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Notulen OPR PassendWijs donderdag 27 februari 2014 
 

 
 

Voorzitter: Tamara Bulters 
Secretariaat: Ernest Tubbing 

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

1. Opening / vaststellen agenda 
Vandaag is er niemand namens het bestuur PassendWijs aanwezig. 
Communicatie wordt als agendapunt toegevoegd tussen punt 5 Concept OP en 6 Rondvraag. 
 

2. Notulen 18-02-2014 
De notulen waren alleen in concept opgesteld en tijdens de vergadering zijn de volgende 
opmerkingen aangegeven: 
- Blz. 3: OP wordt vastgesteld voor 1 jaar i.p.v. dat we dit aan willen bevelen; 
- Blz. 3: Dekkend aanbod: Voorlopig wordt er uitgegaan van een algehele dekking om 

daarna toe te werken naar dekking op (sub)regionaal niveau of zelfs wijkniveau; 
- Blz. 3: “Overstap van SO naar regulier” moet worden vervangen door “Overstap van 

regulier (rugzakleerling) naar SO”; en 
- Blz. 3: Deze vergadering zullen we niet het spoorboekje definiëren, maar een aanzet tot 

het spoorboekje leveren. 
De notulen zijn goedgekeurd met inachtneming van de voorgestelde aanpassingen. 
Actiepunten: 

Nr. Actie en verloop Status 

7. Het blijkt dat aansluiten op website PassendWijs een stap te ver is. 
Gerda zal terugkoppelen dat we als OPR minimaal de agenda en de 
notulen van de OPR vergaderingen op de site geplaatst zouden willen 
hebben. 

Onder handen 

10. In agendapunt 3 is melding gemaakt dat de brief om alle (G)MR-en 
over de oprichting van de OPR te informeren is opgesteld en volgende 
week per post wordt verstuurd. 

Onder handen 

11. In agendapunt 4 is melding gemaakt dat er gevraagd wordt om een 
inventarisatie van de taken van een ambtelijke secretaris te maken. 

Onder handen 

13. Getekende Statuut & Reglement zijn nog niet gescand en verspreid. Open 
14. In agendapunt 4 is melding gemaakt dat de compensatieregeling voor 

de personeelsgeleding naar verwachting 21 maart duidelijk zal zijn. 
Onder handen 

15. De mail m.b.t. compensatieregeling personeelsgeleding zal worden 
opgesteld zodra de regeling (actie 14) duidelijk is. 

Open 
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Nr. Actie en verloop Status 

17. In agendapunt 5 is melding gemaakt dat de meerjarenbegroting 
uiterlijk 21 maart gereed zal zijn. De afspraak over bekostiging, 
dashboard en keuzemodel zal idealiter tussen 21 maart en volgende 
OPR vergadering op 2 april moeten worden gehouden. 

Onder handen 

22. In agendapunt 4 is melding gemaakt dat het bestuur een vergoeding 
van € 25,- per bijgewoonde vergadering heeft voorgesteld, maar dat 
wij willen vasthouden aan een bedrag van €50,-. 

Onder handen 

23. Communicatie is opnemen in agenda van deze OPR vergadering. Gereed 
24. Concept OP is aangepast conform opmerkingen hoofdstuk 1 en 2. Gereed 
25. Activiteiten en prioritering t.b.v. spoorboekje zijn opgestuurd. Gereed 
26. Tekstuele aanpassingen zijn aan Roel verstuurd. Gereed 

 
3. Ingekomen Post 

Memo aan MR-en over oprichting OPR 
De brief om alle MR-en over de oprichting van de OPR te informeren is opgesteld en wordt 
volgende week per post verstuurd. Tamara zal deze memo doorsturen (actie 27). Tamara zal 
verzoeken om in deze brief op te nemen dat wij de communicatie graag via aan een vast e-mail 
adres (MR@school) willen laten verlopen en dat de agenda en de notulen van de OPR 
vergaderingen via de website van PassendWijs kunnen worden geraadpleegd (actie 28). 
Instemming gemeenten op concept OP 
De gemeenten hebben ingestemd met het OP onder voorbehoud van de jaarplannen. Het OP 
dient aan te sluiten bij o.a. hoe de gemeente de jeugdzorg en achterstandenbeleid heeft 
geregeld. Momenteel zijn er afspraken binnen de (sub)regio’s wie welke kosten (o.a. vervoer) 
dient te dragen. 
 

4. Voorstel Faciliteitenregeling 
- Contact aangaande ambtelijk secretariaat 

Robert Hilhorst is namens de gezamenlijke besturen Arnhem hierin ons aanspreekpunt. 
Zijn vraag was wat de werkzaamheden van de ambtelijk secretaris tot de zomervakantie 
zullen zijn: vastlegging vergaderingen, opzetten van contacten met MR-en (regelen vast 
e-mail adres MR@school), eventueel contacten richting de website, mailadres OPR. Het is 
nog niet duidelijk wanneer deze persoon beschikbaar zal zijn. 

- Compensatieregeling personeel 
De compensatieregeling zal door het eigen bestuur (werkgever) geregeld moeten worden. 
Dit wordt op 21 maart met de besturen besproken. In principe zal de compensatie extra 
uitbetaald moeten worden, omdat het zeker voor het lopende schooljaar niet meer in het 
taakbeleid kan worden opgenomen. De regeling zal waarschijnlijk zo zijn dat PassendWijs 
de besturen zal vergoeden en dat het betreffende bestuur de medewerker uitbetaald. 

- Vacatieregeling oudergeleding 
Het bestuur stelt voor om een vergoeding beschikbaar te stellen van € 25,- per vergadering 
exclusief de reiskostenvergoeding. Tamara zal terugkoppelen dat wij unaniem willen 
vasthouden aan een bedrag van €50,- (actie 29), aangezien dat een redelijk bedrag is voor 
de inzet die van ons verwacht wordt. 

- De inzet van de secretaris en voorzitter van de OPR is veel omvangrijker dan die van de 
andere leden, we willen voorstellen om ook deze faciliteiten naar een redelijke omvang te 
zetten. Hans geeft aan dat dit heel gebruikelijk is. Normaliter ontvangen voorzitter / 
secretaris anderhalf maal zoveel faciliteiten als regulier. Tamara koppelt dit terug aan het 
bestuur. (actie 30). 
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5. Concept OP versie 21 februari 
In de laatste versie van het concept OP zijn de aanpassingen in hoofdstuk 1 en 2 verwerkt 
conform wat besproken is in de vergadering van 4 februari jl. In het concept OP ontbreken nog 
een aantal zaken die op een later moment zullen worden opgeleverd. De volgende opleverdata 
zijn al bekend gemaakt: 
- Meerjarenbegroting wordt in eerste instantie op 13 maart verwacht en zal 21 maart met 

de aangesloten besturen worden besproken; en 
- Procedure toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt verwacht op 10 mei. 
Aangezien de TLV onderdeel is van het OP welke op 1 mei bij de inspectie ingediend zou 
moeten zijn, vinden wij de opleverdatum aan de late kant en zouden wij de inhoud graag in de 
laatste vergadering voor 1 mei, zijnde die van 2 april, willen bespreken. 
Hilde Koenders heeft Bert en Constance benaderd aangaande de voorlichting richting ouders. 
Constance heeft echter gevraagd of een andere ouder hierbij zou willen helpen en Eric is 
bereid gevonden om deze taak van haar over te nemen. 
 
Duidelijkheid 
Zoals tijdens de vorige vergadering al is aangegeven is er nog onvoldoende duidelijkheid over 
alle procedures en werkwijzen die vanaf 1 augustus zouden moeten gelden. Vanuit de OPR 
willen wij graag duidelijkheid scheppen door, op die punten waarvan wij vinden dat er nog 
geen duidelijkheid is over de nieuwe werkwijze, vast te houden aan de huidige situatie totdat 
de nieuwe werkwijze op verantwoorde wijze ingevoerd kan worden. 
De huidige werkwijze kan pas worden vervangen door de nieuwe werkwijze als deze zodanig is 
gedefinieerd dat alle benodigde partijen (aangesloten besturen, OPR en gemeente) daarmee 
kunnen instemmen en er een verantwoorde keuze is gemaakt over de datum wanneer deze 
nieuwe werkwijze van toepassing zal zijn. 
Hiermee willen we garanderen dat er voor alle partijen duidelijkheid wordt geschapen en dat 
de invoering van nieuwe werkwijzen op een verantwoorde wijze kan gebeuren. 
 
Toetsing WPO 
Om te toetsen of de huidige versie van het concept OP aan de wettelijke vereisten voldoet, 
wordt er bekeken welke onderdelen volgens de WPO minimaal aanwezig moeten zijn: 
- De wijze waarop het samenwerkingsverband een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, realiseert, en wel zodanig 
dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken en leerlingen 
die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs 
krijgen. Hieronder zijn ook begrepen de basis ondersteuningsvoorzieningen die op alle 
vestigingen van scholen in het samenwerkingsverband aanwezig zijn; 
Dit wordt helder weergegeven in het OP. Beschreven is dat de besturen aansprakelijk zijn 
voor het oplossen van de manco’s bij het voldoen aan de basis ondersteuning, waarbij dit 
zou kunnen leiden tot verzuiling welke de samenwerking binnen PassendWijs niet ten 
goede komt. 

- De procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van ondersteunings-
middelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen; 
Ten aanzien van de middelen is alles helder beschreven, maar dat geldt niet voor de 
ondersteuningsmiddelen en huidige voorzieningen. 
In het OP zou opgenomen moeten worden hoe in de huidige situatie hierin voorzien wordt 
(bijvoorbeeld hoe het nu in de regio’s werkt met ZAT’s, expertiseteams, etc.). Kortom we 
blijven werken op de ‘oude’ manier zolang de nieuwe procedure en criteria nog niet zijn 
vastgesteld en er wordt benoemd wat dit dan concreet inhoud. 

- De procedure en criteria voor de plaatsing van leerlingen op speciale scholen voor 
basisonderwijs in het samenwerkingsverband en op scholen voor speciaal onderwijs en 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs; 
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Er heerst op de ‘vloeren’ veel onduidelijkheid omdat de TLV en de bijbehorende 
procedure, criteria, commissies etc. nog niet zijn vastgesteld. Aangezien dit pas op 10 mei 
zal worden opgeleverd, kunnen we deze punten op dit moment niet beoordelen. 
Het schept duidelijkheid om te benoemen wat de huidige criteria zijn en dat zolang de 
nieuwe procedure nog niet is vastgesteld we op de ‘oude’ manier werken (PCL-CFI). 

- De procedure en het beleid met betrekking tot de terugplaatsing of overplaatsing naar 
het regulier onderwijs van leerlingen van scholen voor speciaal onderwijs en speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs voor wie de periode waarop de toelaatbaarheids-
verklaring is verstreken; 
Dit onderdeel lezen we niet echt terug in het OP. Hierin kan voldaan worden door te 
beschrijven dat wanneer een leerling niet meer voldoet aan de gestelde criteria deze dus 
in aanmerking komt voor terug- of overplaatsing. Procedureel zou bekeken moeten 
worden of deze leerling dan teruggeplaatst wordt naar de verwijzende school of dat er 
naar een passende school zal worden gezocht. 

- De beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de daarmee samenhangende 
bekostiging; 
Dit onderdeel is voldoende beschreven. 

- De wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de ondersteunings-
voorzieningen en over de onafhankelijke ondersteuningsmogelijkheden voor ouders. 
(Art. 18 a lid 8 WPO en art. 17 a lid 8 WVO). 
Ouders zijn inmiddels betrokken bij een opzet, we zouden graag zien dat in het OP 
duidelijk wordt opgenomen hoe ouders hierin betrokken zijn. Nu wordt bij het onderdeel 
ouders alleen de OPR benoemd. Neem bijvoorbeeld op dat er bijeenkomsten 
georganiseerd gaan worden voor de ouders, er een communicatieplan komt waarin ouders 
geïnformeerd worden, hoe bijvoorbeeld de website een rol kan spelen, etc.. 

 
Spoorboekje 
De volgende punten zijn aangedragen voor het spoorboekje welke nog voor de zomervakantie 
afgerond zouden moeten zijn: 
- MJB (Meer Jaren Begroting) 
- TLV (Toelaatbaarheidsverklaring); 
- Communicatieplan, inrichting ouderbijeenkomsten, uitwerking protocollen informatie en 

betrokkenheid individuele ouders; en 
- Nieuwe arrangementen. 
Dit onder het voorbehoud dat voorlopig wordt vastgehouden aan de huidige werkwijze totdat 
de nieuwe werkwijze (zoals toelaatbaarheidsverklaring en arrangementen) vastgesteld, 
goedgekeurd en in werking getreden zijn. 
 
Verdere vervolg 
Gezien de constateringen zijn we niet in staat zijn om tot een gedegen besluitvorming te 
komen. Tamara zal Roel benaderen en vragen of de aanbevelingen zoals beschreven in de 
sectie toetsing WPO in het OP kunnen worden opgenomen (actie 31). We gaan er vanuit dat 
het concept OP voor 7 maart kan worden aangepast, zodat er nog een aantal dagen rest 
waarin wij onze beoordeling ter instemming of afwijzing uit kunnen voeren. Tamara zal de 
gemaakte afspraken met Roel schriftelijk vastleggen en verspreiden aan de OPR leden (actie 
32). 
Zodra duidelijk is dat deze punten voldoende zijn verwoord zouden we een stemming kunnen 
houden om te bekijken of we met de aangepaste versie van het concept OP kunnen 
instemmen. 
Het lijkt haast onmogelijk om op deze korte termijn een vergadering ten behoeve van de 
instemming OP te beleggen. Daartoe wordt besloten het huishoudelijk reglement aan te 
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passen zodanig dat de vergadering kan besluiten een bepaald besluit te kunnen nemen zonder 
dat de leden daarvoor fysiek bij elkaar zouden moeten komen. Eric zal deze wijziging in het HR 
opnemen (actie 33). 
Zodra er een nieuwe versie van het concept OP beschikbaar is, zal Tamara een eerste 
beoordeling uitvoeren gebaseerd op de toetsing dat onze aanbevelingen in voldoende mate 
verwoord zijn (actie 34). Daarna zal zij per mail het aangepaste concept OP en haar eerste 
beoordeling verspreiden (actie 35). Met deze mail, of separaat in het geval dat er geen nieuwe 
versie van het concept OP beschikbaar zal komen, zal zij tevens verzoeken om voor een nader 
te bepalen deadline middels de optie ‘Allen beantwoorden’ instemmend of afwijzend te 
reageren (actie 36). Daags na de deadline zal zij de uitslag van de stemming bekend maken en 
dienovereenkomstig het antwoord schriftelijk aan het bestuur communiceren (actie 37). 
 
Hans geeft nog aan dat als het bestuur de wijzigingen niet door wil voeren en wij uiteindelijk 
niet instemmen met het concept OP, dit niet noodzakelijkerwijs bij de geschillencommissie 
ingediend hoeft te worden. Het bestuur hoeft het geschil namelijk niet aan te gaan, omdat ze 
er namelijk ook op zou kunnen vertrouwen dat het OP op tijd, dat wil zeggen voor 1 mei 2014, 
gerepareerd kan worden. 
 

  6a Communicatie 
Door tijdgebrek wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de vergadering van 2 april. 
 

6. Rondvraag 
Aanwezigheid bestuurders 
Doordat vandaag geen van de bestuurders aanwezig was is de communicatie anders verlopen. 
Het is te overwegen om een keer een plenaire sessie te organiseren waarbij het voltallige 
bestuur en alle OPR leden aanwezig zijn. 
 

7. Afsluiting 
De vergadering wordt rond 22:30 afgesloten. 
 

Volgende vergaderingen 
* Woensdag 2 april:  
* Dinsdag 13 mei:  
* Maandag 16 juni:  
 
Vaste locatie: Heijenoordschool, Gentiaanstraat 25, 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. 
04-02-2014: Bestuur heeft dit toegezegd. 
27-02-2014: Het blijkt dat aansluiten op website PassendWijs een stap te ver is. 
Gerda zal terugkoppelen dat we als OPR minimaal de agenda en de notulen van 
de OPR vergaderingen op de site geplaatst zouden willen hebben. 

Gerda  Onder handen 

10. 14-01-2014 Bestuur informeert alle (G)MR-en over de oprichting van de OPR. 
04-02-2014: 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. 
18-02-2014: Geen update, Tamara zal status opvragen bij Roel. 
27-02-2014: Brief is opgesteld en wordt volgende week per post verstuurd. Wij 
zouden daaraan nog informatie willen toevoegen (zie actie 28). 

Roel (/Bestuur) 
 
 
 
(Tamara) 

14-02-2014 Onder handen 

11. 04-02-2014 Voorstellen ambtelijke secretaris ter ondersteuning van de OPR. 
18-02-2014: 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 z.s.m. Open 

14. 04-02-2014 Compensatieregeling op agenda bestuursvergadering. 
18-02-2014: Zal in bestuursvergadering half maart besproken worden. 
27-02-2014: Zal op 21 maart met betrokken besturen besproken worden. 

Roel 21-03-2014 Onder handen 

15. 04-02-2014 Opstellen mail compensatieregeling personeelsgeleding. 
27-02-2014: Zal pas worden opgesteld als de regeling (actie 14) duidelijk is. 

Tamara 31-03-2014 Open 

17. 04-02-2014 Separate afspraak plannen met Roel en Bert voor bespreken bekostiging, 
dashboard en keuzemodel. 
27-02-2013: Afspraak plannen tussen 21 maart en 2 april. 

Tamara 21-03-2014 Onder handen 

22. 18-02-2014 Vacatieregeling voor de oudergeleding op agenda bestuursvergadering. 
27-02-2014: Voorstel van €25,- terwijl OPR € 50,- redelijker vindt.  

Roel 12-03-2014 Onder handen 

27. 27-02-2014 Doorsturen concept brief over oprichting OPR (actie 10). Tamara 28-02-2014 Nieuw 
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Nr. Datum Actiepunt Wie Deadline Status 

28. 27-02-2014 Verzoeken om in brief over oprichting OPR (actie 10) op te nemen dat wij de 
communicatie graag via aan een vast e-mail adres (MR@school) willen laten 
verlopen en dat agenda en notulen via de website van PassendWijs kunnen 
worden geraadpleegd. 

Tamara 28-02-2014 Nieuw 

29. 27-02-2014 Terugkoppelen dat OPR wil vasthouden aan vacatieregeling voor de ouder-
geleding van € 50,- per vergadering. 

Tamara 10-03-2014 Nieuw 

30. 27-02-2014 Voorstellen aan bestuur om faciliteiten van secretaris en voorzitter anderhalf 
maal regulier te maken i.v.m. extra te leveren inzet. 

Tamara 10-03-2014 Nieuw 

31. 27-02-2014 Roel vragen of de aanbevelingen zoals beschreven in de sectie toetsing WPO in 
het OP kunnen worden opgenomen. 

Tamara 28-02-2014 Nieuw 

32. 27-02-2014 Schriftelijk vastleggen en verspreiden van de gemaakte afspraken met Roel. Tamara 03-03-2014 Nieuw 

33. 27-02-2014 HR aanpassen zodat we buiten een vergadering om een besluit kunnen nemen. Eric 28-02-2014 Nieuw 

34. 27-02-2014 Beoordelen van aangepaste versie van het concept OP. Tamara 10-03-2014 Nieuw 

35. 27-02-2014 Stemming per mail organiseren. Tamara 10-03-2014 Nieuw 

36. 27-02-2014 Instemming of afwijzing OP communiceren met optie ‘Allen antwoorden’. Allen n.t.b. Nieuw 

37. 27-02-2014 Bekend maken van de uitslag van de stemming en dienovereenkomstig 
schriftelijk reageren naar het bestuur. 

Tamara 14-03-2014 Nieuw 

37 27-02-2014 Faciliteiten Secretaris / voorzitter anderhalf maal regulier voorstellen bestuur Tamara 10-3-2014 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. 

 


