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Notulen OPR 

 
Datum  25 juni 2020 
Aanwezig Brigitte Bullée, Karin van Dijk, Henriëtte de Groot, Manon Haanepen, Roberta 

Hofman, Ties Koopmans, Susanne Piras (voorzitter), Wendy Plucker, Aranka Pullens 
(vanaf 19.30 uur), Marleen Strengers, Hanneke Vink, Frederiek Westerveld (vanaf 
19.30), Sarah Willems 

Afwezig Bart Bomer, Elske Nijdam, Sarah de Jonge 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  SGA, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem 
Tijd  19.00 – 21.20 uur 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Bart Bomer, Elske Nijdam en Sarah de Jonge hebben zich 
afgemeld.  

 
Mededelingen 
Gerard Wildenbeest heeft zich om gezondheidsredenen teruggetrokken uit de OPR. De voorzitter 
zal hem bezoeken en afscheid van hem nemen als OPR-lid. 
 

2. Vaststelling notulen d.d. 19-03-2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
Op verzoek van de inspectie heeft de voorzitter half mei 2020 de instemming van de OPR met het 
ondersteuningsplan per brief bevestigd.  

 
3. Hoe gaan we de fusie van de OPR vormgeven: samenstelling en koersbepaling OPR 

De OPR heeft vertegenwoordigers per bestuur. De OPR vertegenwoordigt het gezamenlijke 
belang van alle aangesloten scholen. Punten van afweging voor de samenstelling zijn: balans 
tussen onderwijssoorten, leerlingen, leerkrachten en ouders, swv Liemers en swv Arnhem. Bij een 
MR is een verdeling van 50% personeel, 25% ouders en 25% leerlingen gebruikelijk. Als er veel 
OPR-plaatsen niet ingevuld zijn, ontstaat een probleem met het quorum bij een stemming.  
De voorzitter zal een bijgewerkte ledenlijst mailen en verzoekt de leden na te denken over de 
samenstelling. 
 
De OPR heeft behoefte aan het verduidelijken van de eigen rol en het kenbaar maken van die rol 
aan de scholen. De OPR wordt nu goed geïnformeerd door het SWV en kan over de 
aangeleverde stukken vragen stellen.  
 
De fusiedatum is 1 augustus 2020. De OPR wil de fusie onderling markeren met een samenzijn 
na de zomervakantie. Susanne Piras en Brigitte Bullée plannen de uitvoering hiervan.  
 
De OPR zal aangeven mee te willen liften op de PR rond het nieuwe logo van het gefuseerde 
SWV De Verbinding. De OPR zal informeren of het bureau van het SWV initiatieven in 
ontwikkeling heeft om de rol van het SWV bij de scholen kenbaar te maken. Als de rol van het 
SWV bekender is op de scholen, zal het werven van leden voor de OPR makkelijker zijn.  

 
4. Voorbespreking overleg met Johnny Uytdewilligen 

De schriftelijke reacties van de OPR-leden op de verspreidde stukken zijn gebundeld in een 
document. In aanvulling daarop zal geïnformeerd worden of er een aparte jaarrekening is voor het 
SWV De Liemers.  

 
Pauze 
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5. Overleg met Johnny Uytdewilligen, directeur-bestuurder SWV 25.06 
De voorzitter geeft aan dat de OPR het moment van de fusie wil benutten om een koers als OPR 
uit te zetten en informeert hoe de OPR kan meeliften in de PR rond de fusie en de nieuwe naam. 
 
Johnny Uytdewilligen antwoordt dat voor de zomervakantie een filmpje en een presentatiesetje 
worden gemaakt. In de week voor de start van het nieuwe schooljaar bezoeken Johnny 
Uytdewilligen en Erica Jordans alle scholen. De directeuren van de scholen informeren met het 
filmpje en de presentatieset hun personeel over het SWV en krijgen per school een cheque van 
1000 euro van het SWV om te besteden aan iets wat de school nodig vindt.  
Uit het onderzoek van bureau Echt bleek dat veel personeelsleden, ouders en leerlingen niet goed 
kunnen benoemen wat het SWV doet. Met het filmpje en de presentatieset wordt gewerkt aan de 
bekendheid van het werk van het SWV. Het SWV gaat met instemming van het toezichthoudend 
bestuur nadrukkelijker het contact met de personeelsleden van de scholen aan de komende vier 
jaar. 
 
Johnny Uytdewilligen wil de OPR betrekken bij het bespreken van de vraagstukken die 
voortkomen uit het projectplan Op Nieuw. Bij het projectplan Op Nieuw wordt bottom up informatie 
gevraagd over de ervaringen en leermomenten van de coronaperiode met het doel goede ideeën 
en geleerde lessen om te zetten in een haalbare initiatieven. Indien nodig worden deskundigen 
geraadpleegd of een pilot bij een school ingericht. Inmiddels zijn er al twee ideeën aangemeld. 
Scholen (directeuren of personeelsleden) kunnen deze plannen indienen. In overleg met het 
bestuur worden de mogelijkheden onderzocht. Het team van het projectplan Op Nieuw bestaat uit: 
Erica Jordans (verankering van plannen in het ondersteuningsplan), Hanno Anbouw (ontwikkelaar 
van ‘Mijn school’ en ‘Act’), Odeth Bloemberg (gedragsdeskundige Prisma) en Johnny 
Uytdewilligen. Hanno Anbouw zal de directeuren/bestuurders bevragen en Johnny Uytdewilligen 
zal de personeelsleden, ouders en leerlingen bevragen. De vraagstukken worden met literatuur 
onderbouwd en zo mogelijk geïmplementeerd. Alleen plannen die onder één van de vier pijlers 
van het ondersteuningsplan passen worden geïmplementeerd.  
 
Tijdens de coronaperiode is gebleken dat in kleine klassen minder problemen worden ervaren. Er 
wordt daarom bijvoorbeeld gezocht naar mogelijkheden om klassen live te verkleinen door deels 
digitaal onderwijs en het supervisen van klassen door eerste graaddocenten met een uitvoering 
door tweedegraads docenten. Veel thuiszitters hebben tijdens de coronaperiode digitaal onderwijs 
gevolgd. Er wordt gestreefd naar het optimaal passend maken van het onderwijs.  
 
De OPR-leden geven aan dat bovenbouw havo/vwo-leerlingen kernachtig digitaal onderwijs 
prettig vinden, maar dat zorgleerlingen uit beeld raken door het gebrek aan structuur. 
 
Johnny Uytdewilligen benadrukt het belang van vertrouwen tussen de scholen en het SWV. 
Bijvoorbeeld op het gebied van leerlingen die niet in beeld zijn. Scholen zijn geneigd dit aantal 
laag te houden.  
 
Antwoorden op de schriftelijke vragen 

− In de controleverklaring van de accountant stond per abuis Apeldoorn. Dit is hersteld in 
Arnhem. 

− Vorig jaar is er een audit gehouden op het bestuursbureau. Per september/oktober 2020 
heeft het SWV een nieuwe accountant die ook een audit zal uitvoeren.  

− Binnen het project Symbiose zijn de bestaande projecten uitgebreid en gemonitord. Vanaf 
december 2019 is Erica Jordans de projectdirecteur. In de aanloop naar het 
ondersteuningsplan zijn vele gesprekken gevoerd en er zijn nieuwe projecten op komst. 
Scholen kunnen een plan tussen twee scholen aanleveren, maar ook een problematiek 
kenbaar maken zodat het bureau een passende koppeling zoekt met een andere school. Het 
SWV-bureau heeft bij sommige scholen veel afstroom waargenomen en zoekt partners bij 
deze scholen om de afstroom te verminderen. 

− Het onderwijszorgconvenant is opgesteld door het OOGO. Het OOGO omvat alle gemeenten 
die vallen onder het SWV 25.06. De gemeenten van SWV 25.04 vallen niet onder het 
convenant. Alle wethouders van deze gemeenten zijn bezocht en meegenomen in het proces 
van het convenant. Deze gemeenten conformeren zich aan de lijn die het 
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onderwijszorgconvenant volgt. De gemeenten worden jaarlijks herinnerd aan de afspraken in 
het onderwijszorgconvenant.  

− Vanaf 1 januari 2020 zijn de financiën van SWV 25.04 en SWV 25.06 bij het bureau 
samengevoegd. Vanaf 1 augustus 2020 is de geldstroom vanuit DUO aangepast naar één 
geldstroom voor het gefuseerde SWV De Verbinding. De jaarrekening 2019 van SWV 25.04 
ligt nu bij het bestuur van SWV 25.04 Johnny Uytdewilligen zal de bestuurders van SWV 
25.04 vragen hoe zij dit willen terugkoppelen aan de OPR-leden van SWV 25.04 en 
informeert de voorzitter over het antwoord hierop.  

− Het bureau indexeert de personele lasten niet omdat de overheid gedurende het jaar 
indexeringen toepast. De indexeringen vallen binnen een marge van 2% en vormen daardoor 
een verwaarloosbaar risico. De personele lasten worden zo nodig om de zoveel jaar 
aangepast. 

− De samenstelling van de populatie van De Liemers pakt gunstig uit in de berekeningen van 
het gefuseerde SWV en de totale overhead van de SWV-en is verkleind. Dit heeft tot gevolg 
dat er geen hoger eigen vermogen nodig is.  

− De afrondingsverschillen in de jaarrekening vallen binnen de marge hiervoor.  

− Op de teldatum heeft elk brin-nummer een bepaald aantal TLV’s. Als dit aantal op 1 februari 
positief afwijkt, wordt extra geld verstrekt. Als dit aantal negatief afwijkt, wordt er geen geld 
teruggevraagd. Afwijkingen binnen het brin-nummer worden binnen dat nummer verevend.  

− Het bureau kan zich niet vinden in het krantenartikel met de kop dat passend onderwijs niet 
werkt. Voor de evaluatie van passend onderwijs zijn directeuren van SWV-en geïnterviewd. 
Johnny Uytdewilligen heeft daarbij aangegeven dat het percentage ouders die niet tevreden 
zijn heel laag is en dat met deze ouders een passende oplossing wordt gezocht en gevonden. 
Tijdens het proces van project Op Nieuw wordt contact gelegd met onder andere ouders. 
Daaruit zal blijken of het percentage laag is omdat er weinig ontevredenheid is of omdat de 
ouders het SWV-bureau niet weten te vinden.  

− Iedere school zou op zijn website een verwijzing naar het SWV moeten hebben. Het SWV 
krijgt een nieuwe interactieve website. 

 
6. Nabespreking 

De OPR vindt het een gunstige ontwikkeling dat het SWV-bureau op andere niveaus de scholen in 
gaat. De scholen van SWV 25.04 ervaren dat sinds de fusie de lijnen met het bureau korter zijn en 
er goed samengewerkt wordt.  
 

7. Rondvraag, afscheid en sluiting 
Frederiek Westerveld verandert van werkgever en wordt vervangen door Aranka Pullens.  
De OPR neemt afscheid van Jill van den Born, Sarah de Jonge, Sarah Willems en Frederiek 
Westerveld. 
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.21 uur.  
 
Het volgende overleg vindt plaats op 10 september 2020 om 19.00 uur.  
 


