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Notulen OPR 

 
Datum  20 februari 2020 
Aanwezig Henriëtte de Groot, Manon Haanepen, Roberta Hofman, Sarah de Jonge, Susanne 

Piras (voorzitter), Wendy Plucker, Marleen Strengers, Hanneke Vink, Frederiek 
Westerveld, Karin van Dijk, Ties Koopmans, Sarah Willems, Brigitte Bullée, 
Johnny Uytdewilligen (bij agendapunt 4), Erica Jordans (bij agendapunt 4) 

Afwezig Jill van den Born, Elske Nijdam, Gerard Wildenbeest, Bart Bomer 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  SGA, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem 
Tijd  19.00 – 21.10 uur 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Er zijn afmeldingen ontvangen van Jill van den Born, Elske 
Nijdam, Gerard Wildenbeest en Bart Bomer. Jill van den Born heeft zich definitief afgemeld.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
2. Vaststelling notulen d.d. 28-11-2019 

Pagina 1. N.a.v.: Na de fusie staat het SWV qua grootte op de vierde plaats.  
Pagina 3, tweede alinea, laatste zin: “die dit wensen” toevoegen.  
Pagina 3, derde alinea, laatste zin: “vs” veranderen in “vo”.  

 
3. Werkgroepen van het SWV 

Het SWV bespreekt in werkgroepen specifieke onderwerpen. Aan de werkgroepen nemen diverse 
geledingen van werknemers van de scholen deel. Er komt een nieuwe werkgroep fusie. Johnny 
Uytdewilligen nodigt twee OPR-leden (één van De Liemers en één van Arnhem) uit hieraan deel 
te nemen.  
 
Ook voor de werkgroep Financiën wordt een OPR-lid gevraagd. De werkgroep financiën gaat 
opting out, de verdeling van de ondersteuningsmiddelen en de zachte landing monitoren. En 
mogelijk krijgt de werkgroep financiën een opdracht over de herijking van de 
ondersteuningsmiddelen. Scholing van het OPR-lid behoort tot de mogelijkheden. 

 
3. A Managementrapportage t/m december 2019 

De managementrapportage wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 
3. B Voorbespreking ondersteuningsplan  

− De financiële gegevens in het ondersteuningsplan zijn summier.  

− De begroting maakt geen onderdeel uit van het ondersteuningsplan. Er komt mogelijk een 
wetswijziging. Een MR heeft nu adviesrecht op een begroting. Als de MR instemmingsrecht 
gaat krijgen op hoofdlijnen van de begroting, verandert mogelijk ook de positie van de OPR 
ten opzichte van de begroting.  

− De bijlagen maken onderdeel uit van het ondersteuningsplan en moeten beschikbaar zijn.  

− Pagina 4, medezeggenschap. De leerlingen ontbreken in de opsomming.  

− In het ondersteuningsplan staan opmerkingen die een aanname zijn. Bijvoorbeeld: niet iedere 
school heeft de SOP op de website staan. Een andere aanname is het beoogde effect van de 
structuur- en symbioseklassen. De OPR zal informeren wat de knelpunten en risico’s zijn voor 
de komende jaren.  

− Het zorgvuldig overdragen van leerlingen wordt mogelijk bemoeilijkt door de Privacywet. 
Ouders zijn nu al niet verplicht om alle informatie te delen.  
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− Wordt met het dekkende aanbod rekening gehouden met de afstanden? Scholen hebben een 
eigen aanbod en leerlingen kiezen steeds meer bewust voor een bepaalde school. Als een 
leerling regulier vastloopt en een andere reguliere school moet kiezen die meer passend is, is 
het wenselijk dat de andere reguliere school in de buurt is.  

 
4. A  Presentatie ondersteuningsplan door Erica Jordan en Johnny Uytdewilligen 

Het ondersteuningsplan is tot stand gekomen met de input van diverse geledingen. Twee weken 
geleden is het ondersteuningsplan besproken met de toezichthoudende commissie Onderwijs en 
Kwaliteit en vrijgegeven om voor te leggen aan de OPR en aan de gemeenten. Op 4 maart 2020 
vergadert het toezichthoudend bestuur over het ondersteuningsplan. De planning is het 
ondersteuningsplan voor 1 mei 2020 in te dienen bij de inspectie.  
 
Erica Jordans licht haar presentatie met highlights van het ondersteuningsplan toe. 
-De OPR stelt voor bij het organogram te vermelden wat de kleuren inhouden.  
De OPR verwacht dat ook leerlingen die naar het HBO en de universiteit gaan ondersteuning 
nodig hebben in de toekomst. Dit punt wordt meegenomen voor de toekomst. De overheid stuurt 
niet op doorgaande lijnen boven het niveau van MBO. 
De OPR geeft aan dat leerlingen ontbreken in de opsomming op pagina 4.  
 
Er zijn vier richtinggevende speerpunten opgesteld voor de komende vier jaar. De speerpunten 
worden ieder schooljaar uitgewerkt in een jaarplan. Het vierde speerpunt “in control” zijn geldt op 
het gebied van financiën, kwaliteit, verantwoording van de inzet van middelen en duidelijkheid 
rond ieders rol en vindt meer op bestuursniveau plaats. De auditcommissie van het 
toezichthoudend bestuur houdt bijvoorbeeld toezicht op de planning-& controlcyclus en vraagt 
soms om extra analyses. Het ondersteuningsplan schetst de kaders. In de jaarplannen wordt 
meer duiding aan het “in control” zijn gegeven. De verantwoording van de inzet van middelen zal 
steeds meer een gesprek tussen de scholen worden waarbij scholen hun verantwoordelijkheid 
nemen en goed afspreken wat zij van elkaar verwachten. Het SWV-bureau zal goede ideeën 
faciliteren en stimuleren dat de scholen elkaar ontmoeten en motiveren. De term “in control” zijn 
wordt dus ook op beleid toegepast.  
De OPR vindt de term “in control” verwarrend, maar gaat akkoord met het gebruik ervan. 
 
Het ondersteuningsplan moet voldoen aan de eisen van de wetgeving en is beleidsmatig en 
ambtelijk geschreven. Er komt een publieksversie die geschreven zal worden door Studio Echt.  
Studio Echt zal een brainstormsessie organiseren over de publieksversie, de naam en de huisstijl. 
Johnny Uytdewilligen nodigt de OPR hiervoor uit.  
 
De OPR zal worden meegenomen in de jaarplannen van de vier speerpunten. Het jaarplan zal 
voor de zomervakantie gemaakt zijn. De OPR informeert wat Johnny Uytdewilligen en Erica 
Jordans als risico ten aanzien van de speerpunten zien. Hoe verhoudt bijvoorbeeld het dekkend 
aanbod zich tot afstanden die leerlingen moeten afleggen? 
Op bestuursniveau zal het gesprek gaan plaatsvinden over de verwachtingen rond de 
speerpunten en wanneer ze voldoende bereikt worden.  

 
De meerjarenbegroting is de onderlegger voor het ondersteuningsplan. Het SWV kiest ervoor de 
meerjarenbegroting niet integraal op te nemen in het ondersteuningsplan, maar de highlights en 
een samenvatting van de meerjarenbegroting weer te geven. De OPR informeert of de 
conservatieve wijze van begroten betekent dat er geld in de reserve achterblijft en niet meteen 
aangewend kan worden voor leerlingen.  
Het SWV ontvangt meestal een extra bijdrage van het Rijk aan het einde van het jaar. Omdat het 
SWV niet zeker is van dit bedrag, is het bedrag niet opgenomen in de begroting. Relatief gezien is 
dit een laag bedrag.  
 
Financiële risico’s zijn opgenomen in de risicoanalyse van de meerjarenbegroting. De 
risicoparagraaf wordt jaarlijks door de auditcommissie herijkt. Het risico van het SWV wordt 
relatief laag gehouden omdat de schoolbesturen ieder daarin hun verantwoordelijkheid nemen.  
 
Scholen zijn wettelijk verplicht hun SOP op hun website te zetten. Dit uitgangspunt is opgenomen 
in het ondersteuningsplan. Het publiceren van het SOP blijkt nog niet overal plaats te vinden.  
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In het ondersteuningsplan zijn hyperlinks opgenomen voor de documenten waarnaar verwezen 
wordt.  

 
4. A  Nabespreking ondersteuningsplan 

Op 19 maart 2020 overlegt de OPR verder over het ondersteuningsplan.  
Aan de werkgroep fusie zullen Henriëtte de Groot en Brigitte Bullée deelnemen. 
Aan de werkgroep financiën overweegt Karin van Dijk deel te nemen.  
Voor de brainstorm storytelling melden Wendy Plucker, Roberta Hofman en Hanneke Vink zich 
aan. 

 
5. Rondvraag 

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.  
 

6. Sluiting 
Het volgende overleg vindt plaats op 19 maart 2020 om 19.00 uur. Locatie: SGA (Stedelijk 
Gymnasium Arnhem), Thorbeckestraat 17, 6828 TS  Arnhem. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.10 uur.  


