
(Voorlopige) Ondersteuningsplanraad  PassendWijs 
 

Notulen VOPR woensdag 4 december 2013 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Susan Otters-Jansen 

 
 

Aanwezig: Tamara, Nieke, Annelies, Angela, Erik, Merlijn, Jirka, Paulien, Sonja, Martin, 
Gerda, Bianca, Constance & Roel Weener. 
 
Afwezig met afmelding: Bert Burkels 
 
Afwezig: 5 personen wat we opmaken uit de maillijst (Carla Witte, Marianne Kraai, Marjo 
Rappange, Steffanie Pape, Mr de Rank?) 
 
Locatie: Heijenoordschool in Arnhem 
 
Aanvang: 19.30 uur. 
 

1. Opening / vaststellen agenda 
We beginnen wat later omdat nog niet iedereen aanwezig is. 
 
Er is behoefte aan wat informatie vooraf van Roel Weener. Bovendien is niet duidelijk in 
welke hoedanigheid een ieder aanwezig is en wat er van ons wordt verwacht.  
Roel geeft aan dat het nog niet eerder is voorgekomen dat er tijdens de eerste 
bijeenkomst meer afgevaardigden zijn dan voorgestelde zittingsplaatsen in de OPR.  
 
Algemene informatie Passendwijs vanuit Roel Weener: 
In het verleden zijn er teveel leerlingen naar het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs 
gegaan. Hierdoor is er een tekort van €500.000,- ontstaan. Dit tekort moet in 2020 verevend zijn. 
Dit vraagt om een ander beleid van het SWV.   
De komende  maanden wordt er een beroep gedaan op de VOPR om in samenwerking met het 
bestuur van het SWV te komen tot een OP.  In het OP zullen jaarplannen opgenomen worden die 
beschrijven hoe in de periode 2014-2020 met de financiële middelen wordt omgegaan, zodat in 
2020 de financiën weer op orde zijn.   
Per 1 augustus 2014 (start Passend Onderwijs) verandert er in de praktijk niets, maar achter de 
schermen, op beleidsniveau is er wel degelijk een ander beleid. Vanaf 31 oktober 2013 gaat het 
geld al niet meer naar de leerling, maar naar het SWV en het SWV bepaalt hoe dit geld wordt 
uitgegeven. Schoolbesturen en ouders moeten samen beleid gaan maken over verdeling van de 
gelden, de scholen moeten straks arrangementen gaan aanvragen en waar mogelijk aanbieden. 
He bestuur van PassendWijs heeft aangegeven dat er te weinig tijd is om op een verantwoorde en 
zorgvuldige manier in zo’n korte tijd te komen tot een goed OP, maar de overheid heeft zich daar 
niets van aangetrokken. Veel personeelsleden en ouders zijn onvoldoende geïnformeerd over 
Passend Onderwijs. De stichtingen en besturen hebben in het begin van dit proces aangegeven 



dat zij hiervoor de verantwoordelijkheid namen, maar dat is niet goed uit de verf gekomen blijkt 
nu in de praktijk. In de wet staat alleen dat er een centraal informatiepunt moet zijn over Passend 
Onderwijs, maar PassendWijs wil graag meer informatie kunnen geven. Vandaar dat er langzaam 
meer bijeenkomsten worden georganiseerd. 

 
2. Kennismaking en inventarisatie van de aanwezige leden 
Als bijlage bij de notulen is een Ledenlijst toegevoegd. Deze  tabel is nog onvolledig, aan 
ieder de vraag om deze aan te vullen. Ook de niet aanwezige leden.  
 
Inventarisatie; Alle subregio’s  zijn vertegenwoordigd. Er is geen vertegenwoordiging van 
Cluster 4. Bovendien is er geen ouder uit het speciaal onderwijs afgevaardigd. Er is geen 
evenwichtige verdeling tussen personeel en oudergeleding.  
Totaal zijn er 27 besturen binnen Passendwijs met 4 subregio’s te weten: 
Renkum – Overbetuwe / Lingewaard – Arnhem – Rheden / Rozendaal 
 
 
3. Bepreken van de formele opdracht van de OPR 

1) Formeel instemming verlenen aan het Ondersteuningsplan. 
2) Opstellen van reglementen voor een voorlopige OPR gedurende de rest van dit 

schooljaar. 
3) Het oprichten van een definitieve OPR voor het einde van het schooljaar. 

Het bestuur en de OPR zijn samen verantwoordelijk voor (de inrichting van) het 
Ondersteuningsplan en het creëren van een breed draagvlak. 

 
4. a) Het concept Ondersteuningsplan 

b) Het inrichten van de (voorlopige)OPR. 
Het is te vroeg in het proces om nu te kijken naar het concept van het 
ondersteuningsplan. In plaats daarvan verkennen we de mogelijkheden om te komen tot 
een verantwoorde en werkbare inrichting van de OPR.  
Roel Weener: Vanuit het bestuur komt er een voorstel om het OP in hoofdlijnen uit te 
zetten (voor periode van 4 jaar) en vervolgens jaarlijks een Jaarplan/Activiteitenplan voor 
te leggen ter instemming aan de OPR. Dit dient dan ook in de reglementen vastgelegd te 
worden. 
De OPR is een onafhankelijke zelfstandige raad, voor het bestuur van het SWV zou deze 
een ‘critical friend’ moeten zijn. 
 
Roel geeft ons 2 suggesties die in de praktijk goed blijken te werken;  
1) Werken met een kerngroep en een resonance groep. Hierbij heb je dus de 

mogelijkheid om met een groter aantal leden te werken.   
2) De voorlopige VOPR inrichten met dit grote aantal leden en in mei/juni de definitieve 

OPR inrichten met 12 leden conform voorstel van het bestuur.  
3) De OPR kan echter ook zelf een ander voorstel doen ter inrichting van de OPR. Het 

bestuur dient dit dan vast te stellen.  
We concluderen dat we in ieder geval willen streven naar een breed draagvlak. 

 
5. Het bestuurlijk model 
Aanvullende informatie vanuit Roel Weener: Ons samenwerkingsverband PassendWijs 
bestaat uit 4 regio’s: Rheden-Rozendaal, Stad Arnhem, Over-Betuwe-Lingewaard en sub 



regio Renkum. Renkum maakt geen deel uit van regio Arnhem, maar vormt een eigen 
sub regio. In het bestuur zijn alle regio’s vertegenwoordigd. Er zal nog een afgevaardigde 
van sub regio Renkum worden toegevoegd aan het bestuur.  
Er zullen verkiezingen worden uitgeschreven om m.b.v. profielschetsen te komen tot een 
nieuw, definitief bestuur per 1 augustus 2014. 
 
6. Op weg naar 1 februari 2014 

We besluiten met de mensen die vandaag aanwezig zijn de voorlopige OPR op te 
starten. Er zal een reglement worden opgesteld voor de rest van dit schooljaar. Aan 
het einde van dit schooljaar is een definitieve OPR opgericht.  We vragen uitstel aan 
het bestuur van PassendWijs, zij dienen op hun beurt uitstel te vragen aan het 
ministerie van Onderwijs en aan de Onderwijsinspectie.  
Het is duidelijk dat we in deze situatie niet in staat zijn om in februari 2014 op een 
verantwoorde en zorgvuldige wijze al dan niet instemming te verlenen aan het 
Ondersteuningsplan.  

 
7. Vervolgafspraken / actiepunten. 

 Er wordt besloten dat Tamara voorlopig zal optreden als voorzitter en Susan 
neemt het secretariaat voor haar rekening.  

 Tamara stuurt een mail naar het bestuur om hen te informeren over deze 
bijeenkomst.  

 Angela legt contact met het steunpunt MPO om een adviseur aan te stellen. Via 
datumprikker wordt een bijeenkomst gepland met een adviseur.  

 Martin neemt contact op met de Gedragsspecialisten om hen te stimuleren 
ouders en een personeelslid van Cluster 4 af te vaardigen in het OPR.  

 We streven er naar om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn op alle 
bijeenkomsten.  De mensen die afwezig zijn geven aan of zij de intentie hebben 
om deel te nemen aan de voorlopige VOPR.  

 Tamara vraagt na overleg met een adviseur uitstel aan voor de instemming van 
het Ondersteuningsplan, correspondentie naar het bestuur verloopt nu via Roel. 

 Erik maakt een opzet voor het voorlopige reglementen en zal hierbij een aantal 
keuzemogelijkheden aanbieden. Een week voorafgaand aan de volgende OPR  
stuurt hij zijn concept door. Tijdens de volgende OPR stellen we het regelement 
vast.  

 Iedereen leest zich in door de site www.steunpuntmedezeggenschap.nl door te 
nemen.  

 Alle aanwezige leden doen een terugkoppeling van deze bijeenkomst naar 
team/MR/GMR.  

 Volgende OPR: woensdag 15 januari 19.30 uur Heijenoordschool Arnhem.  Roel 
Weener zal hierbij weer aanwezig zijn om ons te ondersteunen.  

 Aanvullen van de informatie op de ledenlijst (V)OPR> ieder graag aanvullen. 
 
8. Rondvraag 
Niemand maakt gebruik van de rondvraag. 

http://www.steunpuntmedezeggenschap.nl/

