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Notulen OPR PassendWijs dinsdag 4 februari 2013 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

 
Aanwezig: 
Nieke Boekelman, Tamara Bulters, Eric Derksen, Anita Gerritsen, Martin van der Kaaden, 
Merlijn van Kroonenburg , Sonja Mensink, Wouter van Onna, Gerda Reens, Paulien Schuiermanni, 
Constance Schuler, Angela Thissen – van Heeswijk, Bianca Thomassen, Ernest Tubbing,  
Roel Weener (namens bestuur PassendWijs), Hannelore Bruggeman (als belangstellende vanuit het 
bestuur van PassendWijs) en  
Hans van Dinteren (adviseur steunpunt medezeggenschap). 
 
Afwezig met afmelding: 
Bert Burkels (GMR bijeenkomst). 
 

1. Opening / vaststellen agenda 
Vanuit alle subregio’s zijn de definitieve leden van de OPR aangedragen. Vanuit cluster 4 is 
namens het personeel Anita aangesloten en als het goed is zal vanaf volgende overleg ook 
iemand namens de ouders aansluiten. 
Punt 5; zal gesplitst worden in 5a “Huishoudelijk reglement vaststellen” welke pas na punt 7 
besproken zal worden en in 5b “Taakverdeling binnen OPR” welke nu besproken wordt. 
 

5b Taakverdeling binnen OPR 
De OPR heeft vanuit hun midden de volgende functionarissen gekozen: 
- voorzitter: Tamara Bulters; 
- plaatsvervangend voorzitter: Eric Derksen; 
- secretaris: Ernest Tubbing; en 
- penningmeester: Constance Schuler. 
Roel brengt in de komende bestuursvergadering het voorstel in voor een ambtelijke secretaris 
ter ondersteuning van de OPR (actie 11). 
 

2. Notulen 14-1-2014 
Behoudens wat opmaak technische opmerkingen, zoals vermelden van status en 
paginanummering, worden de notulen van vorige vergadering goedgekeurd. 
Actiepunten: 

Nr. Actie en verloop Status 

1. Concept OP naar de OPR verstuurd Gereed 
2. Link van cursus Medezeggenschap is doorgestuurd Gereed 
3. Mail met beschikbaar stellen voor zitting in de OPR is verstuurd Gereed 
4. Personeelslid vanuit Cluster 4 aangesloten, ouder volgt Onder handen 
5. Leden per subregio vastgesteld (zie ledenlijst) Gereed 
6. Faciliteiten geregeld op basis van begroting (zie agenda) Gereed 
7. Toezegging om als OPR aan te sluiten bij website PassendWijs Onder handen 
8. Concept Huishoudelijk reglement is opgesteld Gereed 
9. Huishoudelijk reglement en taakverdeling OPR staan op agenda Gereed 
10. Bestuur stelt volgende week een memo op en informeert daarmee alle 

(G)MR-en over de oprichting van de OPR 
Onder handen 



2014-02-04 Notulen OPR  Pagina 2 

 
3. Ingekomen Post 

Gekozen OPR 
Vanuit een MR lid (Delta) is er op persoonlijke titel gewezen op het feit dat de OPR 
onrechtmatig tot stand gekomen is. Indien dit aanhangig wordt gemaakt zal waarschijnlijk het 
gevolg zijn dat we binnen een redelijke termijn een gekozen OPR dienen te hebben en dat was 
toch al ons streven. Het bestuur zal in de vergadering van volgende week beslissen hoe ze 
inhoudelijk hierop zullen reageren.  
Checklist 
De “Checklist Instemming ondersteuningsplan” is uitgedeeld (zoals eerder in pdf verspreid). 
 

4. Ledenlijst 
Anita heeft haar gegevens aan Tamara doorgegeven en Tamara zal zorgen dat de bijgewerkte 
ledenlijst opnieuw verspreid wordt (actie 12). 
 

6. Vastgestelde Statuut & Reglement / Voorstel faciliteitenregeling 
Het vastgestelde statuut OPR en vastgestelde reglement OPR zijn tijdens deze vergadering 
namens het bestuur getekend door Roel. 
Tamara zal deze scannen voor een digitaal archief en deze versturen aan bestuur en 
secretariaat OPR (actie 13). 
 
Faciliteitenregeling 
Ter compensatie van inzet door personeelsleden wordt voorgesteld dat het SWV 60 uur aan 
het betreffende bestuur zal vergoeden, het is niet reëel om besturen hier zelf voor op te laten 
draaien. Voor een éénpitter kunnen dit bijvoorbeeld zware lasten zijn, ook kan het voorkomen 
dat er meerdere leden vanuit 1 bestuur komen waar door er een onevenredige situatie 
ontstaat. Roel zal dit op de agenda van de bestuursvergadering zetten (actie 14). 
Wanneer dit voorstel wordt goedgekeurd zal Tamara een mail opstellen waarin deze regeling 
wordt omschreven waarmee de personeelsleden hun directie kunnen benaderen (actie 15) 
Een vacatieregeling voor de oudergeleding is ook steeds gebruikelijker, bijvoorbeeld in de 
vorm van € 50,- per bijgewoonde vergadering. Vooralsnog komt er geen vacatieregeling, maar 
dit kan bijvoorbeeld bij de volgende versie van het statuut opnieuw besproken worden 
(afspraak 6). 
 

7. Concept OP 
Roel licht het concept OP toe. Het OP is bedoeld als groeidocument en zal de komende twee 
jaar de nodige wijzigingen ondergaan. Na goedkeuring zal er ook een (verkorte) publieksversie 
verschijnen bedoeld voor bredere verspreiding. 
Er zijn regiobijeenkomsten gepland van 18 februari t/m 2 april om inhoudelijke discussies te 
voeren met de scholen (deelname voor minimaal 1 leerkracht per school).  
Hans geeft ook nog een toelichting om kaders te stellen. Het OP kan beoordeeld worden 
conform de Checklist Instemming ondersteuningsplan. De uitkomst kan zijn dat het OP wordt 
goedgekeurd onder voorbehoud van een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld verdere uitwerking 
van het jaaractiviteitenplan. De goedkeuring van het jaaractiviteitenplan kan dan op een later 
moment geschieden en behoeft dan niet voor 1 maart te worden goedgekeurd. 
De wet gaat pas 1 augustus in, dus we moeten niet proberen hierop vooruit te lopen. In de 
praktijk blijkt dat de situatie rondom herindicatie verwarrend is, maar t/m 31 juli geldt de oude 
regeling en dient herindicatie plaats te vinden op basis van die regeling. Deze herindicatie is 2 
jaar geldig en heeft dus impact op de overgang naar arrangementen. De overgang dient goed 
geregeld te worden en vastgelegd te worden in een overgangsregeling, zodat geen enkel kind 
tussen  wal en  schip valt. 
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De missie, de visie en uitgangspunten dienen concreet te zijn uitgewerkt en kan in combinatie 
met het jaaractiviteitenplan de overgang naar de nieuwe situatie garanderen. 
 
Algemene indruk 
Voorafgaand aan het inhoudelijke commentaar wordt er een rondje gemaakt aangaande de 
algemene indruk van het OP. Daarbij werden de volgende opmerkingen gemaakt: 
- spanningsveld tussen voorlopige status (titel luidt ‘ondersteuningsplan 2014-2018’) en 

concrete invulling t.b.v. praktijksituaties, wat kan lijden tot onrust/onzekerheid; 
- spreekt geen echte ambitie uit, maar lijkt een gevolg van (toekomstige) verevening, het 

document is beleidsarm; 
- document oogt slordig en niet altijd up to date, met “onvindbare” bijlagen/verwijzingen; 
- tegenstrijdigheid in ’geld volgt leerling’ versus belonen van initiatief van scholen/besturen; 
- er zijn meer tegenstrijdigheden geconstateerd, welke besproken zullen worden bij de 

inhoudelijke behandeling van het document. 
 
Structuur 
De volgende opmerkingen hebben betrekking op de structuur van het document: 
- geen versiebeheer toegepast, waardoor verwarring over juiste versie kan ontstaan; 
- inhoudsopgave zonder verwijzing naar bladzijdenummers; 
- overzicht van bijlagen niet conform beschikbare bijlagen en tevens wijkt het overzicht in 

de inhoudsopgave af van het overzicht in het bijlagenboek. 
- aantal bijlagen nog niet beschikbaar, zonder dat daar melding van gemaakt is; 
- verwijzingen naar paragrafen en bijlagen niet altijd correct vermeld (tip: gebruik 

functionaliteit van kruisverwijzingen waardoor consistentie gegarandeerd wordt); 
- PassendWijs wordt niet consequent gehanteerd, maar ook als SWV, etc. aangeduid; 
- groepering van leerlingen consequent opnemen: (S)BO versus primair onderwijs, etc.; 
- afkortingen eerste keer voluit schrijven met afkorting – in hoofdletters – tussen haakjes en 

pas daarna afkortingen consequent gebruiken; 
- niet alle afkortingen zijn in bijlage 12 opgenomen; 
- teksten zijn niet op elkaar aangesloten, waardoor er overlap aanwezig is en er 

verschillende tekststijlen gebruikt worden; 
- jaarplan loskoppelen van OP, waardoor timing kan gaan verschillen; 
- overzichten die (nog) onderhevig zijn aan wijzigingen verplaatsen naar een bijlage met 

eigen versiebeheer; 
- tabellen, welke overlopen op nieuwe pagina, voorzien van kopregel; 
- doorloop van paragrafen over de bladzijden niet consistent doorgevoerd (soms 

resulterend in bijna lege pagina’s); 
- secties binnen de paragrafen worden op verschillende manieren weergegeven. 
 
Inhoudelijke opmerkingen 
Roel heeft inhoudelijke opmerkingen genoteerd en zal deze in de volgende versie verwerken. 
Hieronder worden nog een aantal punten weergegeven waarover relatief veel discussie is 
geweest: 
- H1: wat wordt onder missie verstaan (definieert het bestaansrecht en identiteit van een 

organisatie, geeft aan wie je bent en wat je doet en is tijdloos) en wat onder visie (geeft 
visionaire en ambitieus beeld van wat een organisatie wil zijn, spreekt ambities uit); 

- §1.2: visie is teveel ingegeven door de randvoorwaarden en zou eigenlijk het belang van 
het kind voorop moeten zetten, door bijvoorbeeld visie te beginnen met: ‘Alle leerlingen 
moet een passend onderwijsarrangement geboden worden’ (zie eerste uitgangspunt); 

- §1.2: in 4e punt “of bij voorkeur onder” (het landelijke gemiddelde) schrappen; 
- §1.2: voorschoolse voorzieningen ontbreken; 
- §1.2: visie op thuiszitters ontbreekt; 
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- §1.2: benoem ook participatie met ouders; zowel in de visie als de in de uitvoering komt 
partnerschap met ouders niet voldoende tot uitdrukking, terwijl in de basiskwaliteit staat 
beschreven dat ouders (en leerlingen) als partners nauw betrokken zijn bij de school; 

- §1.2: genoemde uitgangspunten zijn toetsingscriteria; 
- §1.2: de vier niveaus of fasen waaruit het onderwijscontinuüm bestaat (voortkomend uit 

de 1-zorg route) schept verwarring over de plaats van het SBO: bekostiging vanuit lichte 
zorg maar wel een toelaatbaarheidsverklaring nodig => zeker extra aandacht hieraan 
besteden in de publieksversie; 

- §2.1: verwijzing naar bijlage 4 vervangen door bijlage 14; 
- §2.2: principe ‘geld volgt leerling’ is misschien niet ideaal, maar beter dan invoering van 

een centraal plan op basis waarvan (welke criteria) geld verdeelt dient te worden. 
PassendWijs neemt de verantwoordelijkheid en knelpunten dienen opgelost te worden; 

- §2.2: overzicht met kengetallen uit document halen en verplaatsen naar een bijlage; 
- §2.4: Raad van Toezicht hoeft niet voor 1/5 benoemd te zijn, kan ook voor 1/8; 
- §2.4: tabel met leden Raad van Toezicht verplaatsen naar bijlage; 
- §2.4: taken van Raad van Toezicht en huidige regiegroep opnemen; 
- §2.4: werkgroepen concreet benoemen en hun opdracht vermelden; 
- §2.4: speerpunten in het OOGO moeten als mogelijke voorbeelden gelezen worden; 
- §2.5: de inhoud van deze paragraaf dient vervangen te worden door inhoud van memo 

welke vanuit actiepunt 10 opgesteld wordt en eventuele tabellen met leden OPR dienen in 
een bijlage te komen; 

- §2.6: de coördinator die in het jaaractiviteitenplan genoemd wordt zal waarschijnlijk 
gedetacheerd worden uit één van de besturen (en is dus geen personeel van PassendWijs); 

- §3.1: de SOP zijn geen onderdeel van het OP, maar worden wel door SWV beheerd. 
 
Verdere vervolg 
Vanavond hebben we het OP t/m hoofdstuk 2 inhoudelijk behandelt en de gegeven 
opmerkingen zullen alvast door Roel worden aangepast. Volgende keer willen we bij hoofdstuk 
3 beginnen en zo verder het OP bespreken. Daarnaast zullen ook de bijlagen 5 en 6 integraal 
besproken worden. 
Eric en Hans zullen samen bijlagen 2 en 3 beoordelen (actie 16). 
Het dashboard en keuzemodel (bijlage 11.1 en 11.2) zullen ook apart besproken worden. 
Tamara zal hiervoor een afspraak plannen met Roel en Bert (actie 17). 
Ter voorbereiding wordt gevraagd om op- en aanmerkingen uiterlijk zondag 9 februari aan 
Ernest en Tamara door te geven (actie 18). Deze zullen dan gebundeld uiterlijk woensdag 12 
februari aan Roel worden opgestuurd (actie 19), zodat hij uiterlijk vrijdag 14 februari een 
aangepast OP aan de OPR kan verzenden (actie 20). Dit aangepast OP zal dan op de volgende 
vergadering besproken worden. 
 

5b Huishoudelijk reglement vaststellen 
Eric heeft een standaard model van het Steunpunt als basis gebruikt en dit aangevuld. 
Terminologie op elkaar afstemmen: ‘ondersteuningsplanraad’ versus ‘raad’ (beide worden 
meerdere keren gebruikt), ‘dagen’ (art.5 lid 2) versus ‘werkdagen’ (zelfde art. lid 7). Art.5 lid 7: 
termijn van 10 werkdagen terugbrengen naar 5 werkdagen. Art.5 lid 8: tweede zin ‘De agenda 
… van belangstellenden.” kan verwijderd worden. Art.9 lid 2: opsomming bestuur, directie etc 
vervangen door bestuur SWV en MR-en van de aangesloten scholen. 
Het Huishoudelijk reglement wordt unaniem vastgesteld met  inachtneming van de voor de 
aangebrachte wijzigingen benodigde aanpassingen (actie 21). 
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8. Rondvraag 
Extra vergadering 
Donderdag 27 februari wordt voorgesteld voor het geval de volgende keer blijkt dat we een 
extra vergadering nodig hebben voordat we goedkeuring op het OP kunnen geven. 
Terugkoppeling naar achterban 
Er is soms verwarring over het raadplegen van de achterban maar een ieder zit in de OPR 
‘zonder last (of ruggespraak)’. Wel is het aan te raden om de volgende keer dat het OP goed-
gekeurd dient te worden informatiesessie(s) te plannen voor de MR-en van aangesloten 
scholen (afspraak 7). Op dit moment hebben we daar de tijd niet voor, maar een ieder is vrij 
om informatie of advies te vragen zo lang het maar duidelijk wordt gemaakt dat eventuele 
handreikingen niet automatisch leiden tot aanpassing van het OP. 
 

Volgende vergaderingen 
* Dinsdag 18 februari: Roel Weener zal vanaf 20:00 uur aanwezig zijn vanwege zijn 

aanwezigheid bij een regiobijeenkomst. Hans van Dinteren en Sonja zijn 
dan verhinderd, zij sturen hun bijdrage per mail. 

* Donderdag 27 februari: onder voorwaarde dat we na dinsdag 18 februari nog een keer bij elkaar 
moeten komen om eventuele goedkeuring aan het OP te kunnen geven. 

 
Vaste locatie: Heijenoordschool, Arnhem.  Vergadertijd 19.30- 21.30 uur. (eindtijd is streven). 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

4. 14-01-2014 Een afvaardiging van Cluster 4 ontbreekt volledig, zowel een ouder als een 
personeelslid  het bestuur onderneemt hierin actie. 
4-2-2014: Anita is als personeelslid aangesloten, er wordt nog naar een ouder 
gezocht. 

Bestuurder 
Onderwijsspecialisten 

asap Onder handen 

7. 14-01-2014 Onderzoeken mogelijkheden aansluiten bij website PassendWijs als OPR. 
4-2-2014: Bestuur heeft dit toegezegd. 

Gerda  Onder handen 

10. 14-01-2014 Bestuur informeert alle (G)MR-en over de oprichting van de OPR. 
4-2-2014: Bestuur stelt volgende week een memo op en zal deze voorleggen aan 
Tamara, waarna het bestuur alle (G)MR-en over de oprichting van de OPR zal 
informeren. 

Bestuur / Roel 14-02-2014 Onder handen 

11. 04-02-2014 Voorstellen ambtelijke secretaris ter ondersteuning van de OPR Roel 18-02-2014 Nieuw 

12. 04-02-2014 Verspreiden aangepaste ledenlijst. Tamara 18-02-2014 Nieuw 

13. 04-02-2014 Scannen getekende Statuut & Reglement en verspreiden Tamara asap Nieuw 

14. 04-02-2014 Compensatieregeling op agenda bestuursvergadering. Roel 12-02-2014 Nieuw 

15. 04-02-2014 Opstellen mail compensatieregeling personeelsgeleding. Tamara 22-02-2014 Nieuw 

16. 04-02-2014 Bijlagen 2 en 3 beoordelen. Eric en Hans 12-02-2014 Nieuw 

17. 04-02-2014 Separate afspraak plannen met Roel en Bert voor bespreken bekostiging, 
dashboard en keuzemodel. 

Tamara 12-02-2014 Nieuw 

18. 04-02-2014 Op- en aanmerkingen OP (H3 t/m bijlagen) uiterlijk zondag 9 februari opsturen 
aan Ernest en Tamara. 

Allen 09-02-2014 Nieuw 

19. 04-02-2014 Op- en aanmerkingen bundelen en uiterlijk woensdag 12 februari doorsturen 
aan Roel. 

Ernest en Tamara 12-02-2014 Nieuw 

20. 04-02-2014 Aangepast OP uiterlijk vrijdag 14 februari opsturen aan OPR. Roel 14-02-2014 Nieuw 

21. 04-02-2014 Huishoudelijk reglement aanpassen conform besproken wijzigingen. Eric 18-02-2014 Nieuw 
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Afsprakenlijst OPR 
Nr. Datum Afspraken 

1. 14-01-2014 Na het verzenden van de notulen heeft eenieder een week de tijd om eventuele aanvullingen aan te leveren. Na deze week worden de 
vastgestelde notulen wederom verspreid door de secretaris.  

2. 14-01-2014 Bij niet aanwezig kunnen zijn op een vergadering kan de input voor de agenda via de mail aangeleverd worden bij de voorzitter of de 
secretaris. 

3. 14-01-2014 Secretariaat  mailt Roel (bevoegd gezag) na elke bijeenkomst de notulen. 

4. 14-01-2014 Aanpassen van Reglement & Statuut in november 2014 zie aandachtspunten in de notulen van 14-1-2014. 

5. 14-01-2014 Vaste locatie: Heijenoordschool, Arnhem. Vergadertijd 19.30- 21.30 uur. 

6. 04-02-2014 Aanpassen van Huishoudelijk Reglement in november 2014 zie aandachtspunten in de notulen van 4-2-2014. 

7. 04-02-2014 Informatiesessie(s) voor de MR-en van aangesloten scholen plannen bij hernieuwde goedkeuring van OP. 

 


