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Notulen OPR 

 
Datum  31 oktober 2019 
Aanwezig  
Deel 1, 2 en 3:  Bart Bomer, Karin van Dijk, Henriëtte de Groot, Manon Haanepen,  

Roberta Hofman, Ties Koopmans, Susanna Piras (voorzitter), Marleen Strengers, 
Frederiek Westerveld,  

Deel 2 en 3: Brigitte Bullee, Elske Nijdam, Wendy Plucker, Gerard Wildenbeest 
Deel 3:  Erica Jordans, Johnny Uytdewilligen 
Afwezig Annemieke Ansems, Jill van den Born, Sarah de Jonge 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  SGA, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem 
Tijd  19.00 – 21.30 uur 
 

 
 
Deel 1 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.Jill van den Born en Sarah de Jonge hebben zich afgemeld.  
 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
3. Voorstel gezamenlijke voorlopige OPR 

Johnny Uytdewilligen heeft de OPR-en van SWV 25.06 (Arnhem) en SWV 25.04 (De Liemers) 
verzocht zich samen te voegen in een voorlopige gezamenlijke OPR zolang het verzoek tot een 
fusie loopt. De voorzitter en de secretaris hebben een vergadering van de OPR De Liemers 
bijgewoond op 17 september 2019. De OPR bestaat uit vijf leden en een adviseur. De 
adviserende rol is vanuit het speciaal onderwijs tot stand gekomen. Er nemen geen leerlingen 
deel aan de OPR. Tijdens deze vergadering is de OPR De Liemers gevraagd of zij deel willen 
nemen aan een voorlopige gezamenlijke OPR. De leden gingen hiermee akkoord. 
 
De OPR-leden van SWV Arnhem vragen zich af: 
1. Hoe de functiewijziging van Otto Kamps per 1 september 2019 is gegaan. 
2. Of de besturen achter de fusie staan en of er een voorgenomen besluit is genomen. 
3. Als besturen bezwaren hebben, wat de bezwaren zijn. 
4. Of de OPR een stem in het fusiebesluit heeft. 
5. Wat de gevolgen van de fusie op de financiële stromen zijn. 
6. Wat de stemverdeling is van de besturen na de fusie. 
7. Wat de voor- en nadelen van de fusie met SWV De Liemers zijn.  
8. Hoe groot de kans is dat er een uitwisseling van leerlingen binnen de twee regio’s 

plaatsvindt en wat de gevolgen zijn van een leerlingenstroom die één kant op gaat. 
9. Of leerlingen na de fusie ver moeten reizen als zij gebruik willen maken van bepaalde 

arrangementen. 
10. Waarom de fusie al in gang gezet lijkt te zijn door bijvoorbeeld het afgeven van TLV’s door 

de directeur-bestuurder van SWV Arnhem.  
11. Of de achterban voldoende meegenomen is in het proces van de keuze voor een fusie. 
12. Wat de mening van de MR-en van de twee SWV-bureaus is. 
 
Voorlopige antwoorden: 
Ad 2 In de stukken staat dat er een voorgenomen fusiebesluit is en dat de fusie aangevraagd is 

bij het ministerie. De controllers van de schoolbesturen van SWV Arnhem hebben een uitleg 
gekregen van Dick Mak over de financiële gevolgen van de fusie.  

Ad 4 De OPR heeft in juridische zin geen stem in de fusie. 
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Ad 5 De OPR nodigt Dick Mak uit op 28 november 2019 voor een toelichting van de financiën bij 
een fusie. 

Ad 7 Voordelen van de fusie zijn dat er meer categorieën scholen vertegenwoordigd zijn in het 
SWV en dat een groot SWV landelijk meer invloed kan uitoefenen.  

Ad 8 Een uitwisseling van leerlingen tussen de twee regio’s is niet te verwachten. De 
leerlingstroom gaat één kant op (van De Liemers naar Arnhem).  

Ad 12 De MR van SWV Arnhem is akkoord met een fusie. SWV De Liemers heeft geen MR. 
 
Bij een voorlopige OPR zouden een statuut en een huishoudelijk reglement vastgesteld moeten 
worden. Besloten wordt beide OPR-en zelfstandig te laten bestaan, maar gezamenlijk te 
overleggen. Het aantal leden van de OPR na een eventuele fusie zal besproken worden zodra dit 
aan de orde is. Het uitgangspunt daarbij is de OPR zo klein mogelijk te houden. 

 
4. Vaststelling notulen 20-06-2019 

Dit agendapunt is niet besproken. 
 
 
Deel 2 
 
5. Kennismaking van beide OPR-en 

De voorzitter heet de leden van het OPR De Liemers welkom.  
De voorzitter informeert de leden van het OPR De Liemers dat de OPR Arnhem heeft opgemerkt 
dat voor het instellen van een voorlopige OPR een aangepast statuut en huishoudelijk reglement 
nodig is en dat er dan keuzes over het aantal leden en de stemverdeling gemaakt moeten 
worden. OPR Arnhem stelt voor beide OPR-en zelfstandig te laten bestaan en gezamenlijk te 
overleggen en samen op te trekken in het proces richting een nieuw ondersteuningsplan. OPR De 
Liemers kan zich hierin vinden. 

 
 
Deel 3 
 
6. Ontwikkelingen / stand van zaken fusie 

De voorzitter heet Erica Jordans (senior beleidsadviseur SWV Arnhem) en Johnny Uytdewilligen 
(directeur-bestuurder SWV Arnhem en kwartiermaker SWV De Liemers) welkom.  
 
Otto Kamps is directeur van het SWV De Liemers PO en V(S)O. Voor het PO vervult hij die 
functie. Voor het V(S)O is hij vraagbaak en deskundige en heeft Johnny Uytdewilligen als 
kwartiermaker mandaat voor de directeurstaken. Er is in overleg voor deze oplossing gekozen in 
de situatie van de voorgenomen fusie. In SWV De Liemers waren al processen in gang gezet die 
overeenstemmen met de Arnhemse processen en dit wordt verder uitgebreid. Na de fusie wordt 
een nieuw SWV gevormd.  
De voorzitter merkt op dat de OPR-en hebben besloten gezamenlijk te overleggen, maar 
zelfstandige OPR-en te blijven tot aan de fusie. 
 
Een fusie is pas een feit als het ministerie van OCW hierin toestemt en betrokken partijen 
(OPR’en en OOGO’s) hieraan willen meewerken. Vorige week heeft het ministerie van OCW 
toestemming gegeven voor de fusie. Het ministerie zal half november 2019 een planning 
opleveren voor de overgang in Duo en afgegeven TLV’s, etc. 

 
7. Nieuw ondersteuningsplan 

SWV Arnhem werkt sinds een jaar aan het nieuwe ondersteuningsplan dat op 1 augustus 2020 in 
werking moet treden. Voor 1 mei 2020 moet het nieuwe ondersteuningsplan bij de inspectie ter 
goedkeuring aangeleverd zijn. Ruim een half jaar geleden zijn er werksessies geweest rond het 
oude ondersteuningsplan met het bestuur, de directeuren, de ondersteuningsteams van de 
scholen en de OPR. Deze input is verwerkt in het concept ondersteuningsplan. Erica Jordans 
verzoekt de OPR-leden als zij dat willen schriftelijk te reageren op het ondersteuningsplan.  
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In deze vergadering wordt gekeken naar de plannen voor de komende vier jaar. Hoofdstuk 4 geeft 
de thema’s weer waar het bestuur de komende vier jaar aan zou willen werken. Aan de thema’s 
zijn doelen en ambities gekoppeld. De tekst is een concept dat nog niet besproken is met het 
bestuur. De OPR wordt vroeg in het proces van het schrijven van het ondersteuningsplan 
betrokken zodat optimaal meegedacht kan worden.  
 
SWV De Liemers is bestuurlijk al betrokken geweest bij dit proces omdat de twee schoolbesturen 
van De Liemers ook deel uitmaken van het SWV Arnhem. De bestuurders van deze twee 
schoolbesturen namen ook deel aan de kwaliteitscommissie. In de kwaliteitscommissie wordt de 
route van het ondersteuningsplan afgestemd. De directeuren van de Liemerse scholen zullen 
uitdrukkelijk gevraagd worden deel te gaan nemen aan de werkgroepen van de directieraad. 
Johnny Uytdewilligen heeft alle directeuren en de zorgcoördinatoren van De Liemers gesproken.  
 
De OPR-leden overleggen in twee groepen over hoofdstuk 4 van het nieuwe ondersteuningsplan. 
Hierover wordt het volgende teruggekoppeld: 
 
Groep 1 

− Formulering concreter maken en containerbegrippen vermijden.  

− Zorgen voor duidelijke opbrengsten aan het einde van de periode van het 
ondersteuningsplan en tussentijds. Het is dan mogelijk tussentijdse behaalde stappen te 
benadrukken. 

− Een beschouwende inleiding met succesverhalen van beide SWV-en en de kans 
benadrukken om samen beter te worden.  

 
Groep 2 

− Ambitie 1 dekkend netwerk wijzigen in dekkend onderwijsnetwerk. Bij aandachtspunten de 
ontwikkelingen zoals structuurklassen en symbioseklassen toevoegen. 

− Bij ambitie 2 gaat het niet om het uitdragen van de visie van het SWV, maar om het 
stimuleren van een lerende houding ten aanzien van passend onderwijs. 

− Het doel van ambitie 4 kan concreter geformuleerd worden.  
Bij de beschrijving monitoring van de samenwerking toevoegen. 

− Bij ambitie 5 een andere term voor ‘in control’ gebruiken zoals: beheersbaarheid, reflectie, 
verantwoording, etc. 

− Ambitie 6 is niet besproken. 
  
8 Rondvraag 

− Dick Mak wordt uitgenodigd voor een toelichting van de financiële overwegingen bij een 
fusie tussen SWV Arnhem en SWV De Liemers op 28 november 2019. Als deze datum hem 
niet schikt, wordt schriftelijk naar een andere datum gezocht. Actie: voorzitter 
De voorzitter verzoekt de leden vragen aan hem vast te mailen. Actie: OPR-leden 

 

− Het brinnummer 00TQ van een school van de Onderwijsspecialisten is vier/vijf jaar geleden 
opgeheven. Onderwijsspecialisten is hiervoor schadeloos gesteld. Het SWV Arnhem is 
destijds niet schadeloos gesteld en de leerlingen van de school zijn niet meegeteld als 
VSO-leerlingen binnen SWV Arnhem bij het vaststellen van het basisbudget. Door de Raad 
van State is SWV Arnhem in het gelijk gesteld. Het Ministerie heeft een voorstel voor de 
verrekening gedaan. SWV Arnhem zal het voorstel doorrekenen en een tegenvoorstel doen.  

  
9 Sluiting 

Het volgende OPR-overleg vindt plaats op 28 november 2019.  
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.  
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Bijlage – Detailuitwerking van het besprokene in de twee werkgroepen 
 
 
Groep 1 
In de eerste ondersteuningsplannen van beide SWV-en is beschreven wat het SWV doet. Beide 
OPR-en hebben een kritische rol gespeeld en gingen voor een korte tijd akkoord met een 
ondersteuningsplan. In het nieuwe ondersteuningsplan wordt gestreefd naar een verbeterslag in 
de beschrijving van de ambities. 
 
Algemeen 

− De zes thema’s worden logisch gevonden.  

− De ambities zijn op bestuursniveau opgesteld en moeten op schoolniveau uitgewerkt 
worden. 

− Het taalgebruik is erg beleidsmatig. 

− De ambities worden voorzien van subdoelen en een activiteitenplan. 

− Er komt een koppeling tussen het ondersteuningsplan en de jaarplannen van het SWV. Het 
vormt een uitdaging dit ook te koppelen aan de jaarplannen van de scholen.  

− Op een ambitie kan een projectgroep gezet worden.  

− Scholen blijven ruimte houden voor eigen invulling. 

− Wanneer doelen behaald zijn, wordt in hoofdstuk 6 uitgewerkt. 
 
Ambitie 2  

− De rollen van het SWV, de scholen en projectgroepen moeten bij deze ambitie duidelijk zijn. 

− Het is wenselijk dat meer medewerkers weten wat het SWV doet. 

− Organogram invoegen. 
 
Ambitie 3 

− Het doel is vaag omschreven.  

− Ambitie 3 versterkt deels ambitie 2.  

− Inventariseren wat er is en waar behoefte aan is binnen het netwerk. 
 
De OPR-leden adviseren: 

− Per school in beeld te brengen waar scholen sterk in zijn.  

− De ambities kleiner te maken en concrete doelen te benoemen. 

− Concrete doelen die behaald zijn, kunnen dan benadrukt worden. 

− In de inleiding van het ondersteuningsplan de successen van het verleden benoemen. 
 
 
Groep 2 
 
Ambitie 1 
Toelichting: Er is in principe een dekkend aanbod, maar er zijn verbeteringen mogelijk voor 
individuele leerlingen. Bij thuiszitters kan de samenwerking met de zorg en wijkcoaches verbeterd 
worden. De casussen van De Liemers worden nu al op dezelfde manier behandeld als de 
casussen van Arnhem (met voorfinanciering van zorg). Projecten zoals de Olympus/Brouwerijklas 
en de structuurklassen bij het Liemers worden gestimuleerd vanwege de expertise die daarmee 
opgebouwd wordt.  

− De ontwikkeling van symbioseklassen als aandachtspunt noemen.  

− De aandachtspunten explicieter maken. 

− De ambitie kan beter worden weergegeven met: Het optimaliseren van het dekkend 
onderwijsaanbod. Bij netwerk wordt ook aan zorg gedacht en dit valt onder ambitie 4. 

 
Ambitie 2 
Toelichting: Bij collectieve verantwoordelijkheid hoort het op tijd aanvragen van TLV’s. 

− Het uitdragen van de visie geeft niet het doel van ambitie 2 weer. Het doel is het stimuleren 
van een lerende houding ten aanzien van passend onderwijs.  
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Ambitie 3 
Toelichting: Bij deze ambitie kunnen de kennisnetwerken van scholen op thema’s gedeeld 
worden. Medewerkers van andere scholen die belang hebben bij het thema worden door de 
orthopedagogen uitgenodigd. Het SWV koopt de cursusplaatsen voor medewerkers van een 
andere school in bij de school die de cursus geeft.  
Externe ketenpartners zijn de gemeente, hulpverlening, jeugdzorg, etc.  
 
Ambitie 4 
Toelichting: Gemeente Arnhem en SWV Arnhem hebben bedragen beschikbaar gesteld om snel 
op te kunnen treden in situaties waar samenwerking tussen onderwijs-jeugdzorg-
jeugdhulpverlening nodig is zodat er geen thuiszitters en wachtlijsten ontstaan. Er zijn een 
handvol casussen waarvoor geen TLV afgegeven kan worden en waar snel geacteerd zou 
moeten worden. Verwacht wordt dat andere gemeenten deze werkwijze ook gaan volgen. 

− Het doel concreter formuleren.  

− Monitoring opnemen bij de beschrijvende tekst.  
 
Ambitie 5 

− De OPR stelt voor een andere term dan ‘in control’ te gebruiken.  
 


