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Notulen OPR 

 
Datum:   25 januari 2018 
Aanwezig:  Susanne Piras (voorzitter), Bart Bomer, Jill van den Born, Karin van Dijk, Jacobijn van 

Etten, Roberta Hofman, Marjolein Kasman, Iris Que, Marleen Strengers, Lyzette 
Tromp (secretaris), Frederiek Westerveld 

Notulist: Esther Nulden 
Afwezig:  - 
Locatie:  Briant College, Bethaniënstraat 250, 6826 TJ Arnhem 
Tijd:  19.30 – 21.35 uur 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de eerste OPR-vergadering in 2018.  
Roberta Hofman neemt deel aan de OPR namens Aeres in Velp. De leden stellen zich kort voor. 

 
2. Vaststellen notulen d.d. 23-11-2017 

Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 
Diverse OPR-leden hebben gesproken met de directeuren/bestuurders van hun scholen of 
hebben daar een afspraak voor gemaakt. De bestuurders geven aan niet op de hoogte te zijn van 
de inhoud van de brieven die de OPR aan de directeur en de bestuursvoorzitter hebben gestuurd 
en van het afkeuren van de begroting van 2017.  
 
ACTIELIJST 
Niet besproken. 

  
4. OPR punten van vergadering 

• KORT VERSLAG VAN KENNISMAKINGSBEZOEK VAN NIEUWE VOORZITTER SUSANNE PIRAS AAN DE 

DIRECTEUR VAN HET SWV, JOHNNY UYTDEWILLIGEN, D.D. 18-12-2017 

• VOORSTEL BRIEF OPR AAN DIRECTEUR EN BESTUURSLEDEN SWV2506 
 

De voorzitter OPR en de directeur SWV hebben elkaar voor de kerstvakantie kort gesproken. De 
focus lag op de samenwerking tussen de OPR en de directeur in de toekomst.  
 
De kwestie rond het niet goedkeuren van de begroting van 2017 staat de verstandhouding in de 
weg. De voorzitter heeft de directeur toegezegd dit uit te zoeken. Uit het onderzoek blijkt dat als 
de OPR een besluit niet goedkeurt de OPR dat binnen zes weken schriftelijk moet laten weten 
aan de directeur van het SWV en moet verzoeken om het besluit dat genomen is door het bestuur 
van het SWV nietig te verklaren. Het verzoek tot het nietig verklaren van het besluit moet met 
redenen omkleed zijn. Het bestuur moet vervolgens een verzoek doen aan de 
geschillencommissie om het besluit te mogen uitvoeren.  

 
De OPR heeft besloten om geen vervolg te geven aan het afkeuren van de begroting van 2017. 
De inhoudelijke reden voor de afwijzing is echter nog steeds aanwezig. Er is nog geen 
gelegenheid geweest de zorg die de OPR daarmee uitsprak rond de lwoo-gelden te bespreken 
met de directeur.  
 
De OPR heeft de meerjarenbegroting met daarin opgenomen de begroting voor 2018 ontvangen. 
De begroting is niet voorzien van een begeleidende brief met het verzoek tot instemming en een 
termijn daarvoor. Op het toegezonden stuk staat dat de begroting is vastgesteld op 13 december 
2017. De OPR beschikt niet over een besluitenlijst van de bestuursvergadering waar dit besluit op 
vermeld staat. 
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De OPR neemt zich voor heldere afspraken over het aanleveren van en reageren op stukken te 
maken en zal de directeur verzoeken een lijst te maken met stukken die de OPR ontvangt en 
daarbij te vermelden of de stukken instemming behoeven of ter informatie zijn.  
In de statuten zal opgenomen moeten worden hoe om moet worden gegaan met stukken die 
instemming behoeven. Dat wil zeggen: binnen welke termijn de stukken na vaststelling door het 
bestuur aan de OPR verstrekt worden, de termijn waarbinnen de OPR moet reageren, wanneer 
die termijn ingaat en de mogelijkheid tot het verlengen van die termijn. In het huidige reglement 
staat dat de reactietermijn ingaat zodra het verzoek tot instemming ontvangen is en dat deze 
termijn maximaal met drie weken verlengd kan worden.  
 
In het huishoudelijk reglement zal bij artikel 7 worden verduidelijkt wie in functie zijnde leden zijn. 
Dit zijn leden die lid zijn van de OPR. De vacante plaatsen in de raad tellen niet mee bij het 
bepalen van het aantal stemmen voor het quorum.  
 
De OPR heeft het activiteitenplan SWV 2506 2017/2018 ontvangen. De OPR zou graag een 
jaarplan opstellen met een koppeling tussen het activiteitenplan, het vergaderschema van het 
bestuur en de benodigde documenten/stukken daarbij.  
 
De voorzitter past de conceptbrief van de OPR aan de directeur aan en zal de brief versturen.  
 
De directeur heeft toegezegd in de volgende OPR-vergadering de meerjarenbegroting toe te 
lichten. De voorzitter zal de directeur telefonisch vragen hoe hij het versturen van de begroting 
heeft bedoeld en of de reactietermijn op de begroting start bij de ontvangst van de begroting of bij 
de toelichting op de begroting.  
De OPR plant de volgende OPR-vergadering op 22 februari 19.30 uur bij Aeres in Velp. De 
directeur wordt van 20.00-21.00 uur uitgenodigd. De voorzitter zal informeren of de directeur 
beschikbaar is op die datum. De reservedatum is 15 maart 2018. 
 
De leden hebben in de OPR-vergadering van 27 november 2017 afgesproken dat ieder lid op zijn 
of haar school zou navragen of er knelpunten bij de begroting zijn.  

 

• VAN DE BESTUURSTAFEL: WERKGROEPEN DIRECTIEBERAAD 2017-2018 EN ACTIVITEITENPLAN 2017-
2018 
De stukken zijn ter kennisgeving aangenomen. 
 

• WERKGROEPEN OPR 
Begroting/Financiën– Jil van den Born,Karin van Dijk, Bart Bomer, Marjolein Kasman, Iris Que en 
Susanne Piras.  
Opting out - Jacobijn van Etten, Roberta Hofman, Marleen Strengers, Lyzette Tromp en Frederiek 
Westerveld 
Scholing – Marjolein Kasman 
 
De OPR splitst zich op in de werkgroepen begroting/financiën en opting out om deze onderwerpen 
voor te bereiden voor de bespreking van de begroting op 22 februari 2018.  

 
TERUGKOPPELING VAN DE WERKGROEP BEGROTING/FINANCIEN 
De werkgroep stelt voor het overleg te starten met praktijkvoorbeelden naar aanleiding van 
programma 3, speciaal als het moet.  
De OPR zal refereren aan de doelstelling dat elk kind op de juiste plek moet zitten. 
Daarna zal de OPR vragen stellen die de begroting verduidelijken. Zowel over wat er staat als de 
achterliggende gedachte. Centraal daarbij staan de vragen: 
Hoe komt het geld waar het nodig is? 
Hoe is de verdeling van het geld tot stand gekomen? 
Hoe gaan de reguliere scholen hun handelingsbekwaamheid vergroten? 
En waar zijn deze kosten terug te vinden in de begroting? 
Wat valt onder de post ontwikkeling en innovatie en hoe komen de resultaten van de 
ontwikkelingen en innovaties bij de leerlingen terecht? 
Hoe gaat de directeur om met de individuele belangen van de diverse besturen? 
Wat is de reden van de verhoging van de overheadkosten van het SWV? 
Verder heeft de werkgroep detailvragen over de begroting. 
De werkgroep stelt voor de aandachtspunten/vragen voor het overleg op 22 februari a.s. vooraf 
mee te delen aan de directeur.  
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TERUGKOPPELING VAN DE WERKGROEP OPTING OUT 
De werkgroep wil graag vragen per wanneer het SWV opting out wil laten ingaan. 
Wat wordt het totale bedrag voor lwoo en waar is dit op gebaseerd? In de begroting lijkt het erop 
dat de bedragen voor 2018 en 2019 nagenoeg hetzelfde zijn. 
Welke criteria overweegt het SWV te gaan hanteren voor lwoo? 
En welke bekostigingssystematiek? 
Welke gevolgen worden verwacht voor de diverse scholen in het SWV? 
Wat gebeurt er als het aantal lwoo-leerlingen groeit? 
Waar worden de verwachtingen van groei of daling van het aantal lwoo-leerlingen op gebaseerd? 
Hoe gaat het SWV om met het ontwikkelen van meer kennis in het reguliere voortgezet onderwijs 
voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben? Er zijn diverse programma’s tot nu toe 
ontwikkeld die na een aantal jaren stopgezet zijn omdat ze niet werkten.  
 
ALGEMEEN 
De OPR neemt zich voor om de directeur van praktijkvoorbeelden te voorzien. Het is een 
belangrijke taak van de OPR om hem te voeden met de dagelijkse realiteit. 
 
De risicoparagraaf benoemt enkele risico’s die de OPR belangrijk vindt. De eerlijkheid van de 
risicoparagraaf spreekt de OPR aan.  
 
De OPR heeft vooral inhoudelijke vragen over de begroting. Opting out heeft wel een financiële 
component. Wat de OPR betreft is een meer financiële uitleg door de controller niet nodig tijdens 
het overleg op 22 februari a.s.  

 

• OPR, LEDENLIJST EN ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN 
De termijn van Bart Bomer loopt in januari 2018 af. Hij stelt zich verkiesbaar bij zijn school. 
De termijn van Lyzette Tromp loopt in februari 2018 af. Zij stelt zich verkiesbaar bij haar school. 
De vacatures van dit moment en die in de nabije toekomst ontstaan zijn onder de aandacht van de 
scholen gebracht. OPR-leden hoeven geen MR- of GMR-lid te zijn.  
OPR-leden die de functie van secretaris OPR ambiëren kunnen dit aangeven.  
Dit agendapunt komt op 22 februari a.s. terug.  

 

• JAARVERSLAG OPR 2017 IN DE MAAK 
Het jaarverslag van de OPR over 2017 is in concept klaar en zal aan de leden verspreid worden. 
De leden kunnen hier voor 1 februari 2018 op reageren. De voorzitter zal het stuk definitief maken. 
Het jaarverslag wordt 1 februari 2018 aan het SWV verstuurd.  

 
5 Rondvraag 

De presentielijst zal worden opgesteld met de namen van alle in functie zijnde leden zodat tijdens 
besluiten gemakkelijk kan worden gecheckt of het quorum aanwezig is.  
 

6. Sluiting 
Het volgende OPR-overleg vindt plaats op 22 februari 2018 van 19.30-21.30 uur bij Aeres Velp, 
Pinkenbergseweg 5F, 6881 BA Velp.  

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur.  


