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Verslag vergadering Ondersteuningsplanraad SWV Rijnstreek 
Datum:  22 februari 2022 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  kantoor samenwerkingsverband, Alphen a/d Rijn 

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

Koolwijk (Montessori) Joyce Ouwerkerk (WIJdeVenen), Vanessa Snell (Vrije School), 
Mastia Rijnsburger (Vrije School) 

Namens SWV: Michel Meijer 
Afwezig:  Wilma Haverkate (MR-SWV), Nicoline Koppelaar (SPCO), 
Toehoorders: Els Hegemans (MR-SWV)  
Notulist: M. Rood (SWV)  
 
 
1. Opening/vaststelling agenda 

Joyce heet iedereen van harte welkom. Zij stopt met de OPR en zal vanavond voor de laatste keer 
de vergadering voorzitten. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Conceptverslag vergadering d.d. 17-05-2021 

Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De vergaderingen van 21 september en 2 
november 2021 waren werkvergaderingen. 

 
3. Actie en besluitenlijst februari 2022 

Deze zal worden aangevuld en bijgewerkt. 
 
4. Agendapunten vanuit de OPR 

➢ Werving OPR leden blijft problematisch. Joyce heeft contact gehad met haar bestuur over 
haar opvolging. Dat is in overleg hierover met de GMR van Wij de Venen. Voor veel 
leerkrachten geldt waarschijnlijk dat ze geen kennis van/over de OPR hebben. Michel merkt 
op dat het de verantwoordelijkheid van de besturen blijft. Wellicht moeten er ook andere 
kanalen ingezet worden voor de werving om van ‘onderaf’ aandacht te creëren zoals via de 
nieuwsbrief aan de scholen van het swv, website swv, bespreken in de kringen etc. Michel 
neemt dit mee. 

 
➢ Verkiezing voorzitter en secretaris.  

Besloten wordt de rol van voorzitter te rouleren. 
17 mei – Ellis 
21 juni – Mastia 

 
Secretaris wordt Suzanne Breeman 

 
5. Voorbereiding jaarlijks gesprek met Raad van Toezicht 29 maart 2022 
Doel van dit jaarlijkse gesprek is de voortgang en wat er vanuit de OPR speelt te bespreken. Michel 
licht toe dat de Raad een commissie kwaliteit heeft ingesteld (Wim Klapwijk, Daniëlla van de Beemt) 
die samen met Sido Silvius (voorzitter) aanwezig zullen zijn. 
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De Raad van Toezicht heeft aangegeven het Ondersteuningsplan 22-26 centraal te willen stellen.  
De OPR wil de volgende onderwerpen bespreken en meegeven aan de Raad: 
▪ Invulling/bedoeling van de commissie kwaliteit 
▪ De aandachtspunten en wensen voor het nieuwe ondersteuningsplan zoals opgenomen in de 

brief van de OPR aan de directeur-bestuurder. Hoe kijkt de Raad daar tegenaan?   
▪ Hoe wordt de monitoring en het toezicht op het ondersteuningsplan door de Raad uitgevoerd?  
▪ Wat zijn mogelijke consequenties als gestelde doelen niet gehaald of budgetten overschreden 

worden? 
▪ Samenwerking met jeugdzorg, hoe wordt dit door de Raad vormgegeven? 
▪ Kansenongelijkheid bestrijding, hoe pakt de Raad dit op? 
 
Joyce zal deze bespreekpunten van de OPR doorgeven aan de Raad van Toezicht 
 
Er is het laatste jaar een aantal nieuw OPR-leden toegetreden. Op hun vraag licht Michel de rol van 
de Raad van Toezicht toe en d.m.v. een organigram hoe de structuur (de lijntjes lopen) van het 
samenwerkingsverband in elkaar zit. In de bijlage het organigram.  
 
6. Agendapunten vanuit het samenwerkingsverband 
➢ Ondersteuningsplan 2022-2026 
De eerste versie van het Ondersteuningsplan wordt volgende week aan de OPR-leden toegezonden.  
Besloten wordt één document (google-doc/Ellis) aan te maken waar alle OPR-leden toegang toe 
hebben. Hier worden de vragen en bespreekpunten verzameld. Dit document wordt vóór 22 maart 
naar Michel gestuurd. Hij zal de antwoorden vóór 28 maart aan de OPR toesturen. Afgesproken 
wordt om een uur vóór het gesprek met de Raad van Toezicht de verzamelde vragen/opmerkingen 
en antwoorden met elkaar te bespreken. Tijdens deze vergadering kan een online meeting voor de 
officiële instemming en eventuele laatste wijzigingen ingepland worden. 
 
Overleg over Ondersteuningsplan: 29 maart 2022, 19.00 – 20.00 uur, kantoor swv Rijnstreek 
 
Michel licht vanavond mondeling alvast een aantal punten toe. 
Het Ondersteuningsplan is geschreven in projectstructuur, handelingsgericht gemaakt en SMART 
opgesteld zodat monitoring door de OPR makkelijker kan plaatsvinden. Diverse aanpassingen t.a.v. 
wettelijke regelgeving zoals leerrecht, hoorrecht, doorbraakaanpak etc. zijn verwerkt. In het kort 
worden de volgende onderwerpen uit het plan besproken. 
 
▪ Bovenbestuurlijke samenwerking (expertise uitwisseling, ouders, jeugdhulp) 
▪ Optimaliseren dekkend netwerk – wat hebben we allemaal te bieden; onderzoeken of 

voorzieningen in de regio mogelijk zijn, denkrichtingen t.a.v. groepen zorg met en naar 
onderwijs, IKEC cluster 3 en 4, HB, dubbel bijzondere kinderen  

▪ Landelijke trend gaat naar meer inclusief onderwijs – verder onderzoek naar thuisnabij onderwijs 
plus extra ondersteuning, expertise (SO, SBO, MLK) naar de school brengen en de bekostiging 
daarvan.  

▪ Oudersteunpunt inrichten. Wij proberen in één keer het meest uitgebreide model neer te zetten, 
hebben daar officieel 4 jaar voor maar willen het niet uitsmeren.  

▪ Onderzoek naar meer plaatsen in de regio voor kinderen autistisch spectrum 
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Jeugdhulp 
Het model dat momenteel in Nieuwkoop wordt toegepast – JGT-er in elke school – willen we ook in 
graag in Alphen en Kaag&Braassem hebben. Laagdrempelig, gericht op preventie. De gemeente 
Alphen gaat hier nu in mee. De OPR heeft geen inzicht hoe de jeugdhulp, onderliggende partijen en 
gemeente georganiseerd is in Alphen a/d Rijn. Michel zal dit op papier zetten en separaat toesturen. 
 
Kansenongelijkheid bestrijding 
Het is lastig vorm te geven hoe dit gemonitord kan worden. Michel is benieuwd of de omschrijving in 
het plan voldoet aan de verwachtingen van de OPR. Toegankelijkheid van jeugdzorg en 
ondersteuning is hierbij van belang. Bestrijding o.a. door meer jeugdhulp in de scholen die meer 
nodig hebben en meer expertise/arrangementen brengen naar de scholen die dat meer nodig 
hebben. Daar zullen criteria voor opgesteld moeten worden. Een voorbeeld is het brengen van SBO 
expertise naar het reguliere onderwijs om dit zo thuisnabij te kunnen blijven bieden. Echter er moet 
voor worden gewaakt dat er door aanzuiging uit de regio een verkapte sbo voorziening elders 
ontstaat. Dit vergt een strakke monitoring. Opgemerkt wordt dat ook onderlinge expertise 
uitwisseling tussen scholen van groot belang is; het gesprek hierover zal bijvoorbeeld in de kringen 
gevoerd moeten worden. 
 
➢ Begroting 
Michel geeft aan dat 2020 én 2021 lastige jaren zijn geweest. Voornamelijk door de corona pandemie 
zijn begrote uitgaven niet gedaan. Het eindresultaat 2021 is daarom negatief geëindigd dan begroot. 
De huidige financiële risico analyse stamt uit 2017, komende maanden wordt een nieuwe risico 
analyse uitgevoerd waarmee het vereiste weerstandsvermogen voor het samenwerkingsverband 
berekend kan worden. 
Voor de komende jaren ligt er een ambitieus ondersteuningsplan dat, voor zover dat al mogelijk was 
in december, is meegenomen in de meerjarenbegroting. Als het ondersteuningsplan definitief is, 
zullen er wellicht aanpassingen in de meerjarenbegroting gedaan moeten worden.  
De Raad van Toezicht heeft een audit commissie financiën waarmee de begroting 2022 en de 
meerjarenbegroting 2023-2026 is besproken. De Raad van Toezicht heeft de voorliggende begroting 
goedgekeurd. 
 
De volgende vragen worden besproken 
▪ Hoe besteden de besturen de gelden die zij ontvangen en hoe koppelen zij dat terug? Michel 

geeft aan dat de besturen verantwoordelijk zijn voor de inzet van deze geoormerkte gelden voor 
passend onderwijs. Dit doen zij jaarlijks schriftelijk en tijdens een gesprek. Deze verantwoording 
wordt opgenomen in het jaarverslag van het samenwerkingsverband. 

▪ Waar worden de gelden schoolmaatschappelijk werk voor ingezet? Deze worden voor het 
programma nieuwkomers ingezet – de taalhulp in de regio en bijdrage aan de taalklas in Alphen. 

▪ Spelbegeleiding stopt op termijn, plusklas niet? De arrangementen spelbegeleiding en plusklas 
zijn vanuit historie nog ondergebracht bij het samenwerkingsverband. Spelbegeleiding wordt bij 
pensionering niet vervangen. HB expertise willen we behouden bij het samenwerkingsverband 
(ondersteuning) en vandaaruit naar de scholen brengen maar ook de plusklas in zijn huidige vorm 
zal in de toekomst stoppen.  
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7. Gezamenlijke agendapunten OPR en SWV 
➢ Aanpassingen medezeggenschapsreglement. 

De voorgestelde aanpassingen aan de nieuwe wet- en regelgeving worden besproken. 
 

▪ Artikel 18 - De OPR besluit de optie om 2x per jaar te overleggen met de Raad van Toezicht te 
laten staan. In de praktijk kan hiervan afgeweken worden. 

▪ Artikel 18a – vertegenwoordiging OPR in sollicitatiecommissie directeur-bestuurder. 
Mogelijkheid tot deelname door 2 leden blijft staan. In overleg kan hiervan in de praktijk 
worden.  

▪ Artikel 22 – Voordracht lid Raad van Toezicht. Er wordt aan dit artikel toegevoegd dat het in 
de huidige organisatiestructuur alleen om de onafhankelijke voorzitter gaat.  

 
De OPR stemt, met bovengenoemde aanpassingen in met het voorliggende gewijzigde 
medezeggenschapsreglement.  
 
8. Rondvraag/Sluiting 
Joyce wordt bedankt met een bloemetje en presentje voor haar inzet de afgelopen jaren. 
 
 
 
Dit verslag is ongewijzigd vastgesteld tijdens de OPR vergadering van 17-05-2022  
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Bijlage – organigram samenwerkingsverband Passend Onderwijs Rijnstreek 
 
 
 

 


