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Notulen OPR 

 
Datum:  26 oktober 2017 
Aanwezig:  Bart Bomer (voorzitter), Jill van den Born, Karin van Dijk, Jacobijn van Etten, Marjolein 

Kasman, Susanne Piras, Iris Que, Marleen Strengers, Lyzette Tromp (secretaris), 
Frederiek Westerveld 

Gast: Piet van den Berg (oud-voorzitter OPR) 
Notulist: Esther Nulden 
Afwezig:  Miranda Opgenoort 
Locatie:  OBC Huissen, Julianastraat 17, 6851 KJ Huissen 
Tijd:  19.30 – 21.40 uur 
 

 
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering.  

 
2. a Vaststellen notulen d.d. 29-06-2017 

Pagina 1, agendapunt 4.1. Tekstuele wijziging.  
 
Naar aanleiding van: 
Agendapunt 5.1. De risicoanalyse en het treasurystatuut zijn nog niet ontvangen door de OPR. De 
secretaris zal de directeur herinneren aan het opsturen hiervan. 
Agendapunt 5.1. De OPR mist nog enkele vertegenwoordigers van de aangesloten scholen.  
Pagina 4. De OPR heeft geen serviceabonnement bij CNV of AOB. Als dat noodzakelijk is, zal de 
OPR een abonnement afsluiten.  

 
2. b Vaststellen notulen d.d. 14-09-2017 

De notulen van 14 september 2017 worden kort na de vergadering van 26 oktober 2017 verspreid. 
 
ACTIELIJST 
1 staat open 
2 staat open, informeel is vernomen dat De Brouwerij en De Onderwijsspecialisten één zijn. De 
vraag wordt nog schriftelijk gesteld. 
3 vraag is gesteld 
4 afgehandeld 
5 afgehandeld 
6 staat open 
7 bij actiepunt 5 meegenomen 
8 bij actiepunt 5 meegenomen 
9 bij actiepunt 5 meegenomen 
10 afgehandeld 
11 uitgevoerd 
12 bij actiepunt 5 meegenomen 
13 uitgevoerd 
14 continu actiepunt 
15 de enige mogelijkheid nu is het plaatsen van de vastgestelde OPR-notulen op de site. De OPR 
besluit een eigen ruimte op de website uit te stellen tot een later moment. 
16 uitgevoerd 
17 afgehandeld 
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
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4. OPR punten van vergadering 
 

• BRIEF OPR AAN DIRECTEUR EN BESTUURSLEDEN SWV2506_SEPT 17 
De oud-voorzitter licht toe dat het dagelijks bestuur van de OPR op 4 mei 2016 de directeur per 
brief 7 punten heeft gestuurd waar een ondersteuningsplan wettelijk aan moet voldoen. De 7 
punten zijn gebaseerd op een uitspraak van de geschillencommissie. Eén punt daarvan is de 
meerjarenbegroting. De directeur heeft toen verzocht de brief in kopie door te sturen aan de 
onafhankelijke voorzitter van het bestuur. Op deze brief is geen antwoord gekomen. 
Op 12 december 2016 heeft de directeur per brief laten weten dat de meerjarenbegroting niet door 
het bestuur van het SWV is vastgesteld. 
De oud-voorzitter heeft daarop informeel laten weten dat de OPR op juridische gronden zonder 
meerjarenbegroting niet akkoord kan gaan met de jaarverlenging van het ondersteuningsplan. 
Daarnaast is op 19 december 2016 in de OPR-vergadering gesproken over lwoo en de oplossing 
van het bestuur in de begroting voor de financiële kant van lwoo. Het bestuur kiest voor een 
schoolmodel waarbij bepalend is waar de lwoo-leerlingen op school zitten. De situatie rond lwoo is 
voor het bestuur en de directeur een reden geweest om werk te maken van opting out. Opting out 
is in 2019 een wettelijk vereiste en is een door het bestuur te kiezen methodiek om de stijging van 
de kosten van lwoo op bestuurlijk niveau beheersbaar te houden. De oud-voorzitter was er 
voorstander van dat de gelden op grond van inhoudelijke motieven verdeeld worden.  
De inkomsten voor een lwoo-leerling zijn ongeveer het dubbele van de inkomsten voor een 
reguliere leerling. Scholen krijgen het geld gedeeltelijk rechtstreeks en gedeeltelijk via het SWV. 
Als de kosten voor de lichte ondersteuning dekkend zijn voor alle leerlingen die lwoo-
ondersteuning nodig hebben is er geen bekostigingsprobleem. Als het aantal jongeren met lichte 
ondersteuning hoger is dan waar ruimte voor is in de bekostigingssystematiek, dan vindt 
verrekening plaats bij de participerende schoolbesturen. In het SWV is er ondanks de stijging 
geen bekostigingsprobleem.  
 
In de vergadering van 19 december 2016 heeft de OPR zijn mening kenbaar gemaakt in het bijzijn 
van de oud-directeur en daarna is hiervan schriftelijk melding gemaakt. Ondanks herhaalde 
berichtgeving van de kant van de OPR ontvangt de OPR geen enkele reactie van de 
onafhankelijke voorzitter en geen schriftelijke reactie van de directeur. Het uitblijven van een 
reactie op brieven van de OPR baart de OPR zorgen. 
 
De oud-voorzitter licht enige zaken uit het verleden toe.  

− Het bestuur van het SWV heeft ervoor gekozen dat het ondersteuningsplan een plan in 
ontwikkeling is waarin het beleidsuitvoerend niveau niet opgenomen is. Het 
ondersteuningsplan is door het bestuur van het SWV in september 2016 goedgekeurd. De 
OPR heeft aangegeven dat het ondersteuningsplan met enkele onderdelen (zoals de 
meerjarenbegroting) uitgebreid moet worden. Hierover is jurisprudentie beschikbaar. De 
huidige directeur heeft in de vergadering van de OPR van 29 juni jl. uitspraken gedaan die 
juridisch onjuist zijn.  

− De OPR heeft anderhalf jaar geleden gevraagd naar een intern toezichthouder. Het bestuur 
koos voor een onafhankelijke voorzitter voor het onafhankelijke toezicht. De inspectie heeft dit 
goedgekeurd. De directeur is door het bestuur gemandateerd te overleggen met de OPR.  

 
De oud-voorzitter stelt voor de OPR te ondersteunen en informeel te spreken met bestuurders. De 
voorzitter geeft aan dat de OPR via de officiële kanalen wil communiceren met de directeur en het 
bestuur van het SWV en bestuurders graag ontvangt in de OPR-vergaderingen.  
De oud-voorzitter zal relevante brieven en gegevens uit zijn voorzittersperiode overdragen aan de 
voorzitter en secretaris van de OPR. 
 

• GAST: OUD-VOORZITTER OPR. BESPREKING VAN ZIJN STUK: FINANCIEEL INZICHT 
Piet van den Berg deelt informatie uit en licht toe hoe de inkomsten van het SWV tot stand komen 
en stelt voor bij een volgende vergadering toe te lichten hoe deze uitgaven in de begroting van het 
SWV gegoten zijn. 
 
Vanaf het ontstaan van het SWV zijn er door het Ministerie 29 beschikkingen afgegeven. Deze 
zijn terug te vinden op Duo Zakelijk onder relatienummer VO2506. De laatste beschikking is van 
15 april 2017.  
Er zijn vier categorieën waarvoor het SWV gelden ontvangt: 

− Lichte ondersteuning personeel 
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− Zware ondersteuning personeel 

− Lichte ondersteuning materieel (exploitatie) 

− Zware ondersteuning materieel (exploitatie) 
LO VO = lichte ondersteuning voortgezet onderwijs 
ZO VO = zware ondersteuning voortgezet onderwijs 
ZO MI = zware ondersteuning materiële instandhouding 
ZO PO = zware ondersteuning personeel 
 
Lwoo is lichte ondersteuning.  
Speciaal onderwijs is zware ondersteuning. 
 
De bedragen kunnen in de loop van een schooljaar veranderen. Twee grondslagen daarvoor zijn 
het aantal leerlingen en prijsverhogingen. Als voor een schooljaar de ondersteuning is vastgesteld 
kan het jaarverslag definitief opgemaakt worden.  
 
De gelden voor materiele ondersteuning worden per kalenderjaar bepaald. 
De gelden voor personele ondersteuning worden per schooljaar bepaald. 
Het jaarverslag wordt per kalenderjaar opgesteld.  
 
Het start meetmoment is 2012. 
Het bedrag van de normberekening (aantal leerlingen x een vastgesteld bedrag) wordt zonodig 
gewijzigd.  
Voor lwoo-leerlingen gelden verschillende categorieën met bijbehorende berekeningen. 
Scholen met lwoo-leerlingen krijgen voor deze leerlingen rechtstreeks geld en geld via het 
samenwerkingsverband.  
Van de normbekostiging wordt het lwoo-geld dat de scholen rechtstreeks krijgen afgetrokken.  
 
Verschillende variabelen tellen mee voor de normbekostiging: aantal leerlingen, aantal lwoo-
leerlingen en aantal vavo-leerlingen. Het aantal pro-leerlingen is ook van invloed, maar dat aantal 
is heel laag in dit samenwerkingsverband.  
Als de kosten voor lwoo- en pro-leerlingen boven de normbekostiging uitkomt heeft de overheid 
bepaald dat de rekening daarvan betaald moet worden door de schoolbesturen die participeren in 
het SWV. Dit is ondanks de stijging van het aantal lwoo-leerlingen nog niet het geval.  
 
Voor lwoo-leerlingen gelden strikte criteria.  
Sinds twee jaar is het aan de scholen om op basis van de criteria te bepalen of een leerling lwoo 
behoeft. Het SWV heeft besloten een percentage van de dossiers steekproefsgewijs te toetsen en 
geen personeel aan te nemen om alle dossiers te toetsen. In de tijd dat de RVC verantwoordelijk 
was voor het bepalen van de lwoo-ondersteuning was er ook al een stijging ten opzichte van het 
meetmoment te zien. 

  
Binnen het voortgezet speciale onderwijs zijn er drie categorieën met daaraan gekoppeld 
verschillende bedragen voor materiële en personele ondersteuning. Dit waren eerder de clusters 3 
en 4. De categorieën zijn licht, midden en zwaar zonder leeftijdsverschil. 
Het aantal leerlingen van categorie 1 is verminderd. 
Het aantal leerlingen van categorie 2 neemt toe.  
 
De telling van 1 oktober 2015 is bepalend voor het schooljaar 2016-2017. 
De verevening verevent verschillen tussen het aantal leerlingen met ondersteuning tussen de 
provincies.  
Te zien is dat er een verdichting in de problematiek optreedt. En dit zal waarschijnlijk terug te 
vinden zijn in de cijfers van 1 oktober 2017. 
Binnen het SO is een buitenreguliere telling mogelijk. Leerlingen die tussen 1 oktober en 
1 februari aangemeld worden hebben invloed op de bedragen die ontvangen worden.  
 
Het bestuur van het SWV kan de cijfers nauwelijks beïnvloeden. Er gelden duidelijke criteria en 
procedures voor de diverse gelden. Voor Pro-leerlingen geldt een toelaatbaarheidsverklaring die 
de directeur van het SWV moet tekenen.  
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• VERKIEZING NIEUWE VOORZITTER OPR 
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering. Leden kunnen zich nog 
aanmelden als voorzitter of vice-voorzitter. 

 
5 Rondvraag 

Iris Que gaat de app-groep beheren. De app-groep wordt gebruikt voor mededelingen op de dag 
van de OPR-vergadering. Andere correspondentie loopt via de mail.  
 

6. Sluiting 
Het volgende OPR-overleg vindt plaats op donderdag 23 november 2017 van 19.30-21.30 uur bij 
Mariëndaal, Middachtensingel 12 in Arnhem.  

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.  

 

 

 


