11 april 2019 was duidelijk. Enkele vraagpunten zijn beantwoord. De nagestuurde 
documenten waren nuttig.  

 
3. Vaststelling notulen 29-11-2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

Naar aanleiding van: 

− De aanpassing van het medezeggenschapsstatuur en het huishoudelijk reglement worden 
aangehouden in verband met de mogelijkheid van een fusie met het SWV De Liemers.  

− De brief van de OPR over de aanpassing opting out lwoo in het ondersteuningsplan 2016-2020 
met een advies voor het opstellen van een notitie over de uitvoering en de borging van de zachte 
landing en over de verdeelsleutel binnen het overgangsjaar is verzonden. De brief wordt verspreid 
onder de OPR-leden. Actie: secretaris. 

 
4. Verslag van de Inspectie (bijlage 1.1 en 1.2) – ter info 

Onder het kopje ‘Wat moet beter’ staan drie verbeterpunten: 
 
I. Het verbeteren van de kwaliteit en de meetbaarheid daarvan 

De directeur-bestuurder licht toe dat voor diverse verbeterpunten die de inspectie constateerde al 
stappen waren ondernomen, die echter nog niet in de te beoordelen documenten waren 
opgenomen. Zodra de beleidsmedewerker weer inzetbaar is, wordt dit verbetertraject voortgezet. 
Het bewaken van de besteding van middelen is een opdracht voor de komende twee jaar. De 
ambities van het SWV  kwamen duidelijk in de presentatie aan de inspectie naar voren en de 
inspectie was daarover te spreken. De kwaliteitsslag moet meetbaar in de organisatie ingebed 
worden.  
 
De directeur-bestuurder is van mening dat het percentage vso-leerlingen geen uitgangspunt moet 
zijn, maar een meetinstrument. Ieder kind moet op de juiste plaats onderwijs krijgen. Als een regio 
een meer dan gemiddeld aantal vso-leerlingen heeft, dan moeten er andere oplossingen gezocht 
worden.  
Het SWV wil inzetten op goede samenwerking tussen vo en vso door bijvoorbeeld projecten zoals 
bij Olympus en de Brouwerij uit te breiden. In de meetbare cijfers worden bepaalde factoren die 
de cijfers kunnen beïnvloeden niet meegewogen.  
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De bestuurders presenteren onderling hoe zij hun middelen besteed hebben en stellen elkaar 
binnen kaders kritische vragen. Afgelopen jaar hebben Quadraam, Dorenweerd en Guido de Bres 
dit als eerste gepresenteerd. De verantwoording wordt onderdeel van het tweedaagse 
bestuursoverleg. Er komt een stramien voor het weergeven van de besteding van middelen zodat 
de presentaties van de scholen vergelijkbaar zijn. Daarnaast ziet iedere MR van de school toe op 
de besteding van de middelen binnen de school.  
Het financiële deel is uit het schoolondersteuningsplan gehaald en bij de orthopedagogen gelegd.  
Verder spreekt de directeur-bestuurder binnenkort met Jos Schipmans van het mbo over de 
overgang van vo/vso naar mbo. 70% van de leerlingen heeft moeite met die overgang. De 
overheid zal steeds meer aansturen op aandacht voor deze problematiek. Op mbo-niveau is er 
het Start to go (een buddy-project) en het Act-traject. Dergelijke trajecten kunnen versterkt 
worden de handen ineen te slaan en gelden samen te voegen.  
Met vsv-middelen zijn verzuimcoaches aangesteld. Verzuim wordt nu eerder gemeld. Om verzuim 
te voorkomen zijn preventieve maatregelen en het eerder herkennen van signalen nodig. Binnen 
het verzuimbeleid lopen meerdere projecten. De verzuimcoach kiest de aanpak die het beste 
aansluit bij de leerling.  
 

II. De procedure voor toelaatbaarheidsverklaringen 
De procedure is aangepast en goedgekeurd door de inspectie. Toelaatbaarheidsverklaringen 
worden steeksproefsgewijs getoetst.  
 

III. Onafhankelijk toezicht 
De governancestructuur. De structuur is per 1 januari 2019 aangepast met een toezichthoudend 
bestuur, een directeur-bestuurder en een onafhankelijk voorzitter. De onafhankelijk voorzitter is 
geen lid van het bestuur. De inspecteur was van mening dat met het one-tier-model niet 
ruimschoots voldaan werd aan onafhankelijk toezicht. De juridische afdeling van de overheid gaat 
echter akkoord met het one-tier-model. Het SWV onderneemt dat ook geen verdere actie op dit 
door de inspectie aangestipte punt. De directeur-bestuurder is voorstander van een externe Raad 
van Toezicht. Het toezichthoudend bestuur wordt nu gevormd door de bestuurders van de 
scholen, die belanghebbenden zijn. Het SWV zal steeds verder moeten groeien in samenwerken 
vanuit vertrouwen. Door onderling goede vragen te stellen, kan constructief gebouwd worden aan 
een sterk SWV.  

 
5. Jaarverslag (bijlage 2.1 - 2.3) – ter info 

De verspreidde stukken zijn de aan het toezichthoudend bestuur verspreidde stukken en nog niet 
definitief. Het verslag van het toezichthoudend bestuur en het aangepaste bestuursverslag 
worden vrijdag 21 juni 2019 naar de auditcommissie en de voorzitter van de OPR verzonden. De 
financiële stukken worden in een toekomstig overleg besproken. Actie: voorzitter 

 
6. Voorgenomen fusie met Samenwerkingsverband De Liemers (bijlage 3.1 en 3.2) – ter info 

In juni/juli 2018 verzocht het SWV De Liemers om de mogelijkheid tot een nauwere samenwerking 
na te gaan. De beide SWV-en hebben al een samenwerkingsafspraak. De twee bestuurders van 
het SWV De Liemers (Quadraam en Onderwijsspecialisten) maken deel uit van het SWV Arnhem. 
SWV De Liemers heeft ongeveer 7000 leerlingen en SWV Arnhem ongeveer 23.000 leerlingen. 
Van De Liemers gaan 730 leerlingen in Arnhem naar school. Er zijn geen leerlingen uit het 
Arnhemse gebied die in scholen van De Liemers les krijgen. 
 
In de zomervakantie van 2018 bleek uit een ruwe berekening dat er geen grote bezwaren werden 
gevonden tegen een nauwere samenwerking. In september 2018 deed SWV De Liemers het 
verzoek tot aansluiting bij SWV Arnhem. Er werd een due diligence onderzoek uitgevoerd. De 
resultaten zijn gepresenteerd en besproken in de bestuursvergaderingen. Er zijn op verzoek 
nadere scenario’s doorgerekend. Op 3 juli 2019 volgt besluitvorming over de fusie. Voor een 
fusiebesluit is een meerderheid van stemmen nodig. Na een fusie blijft de stemverhouding 1 per 
bestuur. 
Als besloten wordt tot een fusie, zal dit statutair ingaan op 1 januari 2020. Tot 1 oktober 2019 zal 
een bureaumedewerker van Arnhem het bedrijfsbureau van De Liemers ondersteunen. Vanaf 
1 oktober 2019 worden de dienstverbanden van medewerkers (o.a. orthopedagogen) gewijzigd  
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naar Quadraam. Het bedrijfsbureau wordt met 0,25 fte uitgebreid. Er is nog 0,4 fte openstaand en 
verder wordt gebruik gemaakt van 0,5 fte flexibele schil voor piekmomenten en bij ziekte.  
Bij een fusie is goedkeuring van OCW, de OPR-en en de OOGO’s nodig.  

 
Na een fusie wordt het SWV één van de vijf grootste SWV-en in Nederland wat mogelijkheden 
biedt in de communicatie met de overheid over bijvoorbeeld negatieve verevening.  
Bij het opstellen van het nieuwe ondersteuningsplan zal, zodra dit aan de orde is, de Liemersregio 
meegenomen worden.  
De OPR neemt zich voor de OPR van De Liemers op de eerste vergadering in het nieuwe 
schooljaar uit te nodigen. Actie: voorzitter en Bart Bomer. 
  

7 Bestuursverslag 2018 (bijlage 4) – ter info 
Het bestuursverslag maakt onderdeel uit van het jaarverslag van agendapunt 5.  

  
8 Samenwerkingsconvenant (bijlage 5) – ter info 

In het OOGO is afgesproken een uitvoeringsagenda op te stellen. Nannette Zwiers en Gerda van 
Haren (beleidsmedewerkers) zullen hiervoor mensen met doorzettingsmacht benaderen. Er is 
contact gelegd tussen de verzuimcoaches en de wijkteams via de directeur-bestuurder en de heer 
Kwakman 
  

9 Gesprek met directeur-bestuurder Johnny Uytdewilligen (vanaf 20.00 uur) 
 De voorzitter heet de directeur-bestuurder welkom.  

De directeur-bestuurder verontschuldigt Dick Mak. Zo nodig zal Dick Mak na de zomervakantie de 
financiële stukken en een wijziging in geldstromen via de werkgroep financiën toelichten.  
Agendapunten 4-10 zijn samen met de directeur-bestuurder besproken. 

 
10 Afscheid vertrekkende OPR-leden 

De voorzitter en de directeur-bestuurder bedanken Jacobijn van Etten voor haar inzet voor de 
OPR. De OPR is mede dankzij Jacobijn op basis van vertrouwen gegroeid in haar samenwerking 
onderling en met het bestuur.  

 
Om vertegenwoordiging vanuit Aeres te behouden gaan de directeur-bestuurder van het SWV, de 
directeur van Aeres en de voorzitter van de OPR ermee akkoord dat Roberta Hofman voorlopig 
aanblijft als lid van de OPR. De OPR-leden stemmen hier ook mee in. Er blijft gezocht worden bij 
Aeres naar nieuwe vertegenwoordiging.  
  

11 Rondvraag 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
12. Sluiting 

Het volgende OPR-overleg vindt plaats op 12 september 2019 van 19.30-21.30 uur. De locatie 
volgt nog. 
De daaropvolgende overleggen zijn op 31 oktober en 28 november 2019 gepland. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.40 uur.  


