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Notulen OPR 

 
Datum  24 februari 2022 
Aanwezig Aranka Pullens, Bart Bomer, Brigitte Bullée, Elske Nijdam, Hanneke Vink, 

Henriëtte de Groot, Karin van Dijk Manon Haanepen, Marleen Strengers, 
Susanne Piras (voorzitter)  

Afwezig Constant Kusters 
Notulist Esther Nulden 
Locatie  online 
Tijd  19.30 – 21.00 uur 
 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De OPR is niet 
bijeen geweest op de geplande datum van 20 januari 2022. Een OPR-lid heeft deelgenomen aan 
de controllersbijeenkomst en de bijeenkomst van de financiële commissie.  
 
Mededelingen  
Elske Nijdam heeft een andere werkkring en neemt voor de laatste keer deel aan het OPR-
overleg. 

 
2. Vaststelling notulen d.d. 14-10-2021 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Werven nieuwe leden OPR - leerlingen 

De aanwezige leden blijven zoeken naar leerling/ouder-vertegenwoordiging bij hun school.  
 
4. Voorbespreking overleg met de directeur-bestuurder SWV 

− Leerlingen uit Arnhem worden ook verwezen naar de structuurklas van het Liemers College. 
Het zou goed zijn om in Arnhem structuurklassen in te richten zodat leerlingen nabij voor hen 
geschikt onderwijs kunnen genieten.  

− Sommige scholen staan bekend als zorgschool. Uit verschillende regio’s worden leerlingen 
met veel dossiervorming aangemeld waardoor de VO-school het steeds moeilijker krijgt. Als 
het niet lukt enkele van de leerlingen met meer zorg binnen het VO te houden, dan lijkt het 
alsof het de school veel uitstroom naar het VSO heeft. Bij zo’n school heerst het idee dat de 
school daardoor financieel nadeel heeft. Mogelijk wordt hiermee bedoeld dat als het SWV 
tekorten heeft, de schoolbesturen van het SWV dit aanvullen.  

− In het SWV zijn meer TLV’s dan vergoed worden door het ministerie. Er wordt maximaal 
ingezet op het verlagen van het aantal TLV’s.  

− De expertise van de scholen van het SWV is bekend bij het SWV en moet verder bekend 
worden op alle scholen. Voordat een TLV-aanvraag wordt gedaan, wordt in samenwerking 
met het SWV voor de leerling met een extra behoefte een passende plek of oplossing gezocht 
binnen het netwerk. De OPR geeft aan dat de orthopedagogen die samenwerking zoeken, 
maar dat dit niet voor de hele school geldt.   

− Concurrentie (op leerlingaantallen of anderszins) zou binnen een SWV niet aan de orde 
moeten zijn. De tekorten zetten de verhoudingen onder spanning.  

 
Overleg met Johnny Uytdewilligen, directeur-bestuurder SWV 
De directeur-bestuurder benoemt het belang van goede samenwerking in het SWV, zeker nu er 
tekorten ontstaan. Alleen met samenwerking en constructieve denkpatronen kan dit overwonnen 
worden. Samenwerking is nog geen wijdverbreid begrip binnen het SWV. Er zijn medewerkers die 
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hard werken aan een goede verbinding onderling. Dit is nog geen algemeen beeld. Scholen zijn 
nog niet goed op de hoogte van het aanbod van de scholen binnen het SWV en zelfs niet binnen 
hun schoolbestuur.  
 
De arrangementen van het SWV zijn onderzocht in het Sardesonderzoek. De arrangementen 
voorzien in een behoefte voor de leerlingen die er gebruik van maken. De kennis die is opgedaan 
met de arrangementen moet optimaal benut worden in de visie voor de toekomst. De resultaten 
van de arrangementen zijn echter slecht meetbaar en moeilijk onderling vergelijkbaar. Ook 
worden de arrangementen niet voldoende bovenschools ingezet omdat ze onvoldoende bekend 
zijn binnen de scholen van het SWV.  
 

− De OPR merkt op dat het Sardesonderzoek een goed overzicht geeft van de arrangementen 
en de specialiteiten van de scholen en dat dit bijdraagt aan de bekendheid ervan.  

Het SWV-bureau hecht grote waarde aan de bekendheid van de arrangementen. Met het 
Sardesonderzoek wordt duidelijk welke leerlingen deelnemen aan de arrangementen, of dit de 
beste plek voor hen is en in hoeverre het arrangement ertoe bijdraagt dat de leerling in het VO 
blijft. De scholen nemen voornamelijk autonoom leerlingen aan bij een arrangement. Mogelijk is 
vanwege de onbekendheid met de overige mogelijkheden binnen het SWV onvoldoende 
afgewogen of een leerling op een andere plek beter of goed tot zijn recht komt met minder kosten. 
Het zou goed zijn als het SWV-bureau betrokken is bij de instroom op de arrangementen.   
 

− De OPR geeft aan dat de verantwoording die een school moet afleggen over een leerling met 
een ondersteuningsbehoefte groot is. In het ontwikkelingsperspectiefplan staan bijvoorbeeld 
veel dubbelingen.  

Het plan wordt geschreven voor de ondersteuner en de leerling en verklaart aan het SWV hoe de 
middelen gebruikt worden. De directeur-bestuurder nodigt de scholen uit dubbelingen of andere 
bezwaren rond het invullen van het ontwikkelingsperspectief te bespreken met het SWV-bureau.  
 
De volgende stap in het Sardesonderzoek is het combineren van wat er aan kennis beschikbaar is 
en de doelgroepen die daarmee bediend worden te combineren met de doelen die het SWV wil 
bereiken. Tegelijkertijd wordt nagegaan waar het SWV staat op de inclusieladder en hoe het SWV 
op de trede komt waar het SWV wil staan. Deze informatie is ook voorbereidend op het nieuwe 
ondersteuningsplan. Voor de zomervakantie vinden drie werksessies in het kader van het 
Sardesonderzoek plaats. Diverse geledingen worden betrokken bij dit proces: bestuurders, 
directeuren, ondersteuningscoördinatoren en OPR-leden. De inhoudelijke route die Sardes volgt is 
ook bij andere SWV’en toegepast. Het doel is een slagvaardig en daadkrachtig SWV en dit zal 
leiden tot een gezonde financiële situatie. Voorkomen moet worden dat de financiën leidend 
worden op de inhoud.  
 
Op 18 februari 2022 vond overleg plaats tussen Arnhems schoolbesturen in het PO en VO over 
de onderinstroom. Dit zal ondersteunend zijn bij de al gelegde contacten tussen de SWV’en PO 
en VO. Om financieel gezond te worden zijn veranderen op meerdere terreinen nodig, zoals het 
verminderen van de onderinstroom, het zo veel mogelijk leerlingen die starten in het VO in het VO  
houden en vanuit het VSO na te gaan of leerlingen naar het VO kunnen met een extra 
ondersteuning. Er wordt verwacht dat een deel van de onderinstroom te beïnvloeden is. Sommige 
ouders kiezen bijvoorbeeld voor de veilige setting van het VSO en zijn niet op de hoogte van de 
extra zorg die op sommige reguliere VO-scholen geboden wordt.  
 

− De OPR vraagt of het SBO voldoende inzicht heeft in wat de afzonderlijke VO-scholen kunnen 
bieden.  

De directeur-bestuurder antwoordt dat er een duidelijke kloof is tussen het PO en het VO voor de 
leerlingen. Daarnaast is ook de vraag gerezen hoe goed het PO op de hoogte is van wat het VO 
kan en andersom hoe goed het VO op de hoogte is wat de behoefte is van het PO.  
 

−   De OPR vraagt of er voldoende ruimte is om uit te proberen wat wel en niet werkt binnen een 
reguliere VO-school zodat leerlingen maximale kansen krijgen. Sommige scholen hebben 
het idee dat het nadelig is voor de school die probeert leerlingen maximale kansen te 
bieden. Omdat deze scholen meer dan gemiddeld leerlingen doorverwijzen naar het VSO en 
qua bekostiging. Sommige scholen hebben het idee dat zij daarop afgerekend worden. 
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De directeur-bestuurder antwoordt dat het geld de leerling volgt. De scholen ondervinden dus 
geen financieel nadeel bij een verwijzing naar het VSO. Het is goed als leerlingen kansrijk worden 
geplaatst op een plek waar zij tot hun recht komen en waar zij de minste kans op teleurstellingen 
lopen. De keuze wordt vooraf beschreven. Als later blijkt dat de leerling toch speciaal onderwijs 
moet volgen, dan is die stap verklaarbaar en logisch. Het is ook mogelijk voor een leerling boven 
op een arrangement nog een maatwerkbudget aan te vragen als daarmee verwacht wordt dat de 
leerling in het VO kan blijven.  
 

− De OPR geeft aan dat de ondersteuners de beste optie kiezen voor de leerling met zo min 
mogelijk verplaatsingen. Daar is een goede kennis van wat de scholen binnen het SWV te 
bieden hebben inclusief de arrangementen voor nodig. Daarnaast is er aandacht nodig voor 
het spanningsveld dat ontstaat als de grenzen van het haalbare bereikt worden. 

De directeur-bestuurder antwoordt dat de school in dat geval via de contactpersoon van het SWV-
bureau voor de school dit aan kan geven. Dan volgt er overleg of een maatwerktraject een 
oplossing kan bieden.  
 

− Sommige scholen hebben veel leerlingen die kansrijk geadviseerd zijn. Dan is er in 
verhouding een groep leerlingen die meer zorg dan de basis vereisen. Als deze school geen 
arrangement of maatwerktrajecten heeft dus de extra zorg met de basisondersteuning biedt, 
dan is het voor het bestuur extra lastig om mee te betalen aan de tekorten van het SWV.  

Johnny Uytdewilligen antwoordt dat voor alle leerlingen, als dat nodig is, een maatwerkbudget 
aangevraagd kan worden. Het is aan het schoolbestuur hoe zij de tekorten willen opvangen. Dit 
hoeft niet automatisch te betekenen dat het budget van de scholen gekort wordt. De basiszorg 
optimaal maken en houden binnen drie jaar vergt een investering die een schoolbestuur op een 
andere wijze dan met de lumpsum zou kunnen bekostigen. Verder is het aan het schoolbestuur 
hoe zij de budgetten over hun scholen verdelen. Een schoolbestuur kan ervoor kiezen de tekorten 
niet over al hun scholen te verdelen, maar alleen over de scholen die het kunnen dragen.  

 

− De OPR geeft aan dat bij de sommige scholen het idee leeft dat het SWV overtuigd moet 
worden als een leerling die kansrijk geadviseerd is, het toch niet redt op het VO.  

De directeur-bestuurder antwoordt dat het SWV bestaat uit de schoolbesturen samen. Het SWV-
bureau heeft een rol in het verbinden van de scholen binnen het SWV en bij de geldstromen die 
via het SWV-bureau lopen. De keuzes over de geldstromen worden door het ministerie en de 
schoolbesturen gemaakt. Het SWV-bureau kent een TLV toe als de leerling voldoet aan de criteria 
en het dossier op orde is, ongeacht of het aantal TLV’s daardoor hoger dan wenselijk wordt.  
 

− De OPR geeft aan dat het zoeken van een passende plek voor een leerling via allerlei wegen 
gaat. Soms is die weg langer dan wenselijk is en dat is niet goed voor de leerling. Dit komt 
soms ook doordat nog niet aan de criteria voldaan wordt of dat handelingsverlegenheid nog 
niet aangetoond is.  

De directeur-bestuurder merkt op dat de dossiervorming bedoeld is om duidelijk te maken dat 
alles wat mogelijk is geprobeerd is om de leerling op de plek te houden die eerder als het best 
passend werd ingeschat.  
 

− De OPR geeft aan dat het verkrijgen van een TLV moeilijker is geworden. Dit levert een 
spanningsveld op als de school zijn nek heeft uitgestoken om leerlingen met extra behoeftes 
aan te nemen. Als blijkt dat de problematiek van de leerling groter is dan ingeschat werd en de 
school de overtuiging heeft dat de leerling elders beter op zijn plek is, kost het in verhouding 
veel moeite de leerling op die plek te krijgen. Dit spanningsveld zou kleiner moeten worden 
om te voorkomen dat scholen deze leerlingen niet meer gaan aannemen. Er zou meer kennis 
van speciaal onderwijs de reguliere scholen in moeten komen. Die samenwerking en het 
delen van kennis zou geoptimaliseerd moeten worden.  

De directeur-bestuurder gaat ervan uit dat een leerling op basis van een professionele keuze is 
aangenomen op de school die de leerling kansrijk les en ondersteuning geeft. Als die keuze 
vooraf goed is vastgelegd, kan de leerling als dat nodig is en nadat is uitgesloten dat met een 
maatwerkbudget de leerling nog beter bediend kan worden, een TLV aangevraagd worden. Het 
SWV-bureau zet maximaal in op het delen van kennis tussen de scholen onderling en met name 
kennis van het speciaal onderwijs. De directeur-bestuurder adviseert de scholen die vastlopen 
met een leerling, het SWV-bureau te benaderen om mee te denken over passende oplossingen. 
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Als de meest passende oplossing het VSO is, dan is dat mogelijk. Voor de ondersteuners van de 
leerlingen is het grootste belang dat de leerling op de juiste plek les krijgt. De financiële 
consequenties daarvan zijn een zorg van de schoolbesturen.  
 
De voorzitter concludeert dat het SWV-bureau de scholen stimuleert maximaal te onderzoeken 
wat er nodig is voor de leerling op de plek waar de leerling is aangenomen op basis van een 
professionele keuze. En dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor financiën. De 
medewerkers zijn verantwoordelijk voor de juiste plek voor een leerling en de kwaliteit van het 
onderwijs.  
 
De OPR benoemt dat op sommige scholen druk op de medewerkers wordt gelegd dat de geboden 
zorg niet betaald kan worden door een school en dat dit gevolgen heeft voor het aantal 
medewerkers. Het is onwenselijk dat dergelijke uitspraken mee gaan wegen in het bepalen van de 
juiste plek voor een leerling.  
 

− De OPR informeert naar de inspanningen rond VSO en VO. 
De directeur-bestuurder merkt op dat bij de Onderwijsspecialisten twee medewerkers zijn 
aangesteld om projecten tussen VSO en VO te verbinden. Zij zijn ook contactpersonen voor het 
SWV-bureau en hebben over de projecten veelvuldig contact met de programmamanager van het 
SWV.  
 

− De OPR vraagt of in het onderzoek naar Jan Ligthartleerlingen ook de lange termijn wordt 
meegenomen. De voorsprong die deze leerlingen in de brugklas hebben, zakt weg in de 
vervolgklassen.  

Johnny Uytdewilligen antwoordt dat bestendigheid onderdeel uitmaakt van het onderzoek.  
 

− De OPR vraagt hoe het kan dat een voorziening bij sommige scholen een arrangement is 
terwijl de voorziening bij andere scholen tot de basisondersteuning behoort. Zoals een mentor 
per 12-14 leerlingen. 

De directeur-bestuurder antwoordt dat scholen verschillen in de mate van basisondersteuning die 
zij bieden. Ook deze kennis is nuttig binnen de schoolbesturen van het SWV. 

    
5. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.00 uur.  
 

Het volgende overleg voor de zomervakantie vindt op locatie plaats. De datum wordt nog nader 
bepaald. De voorzitter van het toezichthoudend bestuur, Karin van Weegen, wordt uitgenodigd.  
  


