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Notulen OPR 

 
Datum  29 oktober 2020 
Aanwezig Aranka Pullens, Bart Bomer, Brigitte Bullée, Elske Nijdam, Henriëtte de Groot, Karin 

van Dijk, Marleen Strengers, Roberta Hofman (secretaris), Susanne Piras (voorzitter), 
Ties Koopmans, Wendy Plucker 
Johnny Uytdewilligen (bij agendapunt 4) 

Afwezig Erica Jordans, Hanneke Vink, Manon Haanepen 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  Via teams 
Tijd  19.45 – 21.35 uur 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Erica Jordans heeft zich afgemeld.  
 
2. Vaststelling notulen d.d. 25-06-2020 

Bij agendapunt 3 en 5 worden tekstuele wijzigingen doorgevoerd.  
De notulen worden met de tekstuele wijzigingen vastgesteld. 

 
3. Bespreking verslag en overleg met bureau SWV De Verbinding 
 

• Voortgangsbezoek inspectie en herstelopdrachten 
De OPR zal informeren naar de reactie van de inspectie op de jurisprudentie die het swv 
aanleverde in verband met de onafhankelijke deskundigen die de directeur-bestuurder over een 
TLV-aanvraag adviseren.  
De OPR zal informeren naar het toevoegen van doelmatigheid en resultaatgerichtheid in het 
kwaliteitszorgsysteem.  

 

• Inschrijven voor nieuwsbrief 
De voorzitter roept de leden op zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. 

 

• Besteding ‘cadeautje’ in het kader van fusie en nieuwe naam De Verbinding 
Niet alle OPR-leden hebben op hun school gehoord dat de cheque van 1000 euro afgegeven is. 
De OPR-leden vragen op hun school na of het doel van de cheque duidelijk is. 
 
De cheque die de OPR ontvangen heeft, zal worden besteed aan een online college voor alle 
scholen met een goede spreker op het gebied van verbinden. Susanna Piras en Bart Bomer 
selecteren een spreker. De leden kunnen sprekers voorstellen of andere ideeën voor de besteding 
van de cheque bij hen aanleveren. 

 

• Voorstel samenstelling OPR en de rol van de OPR in het SWV 
De vertegenwoordiging moet in evenwicht zijn en een juiste kwantiteit hebben zodat bij een 
stemming het quorum bereikt kan worden.  
In het voorstel is rekening gehouden met 18 zittende leden omdat van Pro College Bemmel en 
Guido de Bres op korte termijn geen leden worden verwacht. Van de 18 plaatsen zijn de 9 
plaatsen voor personeelsleden ingevuld. De ouder- en leerlingenvertegenwoordiging is 
onvoldoende. De OPR-leden zullen dit punt opnieuw onder de aandacht brengen bij de MR, GMR 
en de ouderraad.  

 



Notulen OPR-overleg op 29 oktober 2020  Pagina 2 van 3 

 

4. Overleg met Johnny Uytdewilligen  
 

• Voortgangsbezoek inspectie en herstelopdrachten 
Het SWV heeft de bewijslast over de invulling van de tweede deskundige bij de beoordeling van 
TLV-aanvragen die in een eerder stadium al was aangeleverd opnieuw aan de inspectie gestuurd. 
De inspectie heeft hier nog niet op gereageerd. Hoe het SWV de aanvragen beoordeelt was 
eerder al getoetst met de juridische afdeling van de inspectie en in orde bevonden. De inspectie 
heeft nog geen verslag van de bevindingen tijdens het voortgangsbezoek verstuurd.  
De verbeteringen in het kwaliteitszorgsysteem zijn in gang gezet via de commissie Onderwijs en 
Kwaliteit. De benodigde diepgang wordt in een proces van twee jaar aangebracht. De scholen 
moeten duidelijker gaan verantwoorden hoe zij hun middelen besteden.  
 
Naar aanleiding van: Het aantal TLV’s is met 29 gestegen in plaats van gestabiliseerd. Het 
uitrollen van de symbioseprojecten loopt vertraging op door de coronamaatregelen. De benodigde 
personen zijn moeilijk bij elkaar te krijgen voor afstemming. De scholen zijn voornamelijk intern 
bezig alle situaties rondom corona in goede banen te leiden en beperken zich tot de 
basisprocessen. Bestuurders verwachten dat de arrangementen (structuurklassen, 
symbioseprojecten, OPUS, etc.) vanwege de corona-effecten niet zullen opbrengen wat er van 
verwacht wordt. Binnenkort wordt dan ook nog geen verlaging van de TLV’s verwacht als effect 
van de symbioseprojecten. 
De structuurklassen worden gebruikt om kennis en ervaring op te doen voor de 
symbioseprojecten. Structuurklassen kosten op dit moment per leerling meer dan een TLV per 
leerling. Een OPR-lid merkt op dat expertise van buitenaf wordt ingekocht. Als een expert op 
verschillende scholen wordt gebruikt om leerkrachten te instrueren is niet voor iedere school een 
externe nodig. Op dit moment kunnen de orthopedagogen en de directeur Kwaliteit en Beleid 
(Erica Jordans) de scholen alleen op afstand ondersteunen. Bovendien geven medewerkers van 
de scholen aan geen tijd voor extra werkzaamheden te hebben.  
Het beleid ligt vast in het vierjarige Ondersteuningsplan en hier wordt ondanks de coronaperiode 
aan gewerkt. De ondersteuningsmiddelen zijn aan de scholen verstrekt met de verwachting dat de 
scholen met de middelen het beleid uitvoeren. Nu blijkt dat de TLV’s toenemen in plaats van 
stabiliseren is het goed om de besteding van de ondersteuningsmiddelen te auditeren (inbedding 
van kwaliteit) en de sleutel van de ondersteuningsmiddelen te herijken.  
 
De effecten van de ontwikkeling van het aantal TLV’s op het eigen vermogen worden 
doorgerekend met vijf verschillende toekomstscenario’s zodat het beleid zo nodig op de financiële 
ontwikkeling aangepast kan worden. Het beleid blijft VSO zo veel mogelijk de VO-scholen in te 
brengen. De concrete aantallen van 1 oktober en 1 februari zijn daarbij leidend. Op 1 februari zal 
duidelijker worden of de stijging een incident was of een tendens. Als de TLV-aantallen blijven 
stijgen, slinkt het eigen vermogen te veel en op den duur moeten schoolbesturen dan gaan 
bijbetalen. De scenario’s worden 11 november 2020 in het bestuur besproken. De scenario’s 
worden vooraf vertrouwelijk aan de OPR verstrekt.  
 
Dick Mak zal de OPR via Teams een toelichting geven op de meerjarenbegroting. De definitieve 
meerjarenbegroting is op 9 december 2020 in de bestuursvergadering geagendeerd.  
 
Op 26 november 2020 vindt een overleg met Dick Mak en de controllers van de schoolbesturen 
plaats. Tijdens de bijeenkomst worden verschillende vormen van begeleiden/symbiose 
(bijvoorbeeld in iedere jaarlaag een kleinere klas) doorberekend. Johnny Uytdewilligen nodigt 
hiervoor een OPR-lid uit.  
 

• Project Op Nieuw 
Op Nieuw probeert leerlingen, ouders en docenten te ontmoeten. Ook hier geldt dat het moeilijk is 
in deze coronatijd de scholen binnen te komen. Hanno Anbouw is dringend op zoek naar 
gesprekspartners die mooie processen op de scholen in de coronatijd willen vertellen. Johnny 
Uytdewilligen informeert wie van de OPR met Hanno Anbouw 20 minuten wil spreken over 
zijn/haar school. OPR-leden kunnen zich melden bij de voorzitter. 
 
Leerlingen (ook in het speciaal onderwijs) gaan flexibeler om met de coronatijd dan de 
leerkrachten en de bestuurders. Met name de bestuurders zijn druk met de coronamaatregelen en 
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de effecten op het personeel. Sommige bestuurders gaven aan behoefte te hebben aan een 
tweewekelijks overleg met de wethouder. Dit is in gang gezet.  
 
Professor Kristin van Lommel van Hogeschool Utrecht maakt onderdeel uit van de denktank van 
project Op Nieuw. Zij wordt geraadpleegd bij de onderbouwing en beschrijving van de bevindingen 
die opgehaald worden binnen het project. De eerste filmpjes voor het project zijn gemaakt. Er zal 
elke week een filmpje verschijnen met een onderbouwing en toelichting.  
 
De voorzitter geeft het telefoonnummer van een contact bij de HAN voor dit project door aan 
Johnny Uytdewilligen.  
 

• Onafhankelijk voorzitter toezichthoudende raad 
De selectiecommissie heeft een kandidaat als onafhankelijk voorzitter geselecteerd en draagt 
haar benoeming per 1 januari 2021 voor op de bestuursvergadering van 11 november 2020. De 
werving is uitgevoerd in samenwerking met B&T Werving en Selectie. Er hadden zich veel 
geschikte kandidaten aangemeld.  
 

• Onderwijszorgconvenant 
Anderhalf jaar geleden is het onderwijszorgconvenant getekend. Voor de invulling zijn diverse 
uitwerkingsagenda’s opgesteld. Kortgeleden is het convenant bij een probleem dat zeven 
leerlingen betrof op het gebied van financiering voor studiebegeleiding toegepast.  
 

• 00TQ-gelden 
Ook voor het voormalig swv De Liemers is een verzoek gedaan bij het ministerie voor een bedrag 
dat het samenwerkingsverband nog tegoed heeft. Het ministerie heeft laten weten het verzoek te 
zullen onderzoeken.  
 

• Cheque van 1000 euro 
Johnny Uytdewilligen heeft de cheque bij 37 scholen afgegeven. Dit vond zonder afspraken 
plaats. De cheque is afgegeven bij wie er bereikbaar was voor de overhandiging. Dit varieerde 
van directeuren tot receptiemedewerkers. Alle scholen hebben daarbij dezelfde uitleg, beschrijving 
en folders ontvangen.  
De OPR stelt voor met de 1000 euro voor de OPR een goede spreker uit te nodigen voor een 
online presentatie/lezing voor alle scholen over leerlingen en wat samenwerken kan betekenen 
voor verbinding.  
  

• Logo OPR 
Johnny Uytdewilligen zal studio Echt vragen concepten voor het logo naar de voorzitter te sturen.  
 

• Notulen van 25 juni 2020 
De OPR wordt door middel van sessies meegenomen in de doorontwikkeling van het 
ondersteuningsplan. De sessies worden georganiseerd door Erica Jordans. Aan de 
doorontwikkeling is de bestuurscommissie Onderwijs en Kwaliteit verbonden.  

 
5. Vastleggen volgende vergaderdata 

Bart Bomer en Karin van Dijk (’s middags) bieden aan de controllersbijeenkomst op 26 november 
2020 ‘s bij te wonen. De voorzitter geeft dit door aan Johnny Uytdewilligen. 
 
De voorzitter zal Johnny Uytdewilligen voorstellen op 3 december 2020 over de 
meerjarenbegroting met uitleg van Dick Mak te vergaderen.  
 

6. Rondvraag 
Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag. 

 
7. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.35 uur.  
 
Het volgende overleg vindt plaats op 3 december 2020 om 19.45 uur.  


