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Notulen OPR 

 
Datum  14 oktober 2021 
Aanwezig Aranka Pullens, Bart Bomer, Hanneke Vink, Henriëtte de Groot, Manon Haanepen, 

Roberta Hofman (secretaris), Susanne Piras (voorzitter) 
Afwezig Brigitte Bullée, Elske Nijdam, Marleen Strengers, Karin van Dijk 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  Thorbeckestraat 17, Arnhem 
Tijd  19.00 – 21.00 uur 
 

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. Elske Nijdam, Karin van Dijk, Marleen Strengers hebben zich  
afgemeld.  
 
Mededelingen  
Constant Kusters volgt Roberta Hofman op. Ties Koopmans heeft de OPR verlaten vanwege 
andere verplichtingen. 

 
2. Vaststelling notulen d.d. 22-04-2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
Pagina 2. De directeur-bestuurder zal gevraagd worden naar deelname van een OPR-lid aan de 
bestuursoverstijgende werkgroep ‘Kennisdeling passend onderwijs’.  
De OPR zal voorstellen de onafhankelijke voorzitter van het bestuur van het SWV uit te nodigen in 
een OPR-vergadering voor een kennismaking.  

 
3. Werven nieuwe leden OPR 

De volgende plaatsen staan open: 
SgOMB – personeelslid en ouder of leerling 
Onderwijsspecialisten – ouder 
Arentheem – leerling 
Pro College en Guido de Bres leveren geen afvaardiging.  
De aanwezige leden zullen zo nodig opnieuw werven bij hun school.  

 
4. Afvaardiging OPR bij controllersbijeenkomst d.d. 3 november 11.00-13.00 uur 

Manon Haanepen sluit namens de OPR aan bij het online overleg.  
 

5. Voorbespreking overleg met de directeur-bestuurder SWV 
Analyse arrangementen 
De OPR zal vragen of de genoemde arrangementen alle bestaande arrangementen zijn. En zo 
niet, waarom deze arrangementen zijn gekozen. 
De OPR vindt het een nuttig onderzoek en zal informeren of het uitgevoerd gaat worden. 
 
Activiteitenverslag 
De OPR zal vragen hoe de bestuursoverstijgende kennisdeling dit schooljaar vorm krijgt. 
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Activiteitenplan 
Het activiteitenplan is als poster aan de scholen verspreid via de directeuren en 
zorgcoördinatoren. Op sommige scholen worden de posters opgehangen. Op sommige scholen 
wordt nooit iets gedeeld van het SWV. Sommige directeuren vinden het niet nodig dat docenten 
op de hoogte zijn van de activiteiten van het SWV en zien dit als een aandachtsgebied van het 
zorgteam. De OPR is van mening dat docenten en mentoren op de hoogte moeten zijn van alle 
ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen en de arrangementen.  
 
Risicoanalyse 
Het aantal risico’s is groot. Sommige risico’s zijn nauwelijks te beïnvloeden. De plotselinge stijging 
van de onderinstroom is zorgwekkend.  
De samenwerking tussen speciaal onderwijs en regulier onderwijs blijft onvoldoende. Het is 
onvoldoende bekend wat er op individuele reguliere vo-scholen geboden kan worden. Er zijn 
bijvoorbeeld scholen die extra ondersteuning in de brugklas bieden met minder vakken en minder 
wisselingen op een dag. Het zou helpen als de basisscholen goed op de hoogte zijn van wat de 
afzonderlijke scholen van het voortgezet onderwijs kunnen bieden.  
Sommige basisscholen laten de keuze voor het voortgezet onderwijs volledig aan de ouders over 
waardoor er leerlingen aangemeld worden die niet de juiste competenties voor de schoolsoort 
hebben. De OPR ziet een meerwaarde in een uitwisseling van kennis tussen de docenten van 
groep 8 en de onderbouw van het voortgezet onderwijs voor wat betreft de onderinstroom. Het 
SWV kan aan betekenis winnen binnen de scholen door meer contacten tussen docenten van 
verschillende scholen. 
 
Soms worden bso-leerlingen bij het reguliere vo aangemeld. Als zij het niet redden vloeien zij in 
het eerste of tweede jaar weer terug naar het vso. Deze leerlingen hebben dan zoveel prikkels 
ontvangen dat zij met veel problemen in het vso zitten. De route andersom (bso, vso en dan 
eventueel vo) geeft een betere opwaartse spiraal voor de leerlingen.  
 
De juiste plek voor de leerling staat centraal bij het SWV. Tegelijkertijd is een stijging van het 
aantal vso-leerlingen financieel niet haalbaar. Zo veel mogelijk leerlingen moeten dus in het 
reguliere onderwijs met arrangementen en extra ondersteuning van daarop getrainde docenten 
les krijgen. De OPR vraagt zich of de arrangementen snel goed genoeg ontwikkeld worden en de 
training afdoende plaatsvind. Daarnaast heeft het reguliere onderwijs lange wachtlijsten voor 
hulpverlening van buiten de school.  
 
Overige onderwerpen 
De OPR zal de statuten en het reglement herijken. De voorzitter zal daar ondersteuning voor 
vragen aan het SWV-bureau.  
De OPR-leden ontvangen voortaan een uitnodiging in de Outlookagenda voor de OPR-
vergaderingen.  
 

6. Overleg met Johnny Uytdewilligen, directeur-bestuurder SWV  
Analyse arrangementen  
Het SWV kreeg de opdracht van de inspectie de kwaliteit beter in kaart te brengen. Het SWV wil 
onderzoeken of de middelen die ingezet worden doelmatig en kwalitatief te verantwoorden zijn en 
of ze passen bij inclusief onderwijs. Sardes gaat het onafhankelijke onderzoek uitvoeren. Sardes 
is goed op de hoogte van processen rond OCW en inclusief onderwijs. De keuze voor Sardes is in 
samenspraak met de bestuurscommissie Onderwijs & Kwaliteit gemaakt. De uitkomsten van het 
onderzoek worden ook gebruikt bij het opstellen van het volgende Ondersteuningsplan.  
 
Onder arrangementen worden in ieder geval de VMBO+, Opus en structuurklassen verstaan. 
Uiteindelijk wil het SWV alles waarop middelen ingezet worden onderzoeken. Sommige 
symbioseprocessen zijn net begonnen en nog niet te onderzoeken.  
 
Risicoanalyse 
De risicoanalyse is door Infinite uitgevoerd. De top 10 van de risico’s zijn bekend en al 
opgenomen en geborgd in het Ondersteuningsplan. De risicoanalyse is goed en uitgebreid 
uitgevoerd. 
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De OPR informeert hoe het SWV risico’s wil beheersen en noemt als voorbeeld risico 7: 
‘Schoolbesturen hebben meer het eigen belang dan het collectieve belang voor ogen.’ 
De schoolbestuurders zijn toezichthouder van het SWV en bestuurder van hun eigen school. Van 
de bestuurders wordt verwacht dat zij na het bespreken van eventuele schoolbelangen in hun 
beslissingen als bestuur het collectief belang voorrang geven. In het bestuur kunnen bestuurders 
elkaar daarop aanspreken als dat nodig is. Het succes van de middelen die via het SWV worden 
verstrekt hangt af van de wijze waarop dit geld in de scholen ingezet wordt en dit hangt in 
belangrijke mate af van de sturing van de bestuurder in de eigen school (scholen). Dit wordt 
erkend binnen het bestuur. Het effect van de tekorten die in het SWV gaan ontstaan door de hoge 
vso-aantallen wordt doorberekend waarna in het bestuur besproken zal worden hoe de tekorten 
het beste gezamenlijk gedragen kunnen worden.  
 
Het SWV heeft ten opzichte van het landelijk gemiddelde een hogere instroom naar het vso vanuit 
vo. Dit moet ondervangen worden door reguliere scholen meer mogelijkheden te bieden deze 
leerlingen te ondersteunen zodat ze regulier onderwijs kunnen blijven volgen. In enkele gevallen 
zal een tlv niet te voorkomen zijn.  
 
De OPR meldt dat sommige vo-scholen in verhouding veel leerlingen vanuit het sbo aangemeld 
krijgen. Sommige van deze leerlingen redden het niet. 
Dit kansrijke instroomprofiel is onderwerp van gesprek bij het SWV. Scholen kunnen een budget 
tot 8000 euro aanvragen voor extra ondersteuning van een leerling in het reguliere vo. Als deze 
budgetten voor een aantal leerlingen gecombineerd worden is een groepsarrangement met een 
assistent voor de leerlingen of het realiseren van een kleinere klas mogelijk. Soms hebben 
scholen het product om een leerling te helpen in huis, maar ontbreken de middelen voor het 
betalen van het product. Door het aanvragen van het extra budget voor de leerling kan het product 
dan ingezet worden. Het SWV wil bij alle leerlingen waarvoor een tlv wordt aangevraagd vooraf 
betrokken zijn geweest zodat alle mogelijkheden om de leerling te ondersteunen in beeld zijn 
geweest. Als sommige scholen dit wel toepassen en andere niet, ontstaat een scheve situatie.  
 
In de laatste zes weken van vorig schooljaar werden 34 van de 64 tlv’s aangevraagd. Het SWV 
was niet betrokken geweest bij deze 34 leerlingen. Er wordt onderzocht waarom de tlv’s zo laat 
aangevraagd zijn. Het zou vreemd zijn als deze leerlingen opeens in zes weken tijd zo achteruit 
zijn gegaan dat een tlv nodig wordt geacht en dat in die zes weken ook oplossingsrichtingen 
uitgeprobeerd zijn.  
De OPR geeft aan dat het weer naar school gaan na de coronaperiode voor sommige leerlingen 
die het net konden redden met thuisonderwijs of halve klassen te veel was en dat daarbij moeilijke 
situaties zijn ontstaan (leerlingen die het volledig niet meer zagen zitten of anderen gingen 
bedreigen).  
Als extra instrument heeft digitaal onderwijs voordelen.  
In de zomervakantie zijn de situaties van enkele thuiszittende leerlingen onderzocht. Daarbij is 
gebleken dat sommige situaties goed voorkomen hadden kunnen worden door de scholen.  
Er lopen steeds meer pilots voor de match tussen vo en vso. 
 
Dit schooljaar zijn er in verhouding veel leerlingen die in plaats van mbo havo willen gaan doen. 
Mogelijk konden leerlingen zich onvoldoende oriënteren met de digitale bijeenkomsten vanwege 
corona. 
 
Onderinstroom 
Het SWV is nu twee jaar verrast door een hoog aantal leerlingen dat vanuit het basisonderwijs 
instroomt met een tlv. Er vinden gesprekken plaats met de bestuurders en regiocoördinatoren van 
de SWV’en basisonderwijs. Het doel is dat bovenbouw po en onderbouw vo op docentenniveau 
contacten gaan leggen en kennis uitwisselen. Bijvoorbeeld dat docenten vo in groep 8 al een lesje 
Engels geven en dat docenten groep 8 naar het vo gaan om te kijken waar leerlingen tegenaan 
lopen bij hun overstap naar vo. Tijdens deze fase zal eerder duidelijk worden bij het vo welke 
leerlingen extra ondersteuning nodig hebben en kunnen klassen daarop ingericht worden. 
Verder moeten docenten van het basisonderwijs beter op de hoogte raken wat het vo kan bieden 
zodat hun schooladvisering juist is. Het SWV verbindt partijen hierin en faciliteert. Daarvoor wordt 
eerst een pilot opgezet. Vanuit het enthousiasme kan dan een vervolg ingezet worden.  
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Overige onderwerpen  

− Manon Haanepen zal namens de OPR deelnemen aan de controllersbijeenkomst. Het vaste 
OPR-lid voor deze bijeenkomst is Bart Bomer.  

− De commissie Financiën monitort vanuit de directieraad de verdeelsleutel. Manon Haanepen zal 
deelnemen aan deze commissie.  

− In het derde deel van het onderzoek van Sardes (in het voorjaar) wordt vooruit gekeken. De 
directeur-bestuurder stelt voor dat de OPR daarbij betrokken wordt. De OPR neemt hieraan 
graag deel.  

− De focus heeft de afgelopen tijd gelegen op de werkgroepen vo-vso (symbiose) en financiën. De 
werkgroep kennisdeling passend onderwijs is op dit moment minder actief.  

− De directeur-bestuurder zal de onafhankelijke voorzitter van het bestuur uitnodigen in een OPR-
vergadering voor een kennismaking. De huidige onafhankelijke voorzitter heeft stemrecht 
gekregen in het bestuur.  

 
7. Afscheid Roberta Hofman en Ties Koopmans 

De directeur-bestuurder bedankt Roberta Hofman voor haar inzet en overhandigt namens het 
SWV een attentie. 
De voorzitter bedankt Roberta Hofman voor haar veelzijdige inzet in de OPR en de waardevolle 
toevoegingen aan de discussies.  
Roberta Hofman merkt op met plezier te hebben deelgenomen aan de OPR met als uitgangspunt 
dat alle leerlingen een juiste plek in het onderwijs gegund moet kunnen worden.  
De voorzitter zal buiten de vergadering om afscheid nemen van Ties Koopmans 

 
8. Rondvraag en sluiting 

De OPR zal een nieuwe secretaris aanstellen in de volgende vergadering.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.00 uur.  

 
Het volgende overleg vindt plaats op 20 januari 2022 op het SGA, Thorbeckestraat 17 in Arnhem. 


