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Notulen OPR PassendWijs 9 december 2014 

Notulen OPR PassendWijs dinsdag 9 december 2014

 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulant: Annie Platerink 
 
Aanwezig: 
Tamara Bulters, Bianca Thomassen, Nieke Boekelman, Merlijn van Kroonenburg, Angela Thissen-van 
Heeswijk, Martin van der Kaaden, Astrid Peters, Gerda Reens, Anita Gerritsen, Wouter van Onna en 
kandidaat-leden Valentien Milder en Annemiek Steenbergen 
Roel Weener (namens bestuur PassendWijs), Wim Janssen en Irma Homan 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Sonja Mensink, Gert-Jan Witkamp, Ernest Tubbing  en Steffenie Pape 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
Tamara heet iedereen welkom, in het bijzonder Annemiek en Valentien. 
Er had zich nog een ouder uit Arnhem aangemeld, maar zij heeft zich inmiddels teruggetrokken. Als 
gevolg van deze afmelding zijn Steffenie, Valentien en Annemiek volgens het reglement geacht te zijn 
gekozen. Aan het eind van de vergadering gaat de ledenlijst nog rond; s.v.p. ook huisadres invullen. 
 
2. Notulen 5 november 2014 
De definitieve notulen zijn rondgemaild. 
Status actiepunten: 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
39 30-09-14 

 
 
05-11-14 
 
09-12-14 

Ernest stuurt de lijst van alle ouders die  
vergaderingen hebben bijgewoond naar Roel 
------------------------------------------ 
Ernest stuurt Roel een reminder 
------------------------------------------ 
Ernest stuurt Roel een reminder 

Ernest z.s.m. gereed, maar nog 
geen reactie.  
 
 
nieuw 

41 02-04-14 
 
 
 
30-09-14 

Lijst is compleet. Debby stuurt de lijst 14 mei 
naar Tamara. Tamara zal deze doorsturen 
naar de OPR leden. 
----------------------------------- 
Het updaten van  MR- en schooladressen 
blijft punt van aandacht. Adressen ook 
doorsturen naar Marianne Broersen, secr. 
Roel. 
Verdere afspraken moeten hierover nog 
worden gemaakt met bestuur/OPR 

Debby / 
Tamara 
 
---------- 
Tamara / 
Roel 

 gereed 
 
 
--------- 
gereed 
 
 
 
gereed 

48 16-06-14 
30-09-14 
05-11-14 

Roel / Marjan hebben de (digitale) 
nieuwsbrief voor ouders in concept klaar.  
Wordt in MT besproken en daarna verspreid. 

Roel / 
Marjan 

z.s.m. nog mee bezig. Op 
26 nov. is er een 
studiedag, dan 
wordt e.e.a. 
vastgesteld.  

52 16-06-14 
30-09-14 

Roel communicatieplan opnemen in de 
jaarplanning, stroomschema + aangepaste 
planning 

Roel z.s.m. onderhanden/ 
nieuw 



2 
Notulen OPR PassendWijs 9 december 2014 

53 16-06-14 
30-09-14 

Tamara notulen in PDF na vaststelling 
doorsturen aan Marjan tbv de site en archief. 
Opr mailadres & agendapunt eerste 
vergadering afspraken maken omtrent 
archief en doorsturen tbv site 

Tamara z.s.m. onderhanden. 
Bewust niet op de 
agenda omdat we 
nog niet compleet 
zijn 

56 30-09-14 
05-11-14 

Roel nodigt Irma Homan uit om in de OPR 
een inhoudelijke toelichting te geven op het 
groeidocument 

Roel z.s.m.  gereed 

57 30-09-14 
05-11-14 

Roel kijkt na waar staat dat de basis-
ondersteuning behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de besturen en niet 
van het MT. 

Roel z.s.m. Roel: basisonder-
steuning behoort 
tot de zorgplicht 
van de school-
besturen 
gereed 

58 30-09-14 
05-11-14 

Roel laat de volgende OPR een TLV zien. Roel z.s.m. gereed 

59 30-09-14 
05-11-14 

Roel vraagt na waarom in de memo’s geen 
ingevulde voorbeelden staan en vraagt na 
waar de nieuwsbrieven blijven hangen. 

Roel z.s.m. gereed. 
De vraag waar de 
nieuwsbrieven 
blijven hangen 
wordt besproken in 
het MT. 

61 30-09-14 
 
 
 
05-11-14 
 
09-12-14 

Ernest gaat met de statuten en reglementen 
aan de slag. 
De gewijzigde stukken gaan gearceerd naar 
het bestuur. 
Ernest stuurt deze naar Tamara, die ze aan 
Roel zal versturen. 
Tamara stuurt Ernest een reminder  

Ernest z.s.m. 
 
 
 
voor 19-
11 

staat nu op de 
agenda 
 
 
nieuw 
 
nieuw 

62 05-11-14 Het informeren per regio de duidelijke 
voorkeur heeft ook gezien de verschillen. 
Tamara zal dit signaal bij Roel neerleggen 
t.a.v. de te organiseren ouderbijeen-
komsten. 

Tamara z.s.m. gereed 

63 05-11-14 Nav ingekomen mails kandidaten zal Tamara 
reageren namens de OPR en deze mails 
doorzetten aan de werkgroep verkiezingen 

Tamara z.s.m. gereed 

64 05-11-14 Vraag MR Arabesk beantwoorden en 
doorsturen naar Roel om verder op te pakken 

Tamara z.s.m. gereed 

65 05-11-14 Werkgroep verkiezingen werkt procedure 
verkiezingen uit. 

Nieke 
Ernest 
(Tamara) 

z.s.m. 
voorstel 
na 21-11 

gereed 

66 05-11-14 bij Roel navragen wat de status is van de 
monitoring. 

Tamara z.s.m. gereed (op agenda 
9/12) 

67 05-11-14 Tamara stuurt een mailtje naar Roel waarin 
ze aangeeft dat de bereikbaarheid en 
transparantie  van regio-coördinatoren 
uniform zou moeten zijn. 

Tamara z.s.m. gereed 

 
3. Ingekomen post 
Mail OPR storing gehad; nu nieuwe omgeving. Wanneer de mails vanuit de oude omgeving zijn 
overgezet zal Tamara Bianca verder informeren om de mail te gaan beheren. 
Database mailadressen zijn aangepast en verstuurd aan Marianne Broersen. 
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4. Toelichting procesgang arrangeren/TLV (Roel/ Irma Homan en Wim Janssen). 
Bijgevoegd is een overzicht van de afgegeven ToeLaatbaarheidsVerklaringen voor SBO en SO en 
arrangementen. Waar een vraagteken staat hebben ouders nog geen keus gemaakt. Zodra een 
leerling is ingeschreven op een SO-school, verschijnt het op het overzicht van DUO. In absolute zin 
zijn er minder TLV’s afgegeven dan afgelopen jaar, maar relatief gezien meer SBO- dan SO-TLV’s. 
 
Het OPR stelt prijs op zo’n overzicht, het maakt het duidelijker en inzichtelijker, maar volgende keer 
graag geanonimiseerd (naam + BSNnr. er uit – kwantitatief overzicht). 
 
Het SO kent 3 bekostigingscategorieën: 
Categorie 1 ‘eenvoudig’       : € 10.000 
Categorie 2 Langdurig zieken (LG)     : € 14.000 
Categorie 3 Meervoudig gehandicapten (MG): € 19.000 
De bedragen zijn door DUO vastgesteld. 
PassendWijs past het solidariteitsbeginsel toe: als het gaat om een kind voor LG- of MG-SO, dan komt 
dat niet voor rekening van het bestuur, maar voor rekening van het samenwerkingsverband. 
 
Het aantal aanvragen voor arrangementen is gigantisch. Het is voor ondersteuningsteams passen en 
meten om het in te richten. 
De schoolbesturen krijgen elke maand de middelen waar ze recht op hebben. 
In de regio’s is afgesproken dat de lichte ondersteuningsmiddelen (SCP = diagnost) direct naar de 
scholen gaan; de zware ondersteuningsmiddelen (€ 47,- per ll – niet geoormerkt) gaan naar de 
schoolbesturen. Vanuit PassendWijs zou men graag zien dat een deel van de zware 
ondersteuningsmiddelen centraler worden ingezet. Hiervoor zal er nu overleg komen met alle 
betrokken besturen. 
Waar ondersteuningsteams en waar bestuurlijke verantwoordelijkheid? 
Het zal veelal een combinatie zijn. 
Wim: in de regio Renkum willen de besturen graag samenwerken. 
Roel: geld volgt de leerling. Een éénpitter zal gauw failliet gaan. We zijn er voor elkaar en met elkaar 
– dat moet groeien. 
Een groot aantal AB-ers uit het Tripartite overleg heeft inmiddels een andere baan gevonden, dat 
betekent verlies van expertise en kwaliteit. Het MT is bezig om hier een oplossing voor te zoeken. 
De GZ orthopedagoog/psycholoog die zijn handtekening moet zetten onder een TLV, is in ieder geval 
tot 1/8/2016 in dienst bij een schoolbestuur.  
 
OPR: Wat wordt er gedaan aan thuiszitters? 
Geprobeerd wordt zo snel mogelijk een oplossing te vinden via een crisisplaatsing. 
Het door de gemeente geregistreerde verzuim wordt jaarlijks naast het aantal thuiszitters gelegd dat 
we zelf in beeld hebben zoals beschreven in de monitor 
Door OPR wordt opgemerkt dat kinderen die door hun ouders thuis worden gehouden i.v.m. 
problemen met school, nauwelijks geregistreerd staan bij de gemeente; scholen melden dit nl. vaak 
niet aan de leerplichtambtenaar. 
Roel: deze leerlingen onttrekken zich aan het beeld van het SWV. Moet goed gecommuniceerd en 
gedocumenteerd worden. Dat is een opdracht voor het MT. 
 
Rheden en Renkum hebben de zorgstructuur van Arnhem overgenomen (SchoolContactPersoon,  ZT 
en ZAT). 
Lingewaard heeft een andere zorgstructuur, zonder schoolcontactpersonen, die ook prima werkt. 
 
Astrid: heeft in november een gesprek gehad met de directeur van bassischool, regio Lingewaard. De 
globale route voor de aanvraag van een arrangement is redelijk bekend, echter school is nog 
zoekende naar de exacte wegen van die route. Er is een soort drempel omdat nog niet alles duidelijk 
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is, huivering voor de papierenstroom en het groeidocument.  
Astrid: een duidelijke communicatie naar de scholen is belangrijk; wat is mogelijk, wat kan 
PassendWijs bieden en hoe pakt de intern begeleider van een school dat aan? 
 
Wanneer moet een beroep worden gedaan op de lichte en zware ondersteuning? 
Wim: de zware ondersteuningsmiddelen zouden centraal geregistreerd moeten worden, als 
geoormerkte middelen. De lichte middelen zijn de voormalige WSNS-middelen. 
Het is een proces waar besturen nog erg mee worstelen. 
Het MT coördineert het. Het is belangrijk dat er met de zware middelen de juiste dingen worden 
gedaan. Met de overtuiging dat het een toegevoegde waarde voor de leerling heeft. 
 
Irma geeft een toelichting op het groeidocument.  
Het groeidocument is bedoeld om de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van een kind beter in 
kaart te brengen. Het groeidocument en OPP wordt t.z.t. in elkaar geschoven tot één format, m.u.v. 
SO en SBO die daarvan afwijken, zij hanteren een eigen OPP 
Het groeidocument wordt ook gebruikt om een TLV aan te vragen. 
Voor een arrangement van 10 uur, gericht op onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling, 
is geen groeidocument nodig.  Ook niet voor een groepsarrangement. Pas als het gaat om een 
arrangement van meer dan 10 uur voor een individuele leerling is zo’n document nodig. 
Hilde Toenders en Irma schrijven hier het e.e.a. over voor de nieuwe nieuwsbrief.  
In de nieuwsbrief komt ook informatie over de SOP en de wijze van actualiseren. Op de 
schoolwebsite moet de juiste informatie staan. 
 
Roel vraagt Tamara de nieuwsbrief voor de ouders te bekijken; akkoord. 
Roel zegt toe dat er 2 ouderinformatiebijeenkomsten volgen. 
 
De website zal worden heringericht; het moet een transparant geheel worden. Namens het MT gaat 
Jannie van Broekhoven zich hiermee bezig houden, incl. deadline. 
 
Wouter: gegevens van het SWV moeten op een veilige manier kunnen worden weggezet. 
Groeidocument koppelen aan Esis of Parnassus? 
Spanning tussen de wensen van de werkvloer en de mogelijkheden/beperkingen van de 
verschillende programma’s die beschikbaar zijn. Men bekijkt nu de mogelijkheden binnen Kindkans. 
 
Het DB gaat de kwantitatieve en kwalitatieve monitoring verder uitwerken. Hopelijk kunnen 
combinaties redelijk eenvoudig in de monitoring inzichtelijk worden gemaakt. 
We moeten komen tot een concretisering van het activiteitenplan op jaarbasis. De ontwikkelingen 
komen elke keer terug op de agenda. 
 
Overgang PO-VO: hoe kunnen we dat zo makkelijk mogelijk realiseren. Lastig is dat heel veel op 
schoolniveau gebeurt en niet op SWV-niveau. Voor een kind uit groep 6/7 zou samen met VO en 
ouders moeten worden besproken welk arrangement het best bij hem of haar past. 
Het schooladvies (integrale onderbouwing) is leidend boven de Cito-eindtoets. 
 
Roel, Wim en Irma verlaten onder dankzegging voor hun inbreng, de vergadering. 
 
6. Overleg bestuur PassendWijs & OPR 
Voor wat betreft de vacatieregeling voor het personeel is het bestuur gebonden aan de CAO (60 uur 
en voorzitter 80 uur). 
Het DB heeft besloten geen vacatiegelden aan ouders toe te kennen, alleen een onkostenvergoeding 
(reiskosten), een ‘lief-en leed’potje (we krijgen € 250,- contant en het wordt weer aangevuld als het 
op is – alleen de bonnetjes moeten worden verantwoord – bonnetjes inleveren bij Astrid 
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(penningmeester) en geld voor een gezamenlijke activiteit (€ 500,-). Voor scholing dient een verzoek 
te worden ingediend. Een en ander analoog aan de regelingen voor MR/GMR. Vacatie is niet 
gebruikelijk in het PO. Ook de vacatieregeling voor bestuursleden is afgeschaft. 
 
Annemiek zegt dat ouders in Ede/Wageningen € 200,- per vergadering krijgen met een maximum van 
€ 1000,- per jaar. 
 
De OPR is behoorlijk teleurgesteld over het voorstel van het bestuur en gaat unaniem niet akkoord. 
Betrokken en deskundige ouders in de OPR krijgen op deze wijze geen blijk van waardering. Ouders 
voelen zich niet  serieus genomen. Als ouder ben je heel veel tijd kwijt met het OPR-werk, o.a. om je 
achterban te raadplegen. Vorig jaar was het geen probleem, toen hebben ouders wél vacatiegeld 
gekregen. We achten het dan ook vreemd dat het nu wel een probleem is. 
De OPR vraagt het bestuur met een nieuw voorstel te komen – actiepunt Tamara en Wouter. 
Tamara neemt voor advies contact op met Hans van Dinteren van steunpunt Medezeggenschap. 
 
7. Vacatures OPR 
We hebben niet meer aanmeldingen dan plaatsen, dus verkiezingen zijn niet nodig. 
Angela en Merlijn schrijven in de nieuwsbrief een stukje over de nieuwe samenstelling van de OPR en 
de procedure daarin. 
Tamara zal de wijziging doorgeven voor op de website. 
 
8. Rondvraag / afsluiting / w.v.t.t.k. 
Merlijn is benieuwd hoe het groeidocument en ondersteuningsteams zich gaat ontwikkelen en ziet 
Wim of Irma graag 1 x per jaar in een OPR-vergadering om ons op de hoogte te houden. 
Volgens Nieke willen ouders in de ouderbijeenkomsten graag horen wat de procedure is.  
Per geval wordt bekeken wat er nodig is en vervolgens of er geld is. 
Scholen kunnen nu aan de gang met de arrangementen. Alhoewel de route van de aanvraag van een 
arrangement nog niet voor alle betrokkenen even helder is, zouden scholen bij een duidelijke 
ondersteuningsbehoefte niet moeten aarzelen om een arrangement aan te vragen. 
De regiocoördinatoren hebben het heel druk. 
We zijn nog in de opstartfase – het moet z’n tijd hebben; wel zoveel mogelijk druk blijven uitoefenen. 
Er bestaan per subregio veel verschillen tussen besturen. 
De nieuwe leden vertellen hoe zij deze vergadering hebben ervaren. 
 

Actiepunten 

 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
39 30-09-14 

 
 
05-11-14 
09-12-14 

Ernest stuurt de lijst van alle ouders die  
vergaderingen hebben bijgewoond naar Roel 
------------------------------------------ 
Ernest stuurt Roel een reminder 
Ernest stuurt Roel een reminder 

Ernest z.s.m. gereed, maar nog 
geen reactie.  
 
 
nieuw 

48 16-06-14 
30-09-14 
05-11-14 

Roel / Marjan hebben de (digitale) 
nieuwsbrief voor ouders in concept klaar.  
Wordt in MT besproken en daarna verspreid. 

Roel / 
Marjan 

z.s.m. nog mee bezig. Op 
26 nov. is er een 
studiedag, dan 
wordt e.e.a. 
vastgesteld.* 

52 16-06-14 
30-09-14 

Roel communicatieplan opnemen in de 
jaarplanning, stroomschema + aangepaste 
planning 

Roel z.s.m. onderhanden/ 
nieuw 

53 16-06-14 
30-09-14 

Tamara notulen in PDF na vaststelling 
doorsturen aan Marjan tbv de site en archief. 

Tamara z.s.m. onderhanden. 
Bewust niet op de 
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Opr mailadres & agendapunt eerste 
vergadering afspraken maken omtrent 
archief en doorsturen tbv site 

agenda omdat we 
nog niet compleet 
zijn 

61 30-09-14 
 
 
 
05-11-14 
 
09-12-14 

Ernest gaat met de statuten en reglementen 
aan de slag. 
De gewijzigde stukken gaan gearceerd naar 
het bestuur. 
Ernest stuurt deze naar Tamara, die ze aan 
Roel zal versturen. 
Tamara stuurt Ernest een reminder  

Ernest z.s.m. 
 
 
 
voor 19-11 

staat nu op de 
agenda 
 
 
nieuw 
 
nieuw 

62 09-12-14 Opdracht voor het MT: schoolverzuim goed 
communiceren en documenteren  

Roel z.s.m.  nieuw 

63 09-12-14 Tamara bekijkt op verzoek van Roel de 
nieuwsbrief voor ouders 

Tamara z.s.m. nieuw 

64 09-12-14 Overzicht TLV’s voortaan anonimiseren Roel z.s.m. nieuw 

65 09-12-14 Roel zegt toe dat er 2 
ouderinformatiebijeenkomsten volgen 

Roel z.s.m. nieuw 

66 09-12-14 De OPR vraagt het bestuur met een nieuw 
voorstel te komen t.a.v. vacatiegelden. 
Tamara neemt voor advies contact op met 
Hans van Dinteren. 

Tamara & 
Wouter 

z.s.m. nieuw 

67 09-12-14 Angela en Merlijn schrijven in de nieuwsbrief 
een stukje over de nieuwe samenstelling van 
de OPR en de procedure daarin. 

Angela & 
Merlijn 

z.s.m. Nieuw 

68 09-12-14 Tamara geeft de nieuwe samenstelling van 
de OPR door tbv de website. 

Tamara z.s.m. Nieuw 

 

 

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. 05-11-2014 
aangepast 

Aanpassen van Reglement & Statuut elke 2 jaar (volgende keer in november 2016 zie de 
notulen van 5-11-2014). 

5. 05-11-2014 
aangepast 

Vaste locatie: SBO de Horizon. Streven vergadertijd 19.30- 21.30 uur. 

6. 05-11-2014 
aangepast 

Aanpassen van Huishoudelijk Reglement elke 2 jaar (volgende keer in november 2016 zie de 
notulen van 5-11-2014) 

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

8. 05-11-2014 
aangepast 

Bianca gaat de mail van de OPR beheren. 

 

Volgende vergaderdata  
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Woe 4 februari 
Di 10 maart (reservedatum) 
Woe 22 april 
Di 16 juni 
 
 
 


