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Notulen OPR 

 
Datum  28 november 2019 
Aanwezig Bart Bomer, Henriëtte de Groot, Manon Haanepen, Roberta Hofman, Sarah de Jonge, 

Susanne Piras (voorzitter), Wendy Plucker, Marleen Strengers, Hanneke Vink, 
Frederiek Westerveld, Sarah Willems 
Johnny Uytdewilligen (bij agendapunt 2), Dick Mak (bij agendapunt 2) 

Afwezig Jill van den Born, Brigitte Bullée, Karin van Dijk, Ties Koopmans, Elske Nijdam, 
Gerard Wildenbeest 

Notulist Rachel Drosterij 
Locatie  SGA, Thorbeckestraat 17, 6828 TS Arnhem 
Tijd  19.00 – 21.15 uur 
 

 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt in het bijzonder de nieuwe leden Hanneke Vink 
(Aeres) en Sarah Wilems (leerling HPC). Er zijn afmeldingen ontvangen van Gerard Wildenbeest, 
Brigitte Bullée, Ties Koopmans, Jill van den Born en Karin van Dijk.  

 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
2. Financiële gevolgen van de fusie door Johnny Uytdewilligen en Dick Mak (Infinite bv) 

In een presentatie wordt ingegaan op de achtergronden van de fusie en op het onderzoek naar de 
haalbaarheid van de fusie. Vervolgens worden de effecten van de fusie op de meerjarenbegroting 
toegelicht. De meerjarenbegroting wordt op 11 december 2019 in de bestuursvergadering 
besproken. 
 
Johnny Uytdewilligen meldt dat het Ministerie OCW instemt met de fusie en een tijdpad heeft 
verstrekt. De officiële fusie gaat in op 1 augustus 2020. Dit is een logisch moment vanwege de 
geldstromen vanuit de overheid. Vanaf 1 januari 2020 zal er gewerkt worden als zijnde één 
samenwerkingsverband (SWV). Het nummer van het SWV 25-06 blijft bestaan na de fusie, omdat 
dit het grootste SWV is en het makkelijker is om de gegevens (zoals 
toelaatbaarheidsverklaringen) van het kleinere SWV over te zetten naar het grotere SWV. Het 
nummer van SWV 25-04 komt op termijn te vervallen.  

 
Dick Mak licht toe dat in het voorjaar de eerste aanzet voor de beoogde fusie werd gegeven. SWV 
De Liemers stuurde een verzoek aan SWV Arnhem om bij hen aan te sluiten uit praktische 
overwegingen. De twee schoolbesturen van SWV De Liemers zijn ook actief in de regio van SVW 
Arnhem en er is veel grensverkeer van leerlingen. De intentie werd informeel uitgesproken in het 
voorjaar. SWV De Liemers gaf aan het Arnhemse beleid te willen volgen en had dit al in gang 
gezet in De Liemers. Vervolgens werden met name de financiële consequenties bekeken. 
 
Vervolgens gaat Dick Mak in op de rapportage due diligence Arnhem – De Liemers. In het rapport 
zijn de aangesloten scholen en gemeenten naast elkaar gezet en is de deelname van leerlingen 
aan het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs vergeleken. Er zijn 76 samenwerkingsverbanden 
in Nederland. Arnhem staat qua grootte op de 16

e
 plaats en De Liemers op de 69

ste
 plaats.  

 
Een eerste vergelijking laat zien dat de percentages van leerlingen die praktijkonderwijs en 
speciaal onderwijs volgen lager zijn in SWV Arnhem. Het percentage van leerlingen in het 
speciaal onderwijs is in de Liemers dalend en in Arnhem licht stijgend. Het totale aantal leerlingen 
in De Liemers is sinds 2011 met 15% gedaald en zal nog verder dalen. Dit heeft als gevolg dat de 
kosten van de overhead van het SWV (leiding, administratie en deskundigheid) in verhouding 
steeds groter worden.  
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Het aantal leerlingen dat praktijkonderwijs volgt is licht dalend in SWV Arnhem en stijgend in SWV 
De Liemers. Het ministerie OCW hanteert 1 oktober 2012 als peildatum voor de 
leerlingenaantallen in het praktijkonderwijs en speciaal onderwijs. De bekostiging van dit onderwijs 
is gebaseerd op de leerlingenaantallen van 1 oktober 2012.    
Bij de start van Passend Onderwijs werden leerlingen van residentiële instellingen aangemerkt als 
inwoner van Arnhem. Leerlingen die later onderwijs bij een residentiële instelling zijn gaan volgen, 
bleven ingeschreven bij de gemeente van herkomst. Naarmate de leerlingen van de start van 
Passend Onderwijs de instellingen verlieten daalde het percentage vso-leerlingen in Arnhem.  
 
Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is een arrangement in het VMBO. In De Liemers 
werd het budget hiervoor verdeeld op basis van het aantal leerlingen (het betrof leerlingen van 
één schoolbestuur). In Arnhem werd tot voor kort de bekostiging gedaan op basis van 
aanwijzingen. Arnhem gaat over op populatiebekostiging met een weging van het aantal vmbo-
leerlingen in de bovenbouw (15 : 5 : 1 / basis : kader : gemengd/theoretisch). Dit zal 
herverdelingseffecten geven op de Arnhemse scholen. De Liemers gaat ook over op 
populatiebekostiging.  
 
Bij de start van Passend Onderwijs was het uitgangspunt dat er geen reden was waarom de ene 
regio meer vso-leerlingen zou hebben dan een andere regio. De samenwerkingsverbanden 
moesten de verschillen middelen. Deze overgangsperiode (verevening) stopt op 1 augustus 2020  
Een fusiedatum van 1 augustus 2020 is een logisch moment omdat de verevening op deze datum 
stopt en omdat het ondersteuningsplan tot die datum loopt.  
 
Tussen samenwerkingsverbanden kunnen verschillen zijn in wat scholen doen binnen de 
basisondersteuning en wat zij doen met ondersteuning via Passend Onderwijs. In de 
meerjarenbegroting voor de twee samenwerkingsverbanden samen wordt uitgegaan van alle 
binnenkomende gelden (basisondersteuning en passend onderwijs). Het totaal aan middelen 
wordt verdeeld volgens de verdeelsleutel. Hierdoor treden er verschuivingen van budgetten op ten 
opzichte van de situatie voor de fusie. De verschuivingen zijn echter gering. De ingangsdatum 
voor de verdeelsleutel voor ondersteuningsmiddelen en de verdeelsleutel voor lwoo is 1 januari 
2020.  

 
Bij de start van het Passend Onderwijs zijn drie modellen gehanteerd: leerlingmodel (geld wordt 
rechtstreeks aan de leerling gekoppeld); schoolmodel (de school krijgt het geld en zet dit in voor 
ondersteuning); expertisemodel (SWV denkt mee wat er nodig is voor de school en stelt dit 
beschikbaar). Gemiddeld genomen zijn het bedrag per leerling in het leerlingmodel en het per 
school in het schoolmodel iets hoger in De Liemers. In Arnhem is de ondersteuning aan het 
dekkend netwerk hoger. Hieronder vallen de kosten van het onderwijsloket en bijvoorbeeld nieuwe 
arrangementen. De kosten voor bedrijfsvoering worden bij een fusie minder.  
 
Het vermogen in Arnhem wordt als toereikend ingeschat, ook na de verwachte negatieve 
resultaten in de komende jaren. Het vermogen in De Liemers ontwikkelt zich negatief. De scholen 
van De Liemers betalen bij als er tekorten zijn.  
 
SWV Arnhem heeft medewerkers in dienst. De medewerkers van SWV De Liemers werkten op 
detacheringsbasis en waren in dienst bij het PO. Personele risico’s door vermindering van het 
werk voor de medewerkers die in dienst zijn van het SWV PO in De Liemers worden door 
Quadraam gedragen. Er zijn geen bijzondere risico’s vastgesteld in het due diligence onderzoek.  
 
De vijf gemeenten waarmee het SWV De Liemers overlegt, hebben er geen bezwaar tegen dat de 
OOGO’s voortaan gescheiden worden in PO en VO.  
 
In de meerjarenbegroting werd er in Arnhem van uitgegaan dat het deelnamepercentage vso-
leerlingen in vier jaar tijd met 3% teruggedrongen zou worden. In de loop van de vier jaar is het 
beleid gewijzigd. Het streefpercentage is losgelaten. Aanvankelijk daalde het percentage en vorig 
jaar steeg het licht. Met een hoog aantal vso-leerlingen zal SWV Arnhem ook negatieve resultaten 
boeken de komende jaren. Het beleid werd aangepast zodat meer leerlingen kunnen deelnemen 
aan VO. In de Liemers is dit in gang gezet met structuurklassen. In Arnhem liep een pilot voor een 
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symbioseklas tussen De Brouwerij en Olympus. De symbioseklassen worden uitgebreid en 
hiervan wordt een daling van het aantal vso-leerlingen verwacht.  
 
De OPR merkt op dat de structuurklassen nog niet lang ingezet worden en dat er nog niet met 
zekerheid vastgesteld kan worden dat de daling in het vso-percentage hiermee samenhangt.  
Johnny Uytdewilligen merkt op dat meerdere samenwerkingsverbanden de conclusie hebben 
getrokken dat het ondersteunen van leerlingen die op het kantelpunt van vo/vso zitten invloed zal 
hebben op het percentage vso-leerlingen. Erica Jordans wordt per 1 december 2019 aangesteld 
als directeur Kwaliteit en Beleid. Zij zal het symbioseproject begeleiden en uitbreiden. De pilot van 
De Brouwerij/Olympus vormt de business case.  

  
Het extra vermogen dat in SWV Arnhem is ontstaan door de vermindering van het aantal 
residentiële leerlingen die in Arnhem ingeschreven staan, kon niet direct verdeeld worden over de 
scholen binnen het SWV. De scholen moeten geld dat bestemd is voor Passend Onderwijs 
kunnen verantwoorden. De herverdeeleffecten in de bekostiging voor ondersteuningsmiddelen en 
lwoo kunnen met dit geld opgevangen worden in een zachte landing. Ook de investering die nodig 
is om symbioseklassen te kunnen starten, wordt met dit geld bekostigd. Dit maakt het voor alle 
scholen die dit wensen mogelijk in korte tijd met een symbioseklas te kunnen starten.  
 
De bekostiging voor vso-leerlingen loopt per schooljaar. Dit houdt in dat als het aantal vso-
leerlingen dit schooljaar afneemt, dit in de financiële resultaten pas terug te vinden is op 
1 augustus 2022. Het extra vermogen wordt ingezet om deze periode te overbruggen. Bij andere 
samenwerkingsverbanden die een hoge vereveningsfactor hadden (6-7% vso-leerlingen) bleek de 
uitwisseling van deskundigheid vo/vo en vo/vso de succesfactor te zijn. De kennis die aanwezig is 
op vso-scholen wordt zo optimaal ingezet en ook aangeboden aan leerlingen die op de grens 
vo/vso functioneren. 
 
De daling in het aantal vso-leerlingen die opgenomen is in de meerjarenbegroting is 45 leerlingen 
per jaar. De krimp is 1% per jaar en dus 20 leerlingen per jaar. Een daling van 25 leerlingen wordt 
verwacht door het gewijzigde beleid.  
 
De OPR informeert of werkdrukverlichting en verlichting van de doelgroep zijn meegenomen in de 
prognoses.  
Johnny Uytdewilligen antwoordt dat er geen eenduidige samenhang is tussen de werkdruk van 
een school en de middelen die een school ter beschikking staan. Werkdruk moet op 
organisatieniveau bekeken worden.  
 
De OPR merkt op dat klassen steeds groter worden en dit verhoogt de werkdruk. 
Johnny Uytdewilligen antwoordt dat het geld dat de scholen ontvangen voor het grootste deel uit 
basisondersteuning (dit ontvangen de scholen rechtstreeks) en voor een klein deel uit bekostiging 
voor passend onderwijs (dit ontvangen de scholen via het SWV) bestaat. Bij kleine zelfstandige 
scholen hebben de veranderingen meer invloed. Kleine zelfstandige scholen zullen moeten 
afwegen of zij gaan samenwerken met een partner. Het komt ook voor dat een kleine school in dit 
SWV deel uitmaakt van een groter geheel van scholen die onder een ander gebied vallen. 

 
De tekorten van SWV De Liemers worden bij een fusie voor een deel gedempt omdat het SWV 
kleiner is in vergelijking met SWV Arnhem. Het in elkaar schuiven van processen zorgt voor 
besparingen. Verder is er voor het herverdeelmodel een overgangsperiode van vier jaar 
afgesproken. De genoemde wijzigingen en de fusie hebben een effect van gemiddeld 1-1,5% in 
de totale bekostiging voor de scholen. 
 
Uit de berekeningen van het onderzoek blijkt dat de fusie voornamelijk voordelen heeft en het 
risico klein is. SWV De Liemers verkeert in een kwetsbare positie vanwege de geringe omvang 
van het SWV en de verwachtte krimp. De risico’s daarvan zouden opgevangen moeten worden 
door de Arnhemse scholen van hetzelfde schoolbestuur.  
 
Het totale bedrag dat de Arnhemse scholen minder krijgen door de fusie is iets meer dan 150.000 
euro waarvan 63.000 euro bij Quadraam en 50.000 euro bij Over- en Midden Betuwe. Procentueel 
gezien is dit verschil klein en er wordt een overgangsmaatregel gehanteerd. Voor sommige  
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scholen komen daar de afgesproken herverdeeleffecten bij. Hierbij zal het loyaliteitsprincipe 
aangehouden worden. Als deze scholen in de problemen komen, wordt een oplossing gezocht.  
 
De verdeelsleutels voor ondersteuningsmiddelen en lwoo worden gemonitord door de werkgroep 
financiën. Er lijkt sprake te zijn van opwaartse druk door meer problematiek bij het kader. De 
scholen ontvangen het landelijk gemiddelde voor de kosten van lwoo. Het negatieve verschil van 
de huidige bekostiging en het landelijk gemiddelde werd extra betaald aan de scholen en wordt na 
2020 ingezet voor de overgangsregeling, arrangementen en de symbioseklassen.  
 
Omdat de daling van vso-leerlingen pas verwacht wordt in 2023 ontstaat de eerstkomende jaren 
een tekort. Het resultaat herstelt zich tot de nullijn in 2023. Het opgebouwde vermogen zal dan zo 
goed als verbruikt zijn. Na 2023 zal het vermogen zich herstellen tot het niveau van de risicobuffer 
mits de beoogde doelstellingen behaald worden.  
 
Johnny Uytdewilligen nodigt de OPR uit zonodig opmerkingen over de meerjarenbegroting te 
mailen. Deze opmerkingen worden dan meegenomen in de bespreking met de stuurgroep. De 
gepresenteerde cijfers van de meerjarenbegroting zijn vertrouwelijk en kunnen pas na vaststelling 
van de meerjarenbegroting door het toezichthoudend bestuur gedeeld worden.   
 
De voorzitter bedankt Dick Mak en Johnny Uytdewilligen voor hun toelichting.  

 
3. Vaststellen opbrengst van uitleg door Dick Mak en Johnny Uytdewilligen 

De OPR vindt de toelichting van de voordelen van een fusie duidelijk. Het totale aantal vso-
leerlingen zal een negatieve invloed hebben op de financiën van de Arnhemse scholen. De 
meeste scholen hebben op de werkvloer nog niet van de fusie gehoord. Enkele OPR-leden geven 
aan dat het toezichthoudend bestuur niet unaniem voor de fusie heeft gestemd. 
 
Johnny Uytdewilligen heeft de OPR gevraagd schriftelijk aan te geven of de OPR wel of geen 
bezwaar heeft tegen de fusie. De voorzitter zal een brief opstellen. De brief heeft geen juridische 
status. Omdat de OPR’en gezamenlijk overleggen, wordt er één brief voor beide OPR’en 
opgesteld.  
 
De OPR merkt op dat de OPR in juni 2019 wel gemeld is dat er een fusie overwogen werd, maar 
de OPR voelt zich niet meegenomen in het proces. Vanaf 1 augustus 2019 worden 
werkzaamheden uitgevoerd als gezamenlijk SWV. De snelheid van het proces tot de uitvoering 
van een fusie heeft de OPR verrast. De OPR heeft geen inhoudelijke maar wel procedurele 
bezwaren. De OPR heeft juridisch gezien geen stem in de fusie. 
De voorzitter stelt een conceptbrief op en mailt deze ter becommentariëring aan de OPR-leden. 
Actie: voorzitter 
 

4. Vaststelling notulen 20-06-2019 en 31-10-2019 
De notulen worden met tekstuele wijzigingen in namen vastgesteld. 
 
De OPR’en zijn tevreden over de wijze waarop zij worden betrokken in het proces om te komen 
tot een ondersteuningsplan. 

 
5. Rondvraag 

• De voorzitter zal de meest recente versie van het concept ondersteuningsplan en de planning 
voor het aanbieden van het ondersteuningsplan met de begroting aan de OPR’en opvragen. 
Actie: voorzitter 

 
6. Sluiting 

Het volgende overleg vindt plaats op 23 januari 2020 of op 20 februari 2020 om 19.30 uur.  
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.15 uur.  


