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Notulen OPR 

 
Datum  3 december 2020 
Aanwezig Aranka Pullens, Bart Bomer, Brigitte Bullée, Hanneke Vink, Henriëtte de Groot, Karin 

van Dijk, Manon Haanepen, Marleen Strengers, Roberta Hofman (secretaris), 
Susanne Piras (voorzitter), Wendy Plucker 
Johnny Uytdewilligen en Dick Mak (agendapunten 1-4) 

Afwezig Elske Nijdam, Ties Koopmans 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  Via teams 
Tijd  19.40 – 21.35 uur 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Ties Koopmans heeft zich afgemeld. Agendapunt 3 vervalt. 
Recent zijn extra stukken binnengekomen. Deze worden nagestuurd.  
 

2. Vaststelling notulen d.d. 29-10-2020 
Naar aanleiding van:  
Pagina 1, besteding cheque van 1000 euro. Er is contact gelegd met een spreker (Pedro de 
Bruyckere) voor een online college voor alle scholen op het gebied van verbinden. Er zijn ook 
andere geschikte sprekers voorgesteld (Hans Kaldenbach en George Smits).  
 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Voorbespreking meerjarenbegroting 

Dit agendapunt is vervallen. 
 
4. Toelichting op de meerjarenbegroting door Dick Mak van Infinite BV en Johnny 

Uytdewilligen, directeur-bestuurder SWV De Verbinding 
 

• Vragen over de ontwikkeling van de TLV-aantallen 
SWV De Verbinding heeft sinds de start van passend onderwijs een hoger aantal TLV’s dan het 
landelijk gemiddelde. Mogelijk is dit een blijvende situatie door regionale oorzaken. Hiernaar is 
geen specifiek onderzoek gedaan.  
 
De OPR informeert of de extra kosten voor de hogere TLV-aantallen en de kosten voor extra 
middelen die ingezet worden om de TLV-aantallen te verminderen langdurig te dragen zijn voor 
het SWV.  
Alle scholen worden actief benaderd over het doel de verhoogde uitstroom van vo naar vso een 
halt toe te roepen en er worden extra instrumenten ingezet. Er komt meer vso-expertise in de vo-
scholen zodat zij beter in staat zijn de leerlingen die nu uitstromen binnen hun school te houden.  
 
De OPR informeert waar de extra uitstroom naar het vso door veroorzaakt wordt. 
In het voortraject naar een TLV-aanvraag kan meer gedaan worden om de aanvraag te 
voorkomen en de leerling met extra middelen in het vo te houden. In 2021 wordt ingezet op een 
eerdere betrokkenheid van het bureau en het volop benutten van de mogelijkheden die het bureau 
kan bieden in de ondersteuning bij deze casussen. Voor de TLV-aantallen zijn streefgetallen 
opgesteld. Dit zijn geen maximumgetallen. Als een TLV-aanvraag voldoet aan de criteria, blijft de 
TLV-aanvraag goedgekeurd worden. Als het budget voor de TLV’s uitbenut is, betalen de scholen 
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een bijdrage voor de extra kosten. Om dit te voorkomen moet de gemiddelde kwaliteit van de 
basisondersteuning op de scholen omhoog.  
 
De OPR merkt op dat extra ondersteuning aan leerlingen extra kosten met zich meebrengt.  
Het SWV-bureau gaat ervan uit dat leerlingen die in het vo starten, het vo ook aankunnen. Als 
daar extra ondersteuning bij nodig is, is dat vele malen goedkoper dan een TLV.  
De schoolbestuurders hebben naar aanleiding van de stijging het initiatief genomen om binnen 
hun scholen na te gaan wat er gedaan had kunnen worden om leerlingen die uitgestroomd zijn 
naar het vso in het vo te houden en welke extra middelen en expertise daarvoor nodig zijn. De 
directeur Kwaliteit en Beleid, Erica Jordans, zal meer verbindingen organiseren tussen het vo en 
het vso. Verder denken de orthopedagogen van het bureau mee bij een casus om vast te kunnen 
stellen wie binnen het SWV kan helpen bij de problematiek.  
Het uitgangspunt blijft dat de leerling op de juiste plek onderwijs krijgt. Als het vo de juiste plek is, 
moet er alles aan gedaan worden om de leerling daar ook te houden. 
 
De OPR informeert naar het beïnvloeden van de onderstroom in het vso. Er zijn basisscholen die 
niet goed weten wat er allemaal mogelijk is in het in vo.  
Ook dit punt heeft de aandacht van het SWV-bureau.  
 

• Toelichting meerjarenbegroting 2021-2024 en begroting 2021 
Dick Mak licht de meerjarenbegroting per hoofdstuk toe.  
 
Hoofdstuk 0 

− In de meerjarenbegroting is een belangrijk uitgangspunt dat de ingezette koers van het 
benutten van de vso-expertise in het vo door middel van symbiosetrajecten wordt doorgezet.  

− De effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen wordt onderzocht.  

− Door de focus op het voorkomen van zij-instroom in het vso worden bestuurders en scholen 
zich bewuster van hun handelen en meer gericht op extra mogelijkheden in het vo. Daarnaast 
wordt er aandacht besteed aan de onderstroom en mogelijk een terugstroom naar het vo. 
Goede contacten tussen de scholen zijn daarbij van belang.  

− In de begroting voor 2020 was uitgegaan van een daling van de TLV-aantallen. In 
werkelijkheid is het aantal met ruim 100 toegenomen. Met dit verschil is een bedrag van 
minimaal 1,1 miljoen euro gemoeid.  

 
Hoofdstuk 1 

− De begroting is voorzichtig en zo realistisch mogelijk opgesteld. De bekostigingstarieven 
worden in de loop van het jaar door de overheid geïndexeerd. In de begroting is een schatting 
van de indexering van de bekostigingstarieven opgenomen zodat deze financiële middelen al 
ingezet kunnen worden.  

− Tekorten worden op het vermogen in mindering gebracht. Als het vermogen niet toereikend 
is, wordt een bijdrage van de scholen verwacht.  

 
Hoofdstuk 2  

− Bij de ontwikkeling van de leerlingenaantallen in de deelname pro en vso wordt gezien dat het 
SWV de landelijke trend volgt, maar ieder jaar boven het gemiddelde zit. De prognose van de 
deelname vso geeft de ambitie van de schoolbesturen aan. 

 
Hoofdstuk 4 

− Programma 2a - arrangementen 
Voorheen waren dit ondersteuningsmiddelen (rugzakgelden). Vorig jaar zijn deze budgetten 
op verzoek van de scholen samengevoegd en met een verdeelsleutel over de scholen 
verdeeld. De scholen bepalen hoe zij de ambulante dienstverlening regelen.  
Vanaf 2021 gaan de scholen verantwoording afleggen of de basisondersteuning voldoende 
verrijkt wordt door de inzet van deze gelden.  
De bovenschoolse arrangementen worden in overleg met de bestuurders opnieuw beoordeeld 
op hun meerwaarde voor het dekkend aanbod van het SWV en hun verhouding tot de 
symbiosegedachte.  
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− Programma 3. De teldatum 1 oktober 2020 is het uitgangspunt voor het berekenen van de 
bekostiging in schooljaar 2021-2022. Wijzigingen in de TLV-aantallen worden dus vertraagd 
teruggezien in de financiën die het SWV kan uitkeren aan de scholen.  
 De bedragen die het SWV moet uitkeren voor TLV’s liggen vast. Met het totale bedrag voor 
TLV’s is 60-65% van het budget van het SWV gemoeid.  

 Programma’s 1-3 vormen het dekkend aanbod van het SWV.  
 

− Programma 4 wordt gevormd door de generieke overhead (directeur, controller, administratie) 
en specifieke overhead (de medewerkers die het proces van passend onderwijs stroomlijnen).  

 

− Programma 5. De symbiosetrajecten vo-vso worden gefinancierd in programma 5. Dit bedrag 
loopt jaarlijks op. Het bedrag voor de overgangsregeling ondersteuning/lwoo loopt langzaam 
af en het bedrag voor nieuwe initiatieven loopt terug tot een basisbedrag.  
 Het bedrag voor nieuwe initiatieven en onderzoeken is in beheer bij de directeur Kwaliteit en 
Beleid. Binnen dit budget is ruimte voor maatregelen die het aantal TLV-aanvragen kunnen 
beperken.  

 Het VSV programma wordt ingevuld door de verzuimcoaches.  
 Het project hoogbegaafdheid is een project van het ministerie op basis van cofinanciering.  
 
Hoofdstuk 5 

− De rijksbijdrage is 500.000 euro hoger dan begroot.  

− Er zijn overige baten van 500.000 euro vanwege de 00TQ-gelden. 

− De kosten van programma 3 zijn ruim 300.000 euro hoger dan begroot.  

− Het resultaat is 500.000 euro minder negatief dan begroot. 
 

− Als de ambitie van 80 TLV’s minder in 2021 en in 2022 wordt gehaald, wordt het resultaat 
vanaf 2024 weer positief.  

 In 2021 is het resultaat negatief, maar dit kan nog gedekt worden vanuit het eigen vermogen. 
 Vanaf 2022 ontstaat een negatief vermogen waardoor schoolbesturen moeten gaan 
bijbetalen. In 2021 wordt bepaald in welke vorm de verrekening zal plaatsvinden.  

 

− Het eigen vermogen zou tussen de benodigde risicobuffer (200.000 euro) en de door de 
overheid bepaalde signaleringswaarde (3,5% van de totale baten) moeten liggen.  
 In de risicobuffer van het SWV wordt alleen rekening gehouden met risico’s die te maken 
hebben met de exploitatie van het bureau. Met andere risico’s (zoals een stijging van de 
TLV-aantallen) wordt rekening gehouden in de risicobuffers van de scholen.  

 
Bijlage 

− In de bijlage is een scenario weergegeven waarin de ambitie van 80 TLV’s niet gehaald wordt.  
 

• Controllersbijeenkomst 26 november 2020 
SWV-breed is de saamhorigheid, betrokkenheid en het eigenaarschap bij de verschillende 
disciplines duidelijk toegenomen. Bij de controllersbijeenkomst uitte zich dat in een constructieve 
bijeenkomst waar inhoudelijk goed overleg plaatsvond. De bijeenkomst werd door 9 à 10 
controllers bijgewoond. Een afvaardiging van de OPR was voor het eerst aanwezig.  
 
In de eerste controllersbijeenkomst is de meerjarenbegroting technisch besproken. In de tweede 
bijeenkomst werd gebrainstormd over de stijging van de TLV-aantallen en het inzetten van de 
ondersteuningsmiddelen. Er werden ook creatieve oplossingen besproken zoals: het meer 
inzetten van afstandsonderwijs zodat er meer tijd beschikbaar is voor extra ondersteuning aan de 
leerlingen die dat nodig hebben, de VMBO+ budgetten vervangen door extra 
ondersteuningsmiddelen, een prestatieprikkel (budget om een leerling binnen het vo te houden), 
onvoorwaardelijke vo/vo-samenwerking (een leerling kan beter op zijn plaats zijn op een andere 
vo-school).  
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• Conclusies 

− Alle scholen moeten de urgentie gaan voelen om zich maximaal in te zetten om de vo-
basisondersteuning te verbeteren en alle beschikbare middelen voor leerlingen in te zetten. 
De gemiddelde kwaliteit van het netwerk zal hierdoor stijgen.  

− Het SWV gaat twee keer per jaar spiegelgesprekken voeren met de scholen op basis van de 
data van de scholen. Daaruit volgen concrete afspraken die gevolgd worden.  

− Per 1 januari 2021 gaan scholen elkaar onder de regie van het SWV-bureau auditeren. De 
eerste groep scholen kan zich vrijwillig aanmelden. Daarna volgen de andere scholen. De 
cyclus is eens in de drie jaar. De auditering is een voorstel vanuit de directieraad. Een externe 
zal de directeuren en scholen begeleiden bij de auditering. Esther Verbeek van het SWV 
wordt de projectleider van de auditeringen.  

 
Overige mededelingen vanuit het SWV 

− Het SWV-bureau heeft besloten de ruimte in het aantal fte van 0,6 fte in te gaan zetten omdat 
er een verhoogde inzet van het bureau wordt verwacht. In de werving wordt, om tegemoet te 
komen aan de wensen van de inspectie, gevraagd om een expertise die een meerwaarde 
biedt in de beoordeling van de TLV-aanvragen.  

− De OPR-leden kunnen zich melden voor het project OpNieuw.  

− Karin van Weegen wordt de nieuwe onafhankelijke voorzitter van het toezichthoudend bestuur 
van het SWV. Johnny Uytdewilligen stelt voor dat zij komt kennismaken in de OPR-
vergadering. Hij zal haar profiel aan de voorzitter van de OPR mailen.  

− De OPR gaat, als dit aan de orde is, bij de werving van een directeur-bestuurder een andere 
rol vervullen. De stukken hierover worden nagestuurd door de voorzitter van de OPR. 

 
5. Nabespreking en vastleggen volgende vergadering 

De volgende vergadering is op 28 januari 2021 om 19.30 uur via Teams.  
 

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 digitaal plaats op 28 januari om 19.30 uur.  


