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Conceptverslag vergadering Ondersteuningsplanraad SWV Rijnstreek 
Datum:  2 maart 2021 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Locatie:  Teamsvergadering 

 
Aanwezig: Ilse Stellaard (Scope), Ellis vd Linden (Scope), Suzanne Breeman (Montessori), 

Nicolette Debets-Zaal (Morgenwijzer) Joyce Ouwerkerk (WIJdeVenen), Nicoline 
Koppelaar (SPCO), Vanessa Snell (Vrije School) 

Namens SWV: Marko Hermeler, Michel Meijer 
Afwezig:  Jan Boogaard (SPCO), Marcel Koolwijk (Montessori), Vincent Noordermeer 

(Morgenwijzer) 
Toehoorders: Wilma Haverkate (MR-SWV), Els Hegemans (MR-SWV)  
Notulist: M. Rood (SWV)  
 
 
1. Opening/vaststelling agenda 
Vanavond de laatste vergadering met de interim directeur-bestuurder. De nieuwe directeur-
bestuurder is gisteren begonnen en woont vanavond de vergadering als toehoorder bij. Jan Bogaard 
heeft gemeld dat hij stopt met de OPR en ook vanavond niet meer aanwezig zal zijn. Vanavond 
sluiten Nicoline Koppelaar (SPCO) en Vanessa Snell (Vrije School) voor het eerst aan. De beoogde 
opvolger van Nicolette (Vincent Noordermeer) kon vanavond niet. Hij zal de volgende keer 
aansluiten. Een ieder stelt zich in het kort voor. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Conceptverslag vergadering d.d. 02-11-2020 
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
3. Actie en besluitenlijst november 2020 
Deze zal worden aangevuld en bijgewerkt. 
 
4. Agendapunten vanuit de OPR 
Vacatures/werving OPR-leden 
In november is dit onder de aandacht van de besturen gebracht. Naar aanleiding hiervan hebben zich 
twee potentiële leden aangemeld (SPCO en Vrije School).  
 

 
 
De afvaardiging van de 3 grote besturen is slechts gedeeltelijk ingevuld. Van de 6 kleine besturen is er 
nu voor 3 een (gedeeltelijke) afvaardiging. Vanuit het SO is er geen afvaardiging. 

Deelnemerslijst Ondersteuningsplanraad april 2021
Bestuur/school Naam ouderlid Naam personeelslid

De Groeiling Vacature Vacature

GPOWN Vacature Vacature

Horizon Alphen Vacature Vacature

Islam. Basissch An Noer Vacature Vacature

Montessori school Marcel Koolwijk Suzanne Breeman 

Morgenwijzer Vincent Noordermeer Vacature

Scope scholengroep Ilse Stellaard Ellis van der Linden

SPCO Vacature Nicoline Koppelaar

Vrije School Ridderspoor Vanessa Snell Vacature

WIJ de Venen Vacature Joyce Ouwerkerk

SO - Leo Kanner Leiden Vacature Vacature

SO - PROO Leiden Vacature Vacature

SO - SOL Leiden Vacature Vacature
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Ieder deelnemend bestuur heeft recht op afvaardiging in zowel de personeels- als oudergeleding. Dit 
zal nogmaals onder de aandacht van de besturen worden gebracht uit naam van de directeur-
bestuurder. Blijkt er dan nog geen response te komen dan kan er wellicht vanuit gegaan worden dat 
de besturen content zijn met de situatie.  Voorgesteld wordt een eventueel gewijzigde samenstelling 
van de OPR wel formeel vast te leggen (nagaan of en hoe dit binnen het statuut kan) zodat de 
constante zoektocht naar afgevaardigden losgelaten kan worden. De voorzitter van de OPR en de 
directeur-bestuurder stemmen dit af. 
 
Jaarverslag 2019-2020 
Het jaarverslag is gedeeld. De financiële gegevens worden nog toegevoegd. Het verslag wordt 
vastgesteld. Op de website van het samenwerkingsverband zijn verslagen uit eerdere jaren te vinden. 
OPR | SWV Rijnstreek 
 
Aanpassing reglement OPR op het model reglement i.v.m. wijzigingen WMS per 1 januari 2021 
Een inhoudelijke wijziging is dat de benoeming van een bestuurder in een samenwerkingsverband in 
lijn wordt gebracht met de procedure voor benoeming van het bevoegd gezag van een school. Ook 
moet er voor het benoemen van een bestuurder van het samenwerkingsverband een 
sollicitatiecommissie worden ingesteld. Voorgesteld wordt deze wijziging tegelijk met de eventuele 
wijziging van de samenstelling van de OPR door te voeren. 
 
Voorbereiden gesprek RvT – 30 maart 
Mogelijkheid om vooraf agendapunten aan te geven waarover de OPR in gesprek wil gaan met de 
RvT. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er een open gesprek gevoerd wordt.  
Als bespreekpunt wordt aangedragen: de situatie GO! voor Jeugd.  
Indien er nog punten zijn, deze graag voor 22 maart aan de voorzitter melden. 
 
De voorzitter stelt voor dit gesprek online te doen – het maakt het gesprek minder persoonlijk maar 
is op dit moment een verstandige keuze. 
 
5. Agendapunten vanuit het samenwerkingsverband 
Wijziging bezwaarprocedure 
Marko meldt de OPR dat er vorig jaar (voor de eerste keer sinds 2014) een bezwaar ontvangen is 
n.a.v. een afgegeven TLV. Dit bezwaar is behandeld volgens de geldende afspraken bij de Bezwaar 
Advies Commissie (BAC) die de drie samenwerkingsverbanden (Duin&Bollen, Leiden, Rijnstreek) 
hebben ingesteld. Het oordeel was dat procedure zorgvuldig was doorlopen en de onafhankelijkheid 
van de deskundigen niet in het geding was. Vervolgens ging de commissie zich inhoudelijk uitspreken 
met een dringend advies de TLV in te trekken. Dit had direct ingewikkelde gevolgen voor het 
betreffende PO bestuur.  
 
N.a.v. de behandeling van deze casus zijn de drie samenwerkingsverbanden tot de conclusie 
gekomen dat het een onwenselijke situatie is dat een commissie op de procedure het 
samenwerkingsverband in het gelijk stelt, maar zich vervolgens ook met de inhoud van de casus 
bemoeit. Besloten is aan te sluiten bij de landelijke Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO) 
die door de minister (zie kamerbrief 4-11-2020) naar een permanente voorziening is omgezet. 
 
De OPR wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel het huidige onderlinge convenant voor de 
vorming van een BAC op te zeggen en per 1 augustus 2021 aan te sluiten bij de GPO. 
De OPR denkt dat op deze wijze de onafhankelijkheid en professionalisering goed neergezet wordt 
en stemt unaniem in met deze wijziging. 
 

https://www.swvrijnstreek.nl/OPR
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Veranderde eisen aan onafhankelijkheid deskundigen t.b.v. afgifte TLV 
Onafhankelijkheid van deskundigen wordt door LGO regelmatig ter discussie gesteld, als het maar 
riekt naar belangenverstrengeling wordt dit door de LGO hard aangepakt.  
Vooral bij de heraanvraag (verlenging) van een TLV is er kans op niet zuivere onafhankelijk. Op dit 
moment wordt geprobeerd die onafhankelijkheid van deskundigen zo goed mogelijk te borgen en 
vorm te geven, zodat deze niet in twijfel getrokken kan worden. 
  
Ter kennisgeving wordt de memo besproken waarin de procedure omschreven is m.b.t. de 
deskundigenadviezen: verandering 2e deskundigen door een pool te formeren met deskundigen 
vanuit verschillende clusters die ingezet kunnen worden en het bieden van een format voor 
beoordeling. Het samenwerkingsverband zou op deze wijze voldoen aan de gestelde eisen. 
 
Afbouw reserves 
Sinds een jaar of twee is landelijk bekend dat samenwerkingsverbanden hoge reserves hebben 
opgebouwd. N.a.v. de kamerbrief van Slob is er een landelijk plan van aanpak geformuleerd om deze 
af te bouwen. Elk samenwerkingsverband moet voor 1 mei een individueel plan van aanpak 
aanleveren. De inspectie zet druk op afbouw maar geeft aan dat inzet van gelden wel doelmatig 
moet zijn. Bij ons ligt er al een Meerjarenbegroting waarin in een paar jaar tijd de bovenmatige 
reserves afgebouwd zouden worden. Op dit plan zal voortgeborduurd worden. Het is echter in 2020 
(net als in 2019) niet gelukt het begrote grote negatieve resultaat te realiseren. Er is nu een voorstel 
gedaan om door middel van een aantal interventies het jaar 2020 toch met een negatief resultaat af 
te kunnen sluiten en de negatieve begroting van schooljaar 20-21 te kunnen realiseren. De Raad van 
Toezicht heeft ingestemd met het voorstel met dien verstande dat voor voorstel 3 (inrichting en 
bemensing oudercontactpunt) nog een nadere uitwerking moet worden gemaakt. 
 
Inrichting en bemensing van een oudercontactpunt.  
Er wordt uitgebreid over dit onderwerp van gedachten gewisseld. 

Minister Slob heeft het als volgt verwoord: “Ik stel verplicht dat elk samenwerkingsverband, met 
leerlingen en ouders, een onafhankelijk ouder- en jeugdinformatiepunt inricht. 
Samenwerkingsverbanden moeten nu al in hun regionale ondersteuningsplan helder maken hoe ze de 
informatie naar ouders regelen. We breiden dat uit naar de informatie voor leerlingen. En ik maak 
hierbij dus concreet hoe ik dat voor me zie. Een mooi voorbeeld is het oudersteunpunt in 
samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Op deze wijze ben ik er zeker van dat alle leerlingen en 
ouders goede en onafhankelijke informatie krijgen, over hun rechten, de plichten van de school en het 
aanbod in de regio.”  
 
Opgemerkt wordt dat dit hier al (gedeeltelijk) gerealiseerd is in de vorm van trajectbemiddeling, 
veelal de rol van onderwijsspecialist. Marko geeft aan dat de minister wil dat ouderbetrokkenheid 
verder geformaliseerd wordt. Daarvoor is het nodig om met elkaar te bekijken hoe dit binnen ons 
samenwerkingsverband beter of anders georganiseerd kan worden. Een functionaris 
ouderinformatiepunt kan een belangrijke rol gaan spelen om geshop van ouders en wegadviseren 
c.q. wegverwijzen van scholen te voorkomen. Een OPR lid krijgt de indruk dat dit vanuit beleid is 
geschreven en bedacht en niet vanuit de praktijk.  
Marko licht toe dat de huidige regelgeving m.b.t. zorgplicht voor scholen ruimte geeft voor meerdere 
interpretaties waardoor er scholen zijn die op het randje acteren c.q. onder de zorgplicht proberen 
uit te komen. Blijkbaar zijn er landelijk signalen dat er scholen zijn die kinderen wegadviseren dus 
gaat men landelijk aan de knop informatievoorziening draaien. 
Wilma geeft aan dat de ontwikkeling naar een dergelijk informatie/steunpunt door KOPO 
(KinderOpvang-PrimairOnderwijs) als positief ervaren wordt – zij willen graag meedenken. 
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Zorglocaties en onderwijs 
Op zorgboerderijen wordt ook onderwijs verzorgt. Om dit te mogen doen en te kunnen bekostigen is 
een brinnummer voor de zorgboerderij nodig. De Leo Kanner Scholengroep heeft een aanvraag voor 
een nevenvestiging ingediend. Hiervoor hebben ze instemming van de gemeenten en 
samenwerkingsverbanden nodig. SWV Rijnstreek heeft inmiddels toestemming gegeven. 
 
Kinderen worden op indicatie (bijv. GO!) geplaatst. Er zitten ook kinderen van andere besturen op die 
zorgboerderij. De Leo Kanner stelt voor ook voor die kinderen het onderwijs te verzorgen (zodat niet 
alle besturen hun eigen leerkrachten naar dezelfde zorgboerderij hoeven te sturen). Zij wil hiervoor 
gaan werken met symbiose contracten. De bekostiging wordt dan tussen de besturen overgeheveld. 
Naast onderwijs op zorglocaties speelt de uitstroom naar onderwijs na bijv. een plaatsing bij Curium. 
Kinderen die daar worden geplaatst (Curium is een behandelsetting) worden overgeschreven naar de 
Leo Kannerschool en kunnen daarna moeilijk worden teruggeplaatst c.q. een toekomstige school is 
op voorhand niet bekend.  
 
De besturen hebben met elkaar afgesproken een convenant op te stellen waarin bovenstaande 
wordt geregeld. Alle besturen blijven verantwoordelijk voor de kinderen, waar ze ook heen gaan.  Dit 
zal worden uitgewerkt d.m.v. symbiose contracten tussen school/bestuur van herkomst en het 
bestuur dat onderwijs levert. Ook het perspectief op (terug)plaatsing na de zorgperiode wordt hierin 
opgenomen.  
 
IDN 
Marko merkt op dat dit convenant redelijk revolutionair is en een grote stap vooruit in het kader van 
IDN (Innovatie Dekkend Netwerk) waar de afgelopen 3 jaar aan gewerkt is op Holland Rijnland 
niveau.  Deze werkgroep heeft de problemen omschreven en oplossingen bedacht voor 
onderwijs/zorgcombinaties. In een animatiefilmpje wordt het 6 stappenplan uitgelegd onder de 
noemer ‘de Holland Rijnland methode’. Het filmpje en onderliggend documenten en adviezen 
worden binnenkort gepubliceerd. https://www.youtube.com/watch?v=3YbEGnHPpjg 
Marko deelt het filmpje en hoort graag hoe men het ervaart. 
SWV Rijnstreek is natuurlijk nog niet 100% klaar met het opvolgen van alle adviezen. Dit wordt 
momenteel in kaart gebracht waarna gesprekken gevoerd gaan worden oa met de gemeente die zich 
steeds meer realiseert dat zij een visie moet ontwikkelen en GO voor jeugd zodat jeugdhulp op een 
goede manier aangesloten blijft met onderwijs. 
Go heeft in de stuurgroep IDN toegezegd het OPP voortaan als leidraad te nemen voor het 
gezinsplan. Er wordt een opleidingstraject ontwikkeld op integraal arrangeren waar ook de 
medewerkers van GO in zullen participeren. 
 
OPP 
Gevraagd wordt of er dan ook met één OPP format voor het samenwerkingsverband gewerkt gaat 
worden (soort 1 gezin-1 plan). Er wordt bijv. bij WIJ de Venen met een OPP gewerkt op basis van het 
SWV OPP, maar sommige scholen hanteren toch nog een eigen format. GO! voor jeugd is niet blij 
met alle verschillende versies van een OPP waar zij mee te maken krijgen. Marko licht toe dat het 
ministerie er over denkt een landelijk OPP format voor te schrijven. Voorlopig wordt even afgewacht 
of dit wordt doorgezet. Een gezinsplan beoogt toch vaak iets anders dan onderwijs. In een OPP moet 
een uitstroomperspectief van de leerling opgenomen worden waardoor een hulpvraag m.b.t. 
onderwijs geformuleerd kan worden. Op die manier kan met jeugdzorg samengewerkt worden aan 
deelname aan het onderwijs. Het moet werkbaar zijn voor iedereen. Het helpt wel als er in het 
samenwerkingsverband met één format wordt gewerkt. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3YbEGnHPpjg
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Rondvraag/Sluiting 
- Marko bedankt de OPR voor de samenwerking de afgelopen maanden. 
- Joyce vraagt degenen die vandaag voor het eerst de vergadering bijwoonden aan haar door te 

geven of men definitief zitting wil nemen in de OPR. 
- Nicolette stopt met de OPR. Zij heeft in Vincent Noordermeer een opvolger gevonden, hij zal de 

volgende vergadering bijwonen.  
- Michel geeft aan dat er heel wat ontwikkelingen op het bord liggen. Hij vindt de dialoog met de 

OPR belangrijk en zal de OPR zeker als klankbord gebruiken op een aantal fundamentele 
beslissingen die genomen moeten worden.  

 
 
Vergaderdata schooljaar 2020-2021 
Dinsdag 30 maart – gesprek met de Raad van Toezicht 
Maandag 17 mei 2021  
 
Dit verslag is ongewijzigd vastgesteld tijdens de OPR vergadering van 17 mei 2021 


