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Notulen OPR PassendWijs dinsdag 18 februari 2014 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

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

1. Opening / vaststellen agenda 
Vandaag zijn Peter Bongers en Aaldert van der Horst als toehoorder aanwezig. 
 

2. Notulen 04-02-2014 
Behoudens een typefout worden de notulen van vorige vergadering goedgekeurd. 
Actiepunten: 

Nr. Actie en verloop Status 

4. Gertjan Witkamp is namens de ouders vanuit Cluster 4 aangesloten. Gereed 
7. Er zijn geen verdere ontwikkelingen, na de toezegging om als OPR aan 

te sluiten bij website PassendWijs. 
Onder handen 

10. Bestuur zou een memo opstellen en om daarmee alle (G)MR-en over 
de oprichting van de OPR te informeren. Tamara neemt contact op 
met Roel over status. 

Onder handen 

11. In agendapunt 4 is melding gemaakt dat er naar een oplossing gezocht 
wordt voor de invulling van ambtelijke secretaris. 

Onder handen 

12. De aangepaste ledenlijst is verspreid. Gereed 
13. Getekende Statuut & Reglement zijn nog niet gescand en verspreid. Onder handen 
14. Compensatieregeling op agenda bestuursvergadering. 

Dient nog in de bestuursvergadering besproken te worden. 
Onder handen 

15. De mail m.b.t. compensatieregeling personeelsgeleding is nog niet 
opgesteld. 

Onder handen 

16. Bijlagen 2 en 3 zijn beoordeeld en de op- een aanmerking (o.a. raad 
van toezicht en volgorde bespreken van OP) zijn in agendapunt 5 
besproken. 

Gereed 

17. De bekostiging, dashboard en keuzemodel heeft nog geen concrete 
inhoud en derhalve wordt deze actie doorgeschoven. 

Onder handen 

18. Op- en aanmerkingen OP zijn verstuurd. Gereed 
19. Op- en aanmerkingen gebundeld aan Roel verstuurd. Gereed 
20. Aangepast OP is aan OPR verstuurd. Gereed 
21. Het huishoudelijk reglement is aangepast en verspreid. Gereed 
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3. Ingekomen Post 
Gekozen OPR 
Het bestuur heeft een inhoudelijke reactie aan betreffende MR-lid verstuurd. 
Terugkoppeling cursus OPR beoordeling concept ondersteuningsplan (13 februari, Almere) 
De mail van Tamara (gedateerd 16 februari 2014 22:29) met daarin een samenvatting van de 
cursus is tijdens de vergadering uitgedeeld. 
Zorg voor 1 maart voor instemming, alternatief is “Ja, mits …” of “Nee, tenzij …”. Indien er een 
“Nee, tenzij …” gegeven wordt dient het bestuur uiterlijk 15 maart een geschil voor te leggen 
aan de Landelijke Commissie Geschillen. 
Op de cursus is aangegeven wat er volgens het wettelijk kader (WPO) in het OP moet zijn 
opgenomen: 
- Het samenhangend geheel aan voorzieningen, waaronder de basisondersteuning; 
- Procedure voor verdeling, besteding en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen 

en  -voorzieningen aan de scholen in het licht van de meerjarenbegroting; 
- Procedure en criteria voor plaatsing in het SBO, SO en VSO; 
- Procedure en beleid ten aanzien van terug- en overplaatsing; 
- Beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende middelen; en 
- Wijze waarop informatie wordt verstrekt aan ouders. 
 

4. Voorstel Faciliteitenregeling 
Nadere invulling aangaande het ambtelijk secretariaat volgt (actie 11 blijft staan). 
Er is nog geen duidelijkheid over de compensatieregeling voor personeelsleden (actie 15 blijft 
staan). 
Constance heeft aangegeven waarom er een vacatieregeling voor de oudergeleding op z’n 
plaats zou zijn. De oudergeleding sluit zich hier unaniem bij aan. Roel zal het voorstel op de 
agenda van het bestuur plaatsen (actie 22). 
 

5. Concept OP 
Algemene indruk 
Er wordt tijdsdruk ervaren waardoor niet de benodigde inzet geleverd kan worden, die het 
belang van het OP nodig zou hebben. 
Het blijkt dat er veel misverstanden zijn over status en inhoud van het OP. Roel biedt aan om 
gebruik te maken om communicatie (in de personen van Marjan Veerman en Marianne van 
den Broek) via het bestuur om het standpunt van het OPR te verduidelijken aan personeel en 
ouders (via MR-en van de aangesloten scholen). We zullen het punt communicatie opnemen in 
agenda van 27 februari (actie 23). 
 
Laatste stand 
We hebben een nieuwe versie van het OP ontvangen, maar klaarblijkelijk zijn de inhoudelijke 
opmerkingen over hoofdstuk 1 en 2 gemaakt in de OPR vergadering van 4 februari jl. niet 
verwerkt. Roel zal deze aanpassen conform de opmerkingen in de notulen en eventuele 
aanvullingen van Tamara (actie 24). 
 
Grote lijnen 
Om niet net als vorige vergadering te verzanden in allerlei details willen we stilstaan bij de 
grote lijnen van het OP en of wij als OPR daarmee kunnen instemmen. Kunnen we een 
goedkeuring geven op hoofdlijnen (missie, visie en doelstellingen) met concrete afspraken 
over welke onderdelen op welk tijdstip definitief moeten zijn? Hierdoor is een gedegen 
besluitvormingsproces mogelijk die draagvlak kan creëren bij alle betrokkenen.  
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Unaniem wordt door de deelnemers het vertrouwen uitgesproken voor een ”Ja, mits” waarbij 
er een spoorboekje opgesteld zal worden met daarin de onderdelen die nog verder uitgewerkt 
moeten worden en welke prioriteit deze onderdelen hebben volgens de OPR. Dit spoorboekje 
zal dan verder ingevuld moeten worden door het bestuur, zodat er een planning ontstaat op 
basis waarvan we naar de invoering van Passend Onderwijs toe kunnen werken. 
Het OP wordt voor 1 jaar vastgesteld en niet voor de periode van 2014 t/m 2018 omdat er nog 
vele aanpassingen verwacht worden. 
 
Inhoudelijke opmerkingen 
Tijdens de rondgang zijn nog een aantal inhoudelijke/tekstuele opmerkingen genoemd: 
- Procedure afspraken over hoe we door het bestuur worden meegenomen in het verdere 

traject (betrokkenheid van de OPR) dient verwerkt te worden in hoofdstuk 1. 
- Regio Renkum ontbreekt. 
- Hoe gaan je om met scholen die basisondersteuning niet kunnen halen (zwakke en zeer 

zwakke scholen)? Bestuur is verantwoordelijk voor het halen van de basisondersteuning. 
- Dekkend aanbod op regioniveau of op wijkniveau? Voorlopig wordt er uitgegaan van een 

algehele dekking om daarna toe te werken naar dekking op (sub)regionaal niveau of zelfs 
wijkniveau. 

- Instemming van ouder is nodig op OPP, waarbij de OPP opmaat is naar de TLV. Hiermee is 
dus indirect instemming gegeven voor de TLV. Dit geldt alleen voor nieuwe aanvragen. 

- Zorgteam en ZAT is afhankelijk van de subregio en is momenteel nog niet gereed. Dit is wel 
wat alle besturen zouden willen aanbrengen. 

- Overstap van regulier (rugzakleerling) naar SO is nog onduidelijk bij ouders, waardoor er 
paniek heerst. Dit is waarschijnlijk door communicatie te verhelpen. 

- Pleiten voor mogelijkheid om onderwijsconsulenten in te zetten bij geschillen in 
communicatie met ouders. 

- Keuze vrijheid voor ouders blijft overeind staan (grensoverschrijdend verkeer). Dit kan 
gevolgen hebben voor administratieve afhandeling tussen betrokken SWV-en. De TLV geldt 
als zodanig ook voor het andere SWV, maar dit betekent niet dat de uitvoering van de 
regeling identiek ingevuld zal worden, dit namelijk afhankelijk van de desbetreffende 
ondersteuningsprofielen. 

 
Op verzoek van Roel wil hij graag twee mensen uit de oudergeleding van de OPR vragen om te 
ondersteunen bij het inrichten van de voorlichting voor de ouders. Bert en Constance willen 
Roel hierbij helpen. 
 
Verdere vervolg 
Aangegeven wordt dat we tot de zomervakantie drie vergaderingen nodig zullen hebben om 
de nog openstaande onderdelen van het OP verdere invulling te geven. 
Iedereen wordt gevraagd als voorbereiding op het spoorboekje o.b.v. de laatste versie van het 
OP activiteiten t.b.v. jaarplan te benoemen en deze alvast te voorzien van een prioritering 
(wanneer moet wat klaar zijn) en dit uiterlijk zondag 23 februari aan Tamara en Ernest aan te 
leveren (actie 25). In de vergadering van 27 februari zullen we gezamenlijk een aanzet tot het 
spoorboekje leveren. 
Inhoudelijke opmerkingen op het OP dienen in het spoorboekje terug te komen en tekstuele 
aanpassingen (punten en komma’s) kunnen rechtstreeks aan Roel gemaild worden t.b.v. de 
versie die 27 februari besproken zal worden (actie 26). 
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6. Rondvraag 
Volgende vergaderingen 
Voordat ieders agenda alweer vollopen worden de volgende OPR vergaderingen ingepland: 
- Woensdag 2 april; 
- Dinsdag 13 mei; en 
- Maandag 16 juni. 
Communicatie 
Communicatie dient te worden opgenomen in spoorboekje. 
 

Volgende vergaderingen 
* Donderdag 27 februari: Opstellen van het spoorboekje op basis waarvan wij als OPR kunnen 

instemmen met het OP onder de voorwaarde dat deze onderdelen nog 
verder uitgewerkt worden. 

* Woensdag 2 april:  
* Dinsdag 13 mei:  
* Maandag 16 juni:  
 
Vaste locatie: Heijenoordschool, Arnhem.  Vergadertijd 19.30- 21.30 uur. (eindtijd is streven). 
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Actiepuntenlijst 
Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

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. 
18-2-2014: Geen update, Tamara zal status opvragen bij Roel. 

Roel (/Bestuur) 
 
 
 
(Tamara) 

14-02-2014 Onder handen 

11. 04-02-2014 Voorstellen ambtelijke secretaris ter ondersteuning van de OPR. 
18-2-2014: Door het bestuur wordt  momenteel gezocht naar een geschikte 
kandidaat voor deze invulling. 

Roel 27-02-2014 Onder handen 

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

14. 04-02-2014 Compensatieregeling op agenda bestuursvergadering. 
18-2-2014: Zal in bestuursvergadering half maart besproken worden. 

Roel 12-02-2014 Onder handen 

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

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

Tamara ntb Onder handen 

22. 18-02-2014 Vacatieregeling voor de oudergeleding op agenda bestuursvergadering. Roel 12-03-2014 Nieuw 

23. 18-02-2014 Communicatie opnemen in agenda OPR vergadering van 27 februari. Tamara 27-02-2014 Nieuw 

24. 18-02-2014 Aanpassen hoofdstuk 1 en 2 van het OP conform opmerkingen. Roel 27-02-2014 Nieuw 

25. 18-02-2014 Activiteiten en prioritering t.b.v. spoorboekje naar Tamara en Ernest sturen Allen 23-02-2014 Nieuw 

26. 18-02-2014 Tekstuele aanpassingen kunnen aan Roel verstuurd worden. Allen 23-02-2014 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. 

 


