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Notulen OPR PassendWijs woensdag 22 april 2015

 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

Notulant: Annie Platerink 
 
Aanwezig: 
Tamara Bulters, Valentien Milder, Ernest Tubbing, Merlijn van Kroonenburg, Nieke Boekelman, 
Martin van der Kaaden, Anita Gerritsen, Roel Weener (namens bestuur PassendWijs), Hilde Toenders 
en Denise Verhaaf (regiocoördinatoren) en Hans Jansen (administratiekantoor) 
 
Afwezig (met kennisgeving): 
Astrid Peters, Bianca Thomassen, Annemieke Steenbergen, Gerda Reens, Steffenie Pape, Sonja de 
Bruijne, Angela Thissen-van Heeswijk, Wouter van Onna en Gertjan Witkamp 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
Tamara heet iedereen welkom, in het bijzonder de afvaardiging van PassendWijs. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Notulen 4 februari 2015 
De definitieve notulen zijn rondgemaild. 
Status actiepunten: 

Actiepunten 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
52 16-06-14 

30-09-14 
Roel communicatieplan opnemen in de 
jaarplanning, stroomschema + aangepaste 
planning 

Roel z.s.m. gereed 
 

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. komt in 
afsprakenlijst 
 

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

Roel z.s.m.  gereed 

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

Tamara z.s.m. gereed 

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

Roel z.s.m. gereed 

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. gereed 

68 09-12-14 
 
4-2-15 

Tamara geeft de nieuwe samenstelling van 
de OPR door tbv de website. 
Tamara controleert 

Tamara z.s.m.  gereed 

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

Tamara z.s.m. gereed 

69 04-02-15 Tamara vraagt het bestuur, ingevolge het 
gestelde in artikel 8 van het statuut, met een 
passend voorstel voor een 

Tamara z.s.m. gereed 
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onkostenvergoeding te komen (voorkeur 
gaat uit naar een vast bedrag).  

70 04-02-15 Belangrijke info wordt voortaan ook naar 
voorzitter OPR gemaild waaronder 
nieuwsbrieven. 

Roel z.s.m. gereed 

71 04-02-15 Tamara mailt Roel, bundeling van de input 
vanuit OPR omtrent jaarplan, uitvoering OP 
etc.  

Tamara Na 1 
maart 

gereed 

72 04-02-15 Tamara vraagt Roel wanneer de begroting 
aan de orde moet komen in de OPR 
(waarschijnlijk 22/4) en verzoekt hem de 
stukken zo vroeg mogelijk naar de OPR te 
sturen. 

Tamara z.s.m. gereed 

73 04-02-15 OPR leden geven suggesties/ideeën tav de 
jaarplanning door aan Tamara voor 1 maart; 
zij bundelt het en stuurt het naar Roel. 

Tamara vóór 1 
maart 

gereed 

 
3. Ingekomen post 
Gebleken is dat veel van de onlangs ontvangen mail niet geopend was; is inmiddels opgelost. De mail 
gaat nu rechtstreeks naar Tamara. Bianca doet nog verdere aanpassingen database mailadressen en 
verzorgt het versturen van de nieuwsbrieven (afspraak). 
 
4. Begroting 2015 PassendWijs 
Hans Janssen van het administratiekantoor is aanwezig om vragen te beantwoorden. 
De begroting behoeft van de OPR geen instemming; de begroting is door de Raad van Toezicht 
vastgesteld.  
De werkgroep heeft van te voren een aantal schriftelijke vragen en opmerking opgesteld, die  door 
Hans Janssen worden beantwoord te weten; 
Vragen: 

1. Welke middelen worden besteed aan de zorg voor de leerling? middelen voor lichte en 
zware ondersteuning, welk deel komt feitelijk bij de leerlingen terecht? 
Reactie: lichte middelen blijven gelijk; zwaar wordt opgehoogd naar € 71,- (hierin zitten ook 
de rugzakgelden). 

2. De afgelopen maanden is mij duidelijk geworden dat veel scholen nog worstelen met de 
uitvoering van Passend Onderwijs. Is hier in de raming rekening mee gehouden, b.v. 
aandacht voor communicatie etc.. en is dit voldoende om de route van Passend Onderwijs 
duidelijk te maken bij scholen?  
Reactie; post communicatie is reeds fors. 

3. Het samenwerkingsverband heeft geen personeel in dienst, is dit op termijn wel het geval? 
Op pagina 7&8 wordt benoemd dat medewerkers die in de structuur van het SWV een plaats 
hebben gekregen, loopt de inzet ook na 1 augustus 2016 door. Wordt hier iedereen mee 
bedoeld die nu dus vanuit Akkoord werkzaam zijn? Eerder is gesproken om juist te gaan 
kijken naar de behoefte. 
Reactie; dit is in principe de insteek, de vraag is echter of dit raadzaam blijft bij een 
aankomende wijziging in de belastingen. t/m aug 2016 vrij van BTW bij detacheren SWV 
daarna wellicht niet meer en dan zijn de kosten ineens veel hoger. 
Er vindt nu een evaluatie plaats vanuit de OT’s, dit om te denken vanuit de behoefte van de 
scholen. Verplichtingen vanuit oude rugzakken blijven een rol spelen, DGO vanuit het SWV. 

4. Moeilijk om een beeld te vormen van de voorgelegde begroting aangezien kalenderjaren en 
schooljaren niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Ook kunnen er nog geen 
gerealiseerde cijfers vergeleken worden met eerdere begrotingen Wat ik wel zou willen 
weten is waarom wij de begroting nu pas zien. Er staat een datum op van 7-1-2015? 
Hoe is de realisatie van 14-15 geweest van aug 2014 t/m dec 2014, dit afgezet tegen 
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opgestelde begroting? 
Reactie; Jaarrekening wordt nu opgesteld vanaf november 2013 tot december 2014. 
Verdeling 7/12 & 5/12 ten aanzien van de begroting. 
Realisatie t/m december 2014 valt binnen de gestelde begroting. 

5. Voor wie is de begroting van Passend wijs bedoeld?  wie is de lezer? Voor de schoolbesturen, 
schoolmanagement? (In ieder geval niet voor ouders of leerkrachten, die komen er 
moeilijk  door heen) 
Reactie; Begroting is voor iedereen, alhoewel dit niet voor iedereen begrijpelijk zal zijn. Via 
DUO zijn ook altijd alle Jaarrekeningen openbaar te bekijken. 

6. Opbouw weerstandsvermogen; nodig om risico’s af te dekken. Is dit nu echt nodig? Blijft de € 
100.000,- echt het maximum? 
Reactie; weerstandsvermogen; het is aan het bestuur om te bekijken wat daadwerkelijk 
nodig is. Max = 100.000 afbouwen na ervaringen en bevindingen in de eerste jaren. 

7. Solidariteitsfonds richt zich nu op zware ondersteuning in de SO, in het ondersteuningsplan is 
gesproken over meerdere doelgroepen tbv het solidariteitsfonds. Te denken bijvoorbeeld 
aan onderinstroom SBO en SO categorie 1. 
Reactie; Roel bekijkt onderinstroom SBO zoals ook in het OP staat beschreven. Het gaat om 
leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag binnen SO en ook SBO. 

8. Bijlage 3 kengetallen 1-10-2013, kengetallen 1-10-2014 zouden nu ook bekend moeten zijn? 
Reactie; kengetallen 1-10-2014 zijn wederom verlaat door DUO, cijfers worden eind mei 
verwacht. Men is bezig met de inrichting van de zogenaamde Kijkglazen bij DUO. Dit worden 
er 5 maar deze zijn nog niet allemaal gereed. 

9. Bijlage 4 Grondslagen bij MJB, is deze geactualiseerd? Wordt meerdere malen gesproken 
over 14-15 en daarna niet verder?? 
Reactie; MJB grondslagen worden per 2 jaar bijgesteld. Er is nu ook een wijziging er komt per 
leerlingen 10,- bij wat niet meer geoormerkt is voor de excellente leerlingen. 
 

Opmerkingen: 

10. De begroting is met name gericht op de verdeling van financiële middelen (op zichzelf 
logisch) en nog te weinig op de doelstellingen die PassendWijs met PassendOnderwijs wil 
halen. 

11. Behoefte aan kengetallen, duiding, zoals leerlingenontwikkeling in de regio, ontwikkeling 
aantal doorverwijzingen speciaal onderwijs etc. en relatie hiervan met begroting. 

12. Het bevreemdt  mij dat nu de begroting 2015 voorligt, terwijl de begroting voor het jaar 2016 
ook vastgesteld moet worden? Die moet het DB van het Samenwerkingsverband toch aan 
het AB aanbieden? Hoe zit het met de meerjarenbegroting 2016-2019? 

13. Relatie van de begroting met ondersteuningsplan 2014-2018 is niet altijd helder. 
 
Overige vragen die ter tafel worden gesteld: 

 Er is de OPR-leden weinig tijd gegeven om de begroting te bestuderen, terwijl de versie 
gedateerd is 7 januari. 
Reactie: de begroting diende eerst behandeld te worden in DB en RvT en kon daarna pas naar de 
OPR. De OPR moet de ‘critical friend’ zijn van DB en RvT - positieve grondhouding. 

 De relatie met het ondersteuningsplan is niet altijd helder.  
Reactie: zie de jaarplanning-werkagenda. 

 In de meerjarenbegroting worden cijfers genoemd op basis van aannames. 
Reactie: op pag. 4 wordt een voetnoot toegevoegd waarnaar verwezen wordt. 

Roel sluit dit agendapunt af met de opmerking dat de begroting het stuurmiddel is op financieel 
gebied; besteding en bestemming worden gekoppeld aan visie en doelen. De verantwoording volgt in 
de jaarrekening. 
Hans Janssen verlaat onder dankzegging de vergadering; Hans is altijd bereid de OPR, indien nodig, 
verdere uitleg te geven. 
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5. Faciliteiten oudergeleding 
Roel: het DB heeft besloten een bedrag van € 500,- ter beschikking te stellen aan de oudergeleding. 
De oudergeleding kan hier, aan de hand van een begroting, zelf een invulling aan geven. 
Tamara mailt de ouders van de OPR met de vraag wie zich hierover wil buigen. Agendapunt volgende 
OPR-vergadering. 
 
6. Monitor PassendWijs 
Roel: het 1e concept van de monitor is klaar – ook dit is een groeidocument. Voldoet aan de criteria 
van het toezichtkader. Het wordt door meerdere samenwerkingsverbanden gebruikt.  
Uit de gerealiseerde opbrengsten 2014-2015 blijkt dat er veel gedaan en bereikt is. 
 
7. Jaarplanning-werkagenda PassendWijs 2014-2015 
8. Jaarplanning-werkagenda PassendWijs 2015-2016 
 
Feitelijk is de jaarplanning-werkagenda 2015-2016 een aanvulling op het ondersteuningsplan. 
Er staat ons vanaf januari 2016 veel te doen. Hierop is al een voorschot genomen met de nu 
circulerende evaluatieformulieren. Deze zijn ook van toepassing op consultatie en interventie. De 
halfjaarlijke evaluatie van de monitor gaat voortaan ook naar de OPR (actiepunt Roel). 
 
Algemene opmerkingen:  
het OPP lijkt een grotere rol te hebben dan het groeidocument! Koppeling van het OPP met Esis is 
niet mogelijk. 
Reactie: Hierover is nog veel onduidelijkheid, ook bij DUO. In ons SWV moet er een OPP worden 
gemaakt als een leerling extra ondersteuning krijgt en/of een eigen leerlijn heeft. Is echter geen 
landelijke regelgeving. 
Scholen zijn zoekende – moeten de ruimte krijgen (verfijning van het proces). 
Scholen met een sterk profiel zouden eigenlijk beloond moeten worden, maar het tegendeel 
gebeurt. Scholen worden voorzichtiger; het SOP wordt nu realistischer ingevuld. 
In het SOP moeten je grenzen en mogelijkheden worden aangegeven. Scholen krijgen hierdoor 
steeds meer zicht op wat ze in huis hebben. In het SO/SBO overleg vindt uitwisseling op wijkniveau 
plaats. Positieve ontwikkeling – van concurrentie naar samenwerking! De uitwisseling van kennis en 
kunde is in 8 maanden tijd goed op gang gekomen! 
Merlijn geeft aan dat er mooie dingen gebeuren op de werkvloer. We durven nu te zeggen: dit 
kunnen wij helemaal niet. Scholen zijn veel meer in gesprek met elkaar. Een positieve ontwikkeling! 
 
2014-2015: 
Er worden veel afkoringen gebruikt! 
Roel maakt een afkortingenlijst. 
Aandacht voor de lay-out (aandachtsstreepjes, -puntjes, -bolletjes moet uniform zijn). 
Pag. 3: Hoeveel van de 453 genoemde arrangementen zijn uitgevoerd? 
Reactie: het is te vroeg in het proces om hier antwoord op te kunnen geven. Met Kindkans krijgen we 
de mogelijkheid om dit type opbrengsten veel eenduidiger te registreren. 
Pag. 9: Betrokkenheid leraren en ouders ….. Moet niet samen worden genoemd. 
Reactie: in jaarplan-werkagenda 2015-2016 is dit veel duidelijker. 
Pag. 11: Er is een beleidsvoorstel gemaakt m.b.t. de inzet van het TA personeel voor het schooljaar 
2015-2016 en daarna?? 
Reactie: in het DB is aan de orde gekomen een raamovereenkomst detachering personeel 
Onderwijsspecialisten en de Brouwerij voor 5 jaar, met jaarlijkse evaluatie. 
Hierop wordt aangegeven dat het niet zo zou mogen zijn dat alleen die mensen dus wel werk houden 
dat er binnen een OT dus ongelijkheid ontstaat. Ondanks een evaluatie dient iedereen dezelfde 
opties te moeten krijgen. 
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Vastgesteld wordt dat hiermee de jaarplanning-werkagenda 2014-2015 uitvoerig is besproken. 
De gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt door het MT in de stukken. 
 
Aan de jaarplanning-werkagenda 2015-2016 wordt een kolom toegevoegd welke onderwerpen 
meegenomen zijn van de vorige jaarplanning-werkagenda. 
De instemming met jaarplanning-werkagenda 2015-2016 komt op de volgende OPR-vergadering aan 
de orde, met inachtneming van wat we vanavond besproken hebben. 
Dringende vragen/opmerkingen nu? 
Pag. 1: binnen SO moet zijn: binnen SO en SBO. 
Pag. 5: november 2015 – februari 2015: moet zijn: november 2015 – februari 2016. 
 
9. Deelname OPR Martin 
In verband met zijn benoeming tot RC Renkum kan Martin niet langer lid blijven van de OPR. 
In de nieuwsbrief komt een oproep voor personeel cluster 3 zich aan te melden en OPR-leden zullen 
geschikte kandidaten aansporen zich aan te melden. Bij meer dan 1 aanmelding vinden verkiezingen 
plaats conform reglement. 
In de nieuwsbrief verder aandacht voor de jaarplanning-werkagenda, dat er veel bereikt is en we de 
gerealiseerde opbrengsten met elkaar besproken hebben. Actiepunt Merlijn, Angela en Nieke. 
 
Tamara vraagt bij Roel de status van de MR personeel na. Hans van Dinteren zou betrokken worden 
bij de inrichting hiervan. OPR is gesprekspartner van de MR personeel. 
 
10. Inspectiebezoek PassendWijs 27 mei 2015 
Tamara en Anita zijn hierbij aanwezig. Tamara mailt de tijd door aan Anita. 
 
11. Rondvraag / afsluiting / wat verder ter tafel komt 
Vergoeding personeelsleden OPR: het schoolbestuur krijgt hiervoor geld van PW en van sommige 
OPR personeelsleden worden de taakuren opgeplust. 
Anita stuurt hierover namens de personeelsleden een mailtje naar Tamara, zij pakt dit verder op met 
Roel om te bekijken of er weer eenzelfde mail als vorig jaar  t.a.v. de personeelsfaciliteiten naar de 
scholen/schoolbesturen moet. 
 
 
Agendapunten OPR 16 juni 2015: 
Evaluatie 1e jaar PassendWijs vanuit perspectief OPR 
Planning vergaderdata 2015-2016 
Instemming Jaarplanning-werkagenda 2015-2016 
Faciliteiten oudergeleding; voorstel begroting vanuit de werkgroep  
 
 

Actiepunten 
 

Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 
74 22-04-15 Op pag.4 van de begroting wordt een voetnoot 

toegevoegd waarnaar verwezen worden 
Hans J. z.s.m. nieuw 

 

75 22-04-15  De oudergeleding OPR wordt gevraagd  wie zich 
wil buigen over de besteding van de  
€ 500,- a.d.h.v. een begroting 

Tamara z.s.m. nieuw 

76 22-04-15 De halfjaarlijkse evaluatie van de monitor gaat 
voortaan naar de OPR 

Roel Rond dec. nieuw 

77 22-04-15 De gemaakte opmerkingen jaarplan-werkag. 2014-
2015 en 2015-2016 worden verwerkt, o.a. 
afkortingenlijst en kolom toevoegen 

Roel z.s.m. nieuw 
 

78 22-04-15 Jaarplanning-werkagenda 2015-2016 agendapunt Roel/Tamara z.s.m. nieuw 
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volgende OPR (na verwerking van de gemaakte 
opmerkingen 

79 22-04-15 Onderwerpen NB: jrpl.-werkag. 15-16, 
oproep personeel cl. 3 i.v.m. vertrek Martin 

Merlijn/ 
Angela/ 
Nieke 

z.s.m. nieuw 

80 22-04-15 OPR-leden sporen geschikte kandidaten aan 
zich aan te melden 

OPR-leden z.s.m. nieuw 

81 22-4-15 Status MR personeel navragen bij Roel Tamara z.s.m. nieuw 

82 22-04-15 Tijd inspectiebezoek mailen naar Anita Tamara z.s.m. nieuw 

83 22-04-15 Roel verzoeken om eenzelfde mail als vorig 
jaar t.a.v. de personeelsfaciliteiten naar 
scholen/-besturen te sturen 

Tamara z.s.m. nieuw 

84 22-04-15 Mailtje naar Tamara namens de personeels- 
geleding over het feit dat het geld dat de 
besturen van PW krijgen i.v.m. deelname 
persneel aan de OPR, naar de betreffende 
school/scholen doorgesluisd moet worden 

Anita z.s.m. nieuw 

 

Afsprakenlijst  
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 & verstuurt de nieuwsbrieven. 

9. 16-06-2014 

30-09-2014 

Tamara stuurt de notulen na vaststelling in PDF door aan Marjan tbv de site en archief 
OPR mailadres & agendapunt eerste vergadering afspraken maken omtrent archief en 
doorsturen t.b.v. site 

 
 
Volgende vergaderdatum 
Di 16 juni 
 


