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Notulen OPR 

 
Datum  25 februari 2021 
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), Ties Koopmans 
Johnny Uytdewilligen (agendapunt 3) 

Afwezig Elske Nijdam, Wendy Plucker 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  Via teams 
Tijd  19.40 – 21.10 uur 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Elske Nijdam en Wendy Plucker hebben zich afgemeld.  
 
2. Vaststelling notulen d.d. 3-12-2020 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Addendum Ondersteuningsplan: voorbespreking 

De OPR vraagt zich over het addendum af: 

− waarom er geen concrete acties met een tijdplan en voorbeelden ter illustratie van normen, 
afspraken en doelen zijn opgenomen in het addendum;  

− welke invloed het SWV kan uitoefenen op de vso-aantallen; 

− of er invloed van de coronamaatregelen op de vso-aantallen wordt verwacht (de leerlingen 
hebben minder begeleiding gehad) en of daar plannen voor gemaakt zijn. 

 
Verder vraagt de OPR zich af: 

− of het SWV een deel van de extra onderwijsgelden krijgt (er is een ongevraagde adviesraad 
ingesteld die het ministerie adviseert welke interventies nodig zijn); 

− via welke kanalen de workshops door de onderwijsspecialisten worden gecommuniceerd. 
 
Addendum Ondersteuningsplan: Johnny Uytdewilligen schuift aan 
Concrete invulling van de doelstellingen in het ondersteuningsplan 
De invulling wordt per speerpunt met een tijdplan in de jaarplannen beschreven. Het vso heeft 
steeds meer de ambitie hun scholen en expertise binnen de muren van reguliere scholen te 
brengen. Deze ambitie wordt door meerdere partijen gedragen en deze ontwikkeling wordt als een 
belangrijke mogelijkheid gezien om een financieel gezonde situatie qua vso-aantallen te bereiken. 
Met een goede verbinding tussen vo en vso kunnen meer leerlingen in het vo blijven en kunnen 
meer leerlingen uit het vso terugstromen naar het vo. Via de symbiosetrajecten wordt de vso-
expertise de vo-scholen ingebracht. 
 
Andere invalshoeken: de grootte van groepen 
Het SWV-bureau is gestart om samen met de controllers van de scholen te onderzoeken of een 
andere wijze van formeren mogelijk is door gebruik te maken van de expertise met online lessen. 
Als een wisselend deel van de leerlingen het onderwijs thuis volgt, kunnen grotere klassen 
geformeerd worden. Er zijn good practices bekend die gedeeld kunnen worden. Het project 
OpNieuw volgt de successen van de coronaperiode. Een dergelijke formatieverandering moet 
breed gedragen worden in de scholen. Het SWV-bureau wil daarom meerdere lagen in de scholen 
betrekken bij de ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld de roostermakers. 
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De OPR merkt op dat bij sommige scholen ook reguliere leerlingen moeite hadden met online 
onderwijs. De belasting voor de docenten is hoog bij hybride onderwijs. Verder moet er voldoende 
sociale omgang en fysiek contact zijn voor de leerlingen. De OPR heeft ook gezien dat 
veranderingen soms pas ontstaan als de noodzaak er is. De meeste reguliere leerlingen zijn 
digitaal al behoorlijk ontwikkeld. De slag naar programma’s waarmee online les wordt gegeven is 
dan niet groot.  
Het SWV-bureau is van mening dat de randvoorwaarden moeten verbeteren. Het hybride- en 
online onderwijs moet op de juiste wijze gefaciliteerd worden met goede roosters, juiste 
samenstellingen van klassen en docententeams die achter het concept staan. Sommige leerlingen 
functioneren beter bij online onderwijs en sommigen slechter. In de samenstelling van de klassen 
moet daarmee en met het sociale aspect rekening worden gehouden. Dit is maatwerk. 
De OPR geeft met name aan dat de hybridevorm niet goed bevallen is. 
Het SWV-bureau wil leren van de huidige periode en daar de voordelen uitlichten en benutten. 
 
Verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen scholen 
Dit zal plaatsvinden door collegiale visitaties en auditeringen. Voor de voorjaarsvakantie is een 
groep directeuren opgeleid voor visitatie. Bij een visitatie (door externe directeuren) wordt kennis 
gedeeld en opgehaald. Alle scholen worden geauditeerd. Dit is niet vrijblijvend. Het initiatief komt 
uit de directieraad.  
Met de bestuurders worden spiegelgesprekken gehouden waarin per bestuurder en per school de 
data doorlopen wordt. Het eerste spiegelgesprek vindt volgende week plaats. De orthopedagogen 
van het SWV-bureau nemen alle SOP’s door en die bevindingen worden ook gedeeld in de 
spiegelgesprekken per bestuurder. De bevindingen van de spiegelgesprekken worden gedeeld in 
het bestuursoverleg. 
Verder onderzoekt het SWV-bureau hoe waardevolle verbindingen tussen scholen gelegd kunnen 
worden in symbiosprojecten.  
Ook worden op dit moment scholingen (van Quadraam en de Onderwijsspecialisten) door het 
SWV aangeboden en betaald. De scholingen worden gedeeld via de website, LinkedIn en de 
nieuwsbrief. Het SWV wil daarmee de drempel voor dergelijke scholing verlagen. 
 
Bekendheid van het SWV in de scholen 
Het SWV-bureau legt met verschillende lagen in de scholen contact om de bekendheid te 
vergroten en de samenwerking te verbeteren. De LinkedIn-pagina wordt goed bijgehouden. 
Iedereen die het SWV kent, wordt gevraagd als ambassadeur op te treden. 
Het SWV-bureau heeft een cheque van 1000 euro aan iedere school uitgedeeld met de oproep 
aan de directeur van de school bij de besteding van het geld aandacht te hebben voor het 
vergroten van de bekendheid van het SWV in de school. De directeuren nemen deel aan de 
directieraad en werkgroepen. Zij zijn inmiddels goed bekend met wat het SWV doet. 
 
De OPR heeft de indruk dat informatie in de directielaag blijft hangen. Informatie die de OPR-
leden sturen of die het SWV-bureau stuurt, komt vaak niet verder de school in.  
De OPR-leden zullen dit binnen hun scholen onder de aandacht brengen.  
Het SWV-bureau zal bij de scholen informeren hoe de 1000 euro besteed is zodat dit gedeeld kan 
worden.  
De OPR stelt voor een workshop te geven op een deel van een studiedag op de scholen.  
Het SWV-bureau wil hieraan meewerken. Het onderwerp moet dan iets zijn, wat de docenten op 
die school aanspreekt en waar behoefte aan is. 

 
Invloed van corona op de vso-aantallen 
De TLV’s (toelaatbaarheidsverklaringen) worden gemonitord. Volgens de scholen zijn de 
leerlingen en de problematieken goed in beeld. Of er een vertraging zit in de TLV-aanvragen zal 
moeten blijken. Het ministerie heeft geld uitgetrokken voor achterstand ontstaan door corona.  
Het SWV-bureau ziet mogelijkheden voor leerlingen die met fysiek onderwijs overvraagd dreigen 
te worden, door hen een maatwerkoplossing te bieden met deels online onderwijs.  
 
De OPR stemt unaniem in met het addendum. De voorzitter zal dit schriftelijk bevestigen.  
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4. Rondvraag 

− Het weer opstarten van het onderwijs binnen de coronamaatregelen wordt door veel scholen 
als een uitdaging gezien. 

− De OPR-leden die de nieuwsbrief niet ontvangen, nemen contact op met het SWV-bureau. 

− De masterclass van Pedro de Bruyckere is 220 bekeken. De link voor de masterclass is 
vermoedelijk niet goed verspreid binnen de scholen. 

 
5. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.10 uur.  
 

Het volgende digitale overleg vindt plaats op 22 april 2021 of 27 mei 2021. 


