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Conceptverslag vergadering Ondersteuningsplanraad SWV Rijnstreek 
Datum:  3 maart 2020 
Tijd:  20.00 – 22.00 uur 
Locatie: SWV Rijnstreek, Alphen aan den Rijn 

 
Aanwezig: Nicolette Debets-Zaal (Morgenwijzer), Jan Boogaard (SPCO),William Bastiaan 

(Morgenwijzer), Ellis vd Linden (Scope), Ilse Stellaard (Scope), Joyce Ouwerkerk 
(WIJdeVenen),  

Namens SWV: Ad de Swart 
Afwezig m.k.:  Barbara Heemskerk (WIJdeVenen), Marcel Koolwijk (Montessori), Ester van Duijn 

(Montessori), 
Toehoorders: Wilma Haverkate (MR-SWV), Els Hegemans (MR-SWV)  
Notulist: M. Rood (SWV)  
 
 
1. Opening/vaststelling agenda 
Joyce opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ilse is vanavond als potentiele 
afgevaardigde van de oudergeleding Scope aanwezig. Helaas heeft Barbara zich af moeten melden 
op deze voor haar laatste vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Conceptverslag vergadering d.d. 26 juni 2019 
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Actie- en besluitenlijst d.d. 26 juni 2019 
De actiepunten zijn afgehandeld. Het overzicht wordt bijgewerkt. 
 
4. Agendapunten vanuit de OPR 
In november is de OPR aan de slag gegaan met een brainstorm werkvorm n.a.v. het rapport ‘De OPR 
5 jaar in bedrijf’. Tijdens de gesprekken in deze vergadering is naar voren gekomen dat de OPR-leden 
van mening zijn dat de OPR naar tevredenheid functioneert. De taak van de OPR is ‘smal’: het 
goedkeuren van het ondersteuningsplan. De frequentie van het aantal vergaderingen moet wel in de 
gaten gehouden worden, zeker in het jaar waarin gewerkt wordt aan een nieuw ondersteuningsplan. 
 
Samenstelling OPR 
Aftredend en niet herkiesbaar: William Bastiaan, Letta Willemsen, Barbara Heemskerk 
Vacature: oudergeleding Scope  
Vervanging William wordt nu door hem uitgezet bij het bestuur van Morgenwijzer. 
Vervanging Barbara is op dit moment onbekend. Indien nodig zet zij dit ook uit bij het bestuur van 
Wij de Venen. 
Vervanging Letta – De directeur van de school is op de hoogte; intern wordt nog besproken hoe ze 
afvaardiging gaan invullen. 
Vervanging Scope wordt mogelijk opgevuld door Ilse. 
Functieverdeling: Barbara was voorzitter. Nicolette heeft aangegeven dat zij de volgende keer de 
vergadering op proef wil voorzitten. Joyce houdt dan de taak van secretaris. Als de OPR weer gevuld 
is, wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd. 
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Op dit moment is afgesproken dat bij vertrek van een OPR-lid deze zelf een opvolger probeert te 
vinden. Het lijkt de OPR een goed plan de overige besturen ook weer een keer te benaderen om hen 
erop te wijzen dat ze recht hebben op afvaardiging en dat er een vacature is.  
 
Voorbereiden gesprek met Raad van Toezicht 31-03-2020 
Ad licht toe dat de Raad van Toezicht in haar functie van toezichthouder van de OPR graag wil horen 
hoe de samenwerking met de directeur-bestuurder loopt. Dat wil niet zeggen dat er geen 
inhoudelijke punten geagendeerd kunnen worden. 
De OPR merkt op dat nu sprake is van een lopend jaar; er zijn eigenlijk niet veel specifieke 
onderwerpen om te bespreken. Het is wel handig nu te bedenken wat gespreksonderwerpen kunnen 
zijn om te voorkomen dat het eenzelfde gesprek wordt als vorig jaar. 
Geconcludeerd wordt dat een terugkoppeling van de vergadering van 4 november nuttig is omdat dit 
betrekking heeft op o.a. de samenwerking. 
Daarnaast zal de OPR de nieuwe ondersteuningsstructuur agenderen met daaraan gekoppeld de 
vraag hoe de Raad van Toezicht kijkt naar de samenwerking, solidariteit en kennisdeling nu de grote 
besturen steeds meer zelf gaan organiseren.  
 
Jaarverslag 18-19 
Het jaarverslag OPR schooljaar 2018-2019 wordt vastgesteld.  
 

5. Agendapunten vanuit het samenwerkingsverband 
 
▪ Nieuwsbrief januari 2020 
TLC, jaarverslag: Ad licht toe dat er veel data zijn opgenomen in dit jaarverslag. In ons 
samenwerkingsverband worden relatief weinig tlv’s aangevraagd en gaan er relatief weinig leerlingen  
naar het S(B)O, waardoor meer geld beschikbaar is om het specialer te maken in het reguliere 
onderwijs. Vanuit het reguliere onderwijs zijn er 40 aanvragen gedaan. De OPR vraagt zich af hoe dat 
komt.  
Toelichting: 
- De besturen krijgen behoorlijk veel geld om ondersteuning te organiseren waardoor scholen er 

steeds beter in slagen om passend onderwijs te organiseren. Dit proces is al jaren aan de gang. 
- Het speciaal onderwijs zit redelijk op slot; tussendoor verwijzen is daarom niet zo makkelijk. Een 

TLV kan altijd aangevraagd worden maar dat wil niet zeggen dat er direct plaats is; dit kan wel 3 
kwart jaar duren.  

- Het imago van speciaal onderwijs in deze regio is niet altijd even goed geweest.  
- Doordat er noodgedwongen voor gekozen is een aantal jaren geleden twee voorzieningen in 

elkaar te schuiven is er nog wel een voorziening in Alphen. Echter de gedragscomponent is 
steeds meer voorliggend en dit is van invloed op de huidige populatie. Op dit moment is Op Maat 
meer een SO dan een SBO voorziening. 

 
Op dit onderwerp zal verder doorgepraat worden bij agendapunt f. Terugblik overleg met 
schoolbesturen d.d. 18-02-2020 
 
▪ Project HB  
De subsidie is toegekend. De werkgroep heet comPACT (commissie passend aanbod cognitieve 
talenten) en is voortvarend aan de slag gegaan. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden. Hier rolt een 
beeld en aanbevelingen uit. De meting wordt per bestuur bekeken, omdat er grote verschillen tussen 
de besturen kunnen zijn. Er wordt een (kennis) platform gecreëerd onder de noemer ‘ik wil 
uitdaging’ en er wordt een scholingsaanbod voor komend schooljaar opgezet. De nadruk komend 
schooljaar ligt op scholing basiskennis en vroeg-signalering. 
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▪ Pilot leerpleinen 
De deelnemende scholen zijn bezig invulling te geven aan hun leerpleinen. Er is met deze scholen een 
aantal bijeenkomsten gepland om te leren van elkaar. 
 
▪ Er worden twee onderzoeken gestart die vanuit het positief saldo 2018 gefinancierd zullen 

worden. 
- Onderzoek m.b.t. de doelgroep MLK kinderen. Er vindt eerst een gesprek plaats met 

afgevaardigden uit het veld om te komen tot een goede vragenlijst/enquête.  
- Onderzoek m.b.t. gedrag waarvoor eerst geïnventariseerd wordt: wat gebeurt er al, wat zijn 

succesfacturen, waar loopt men tegenaan. Dit zal binnenkort uitgerold worden.   
 
▪ Addendum bij ondersteuningsplan 2018-2022 
Het addendum bestaat uit twee delen.  

1) In het ondersteuningsplan was aangegeven dat de beschrijving van de nieuwe 
ondersteuningsstructuur vanaf augustus 2019 als aanvulling in een addendum zou worden 
opgenomen. 

2) In het inspectierapport van april 2019 is geconstateerd dat de kwantitatieve en kwalitatieve 
resultaten niet voldoende belicht waren in het ondersteuningsplan. 

 
De OPR heeft instemmingsrecht m.b.t. het ondersteuningsplan en dus ook m.b.t. het Addendum. Na 
bespreking vandaag wordt het addendum nog voorgelegd bij de beleidsgroep, de Raad van Toezicht 
en er volgt nog een OOGO met de gemeenten. 
 
Ad 1. Pagina 3, alinea onder punt 5. 
De OPR heeft zich hard gemaakt voor het solidariteitscontract met de AED. Zij brengt naar voren dat 
de uitwerking van de solidariteit in de praktijk hier wat meer toegelicht zou moeten worden.  
 
Ad licht toe dat het contract voor complexe problematiek met de AED voor 2 jaar is afgesloten. Alle 
kringen hebben minder uren beschikbaar. De uren die er zijn, zijn solidariteitsuren. Er zijn besturen 
die er nog amper gebruik van hebben gemaakt, anderen juist wel. Er worden op dit moment meer 
uren cluster 3 dan 4 afgenomen. Besturen blijken zelf sterk ingezet te hebben op cluster 4 
problematiek. Door het kleinere contract is er € 33,-- per leerling naar de besturen gegaan om de 
eigen ondersteunings-structuur te ontwikkelen. Het eigenaarschap is bij de besturen belegd. Ad geeft 
aan dat hij de inzet en uitputting van de uren uit het solidariteitscontract een volgende keer zal 
agenderen. 
 
Ad 2. Kwantitatieve en kwalitatieve resultaten 
▪ Ad geeft aan dat in het nieuwe ondersteuningsplan eigenlijk opgenomen moet worden wat je in 

de afgelopen jaren hebt beoogd en bereikt. De inspectie beoordeeld het ondersteuningsplan niet 
tussentijds, dus pas weer over ruim 3 jaar. 

▪ Separaat gespecialiseerd onderwijs. Zoals Ad er naar kijkt gaat het om hetgeen je achter de 
voordeur organiseert, het aanbod dat je biedt – het verschil SBO en SO is daarbij opzich niet zo 
relevant.  

▪ Deelnamepercentage. Gevraagd wordt of we trots moeten zijn op zo’n laag 
deelnamepercentage. Ad vindt van wel – dit betekent dat de scholen in staat zijn voor veel 
kinderen een passend aanbod te doen; geen kinderen het dorp, de wijk of de stad uit. Het 
antwoord op de vraag of we de goede dingen is moeilijker te meten.  
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De vraag ligt voor of de OPR kan instemmen met dit addendum. De OPR heeft het addendum 
besproken en de aanwezigen stemmen hier mee in.  
 
▪ Terugblik – overleg  besturen 18 februari 2020 (samenwerkingsoverleg) 
Voor de pauze hebben de besturen elkaar geïnformeerd en bevraagd over hun ervaringen met de 
nieuwe ondersteuningsstructuur. Over het algemeen kon ieder bestuur aangeven tevreden te zijn 
over de structuur die ze opgezet hebben. Het is merkbaar dat ieder bestuur nog wel in ontwikkeling 
is.  
 
Na de pauze stond het onderwerp de toekomst van het SBO op de agenda. Ad toont de OPR de korte 
presentatie van het samenwerkingsoverleg. Zie voor de presentatie bijgevoegde link. De presentatie 
is hier als link én als bijlage toegevoegd. 
 
Er wordt binnen het samenwerkingsverband veel gesproken over het SBO, maar er is geen 
eenduidige visie en er worden geen keuzes gemaakt. Ook landelijk vindt de discussie plaats over 
speciale voorzieningen. Ad schetst het landelijk beeld waarbij men wil toewerken naar totale inclusie 
via een aantal scenario’s. Er is een inclusie versneller ontwikkeld, deze is via de link én als bijlage 
toegevoegd. 
 
In ons samenwerkingsverband zijn tussenvoorzieningen (zoals de Laddergroep in Nieuwkoop) 
ontstaan omdat de leerlingen niet goed bij Op Maat terecht kunnen.   

Naar aanleiding van het beeld Exclusie → segregatie → integratie → inclusie wordt opgemerkt dat er 
momenteel echt wel S(B)O kinderen in het reguliere onderwijs zitten, dus dat er geen sprake is van 
exclusie. Ad merkt op dat het landelijk zo georganiseerd is dat wij separate SO en SBO-voorzieningen 
hebben en dat heet exclusie. Ook wordt naar voren gebracht dat dit wel erg vanuit de zorg bekeken 
is. Hoe is het voor of hoe ervaart het ‘gewone’ kind inclusie? Ieder kind verdient een aanbod dat 
passend is voor hem/haar. 
 
Opgemerkt wordt dat alles wat om het onderwijs heen zit, ook inclusief moet worden. Inclusie moet 
in de hele samenleving werken; de mindset veranderen. Dan gaat het gesprek gevoerd worden over 
het onderwijssysteem en stelselwijzigingen. Ad merkt op dat hij heel benieuwd is wat de evaluatie 
passend onderwijs oplevert. 
 
Ten aanzien van de situatie van het SBO in ons SWV heeft Ad een aantal scenario’s gepresenteerd. 
Naar aanleiding hiervan zullen er de komende weken vervolggesprekken plaatsvinden met het SO en 
SBO. De bestuurder van Horizon gaf aan dat zij verwacht dat het aantal SBO leerlingen binnen Op 
Maat nog verder terugloopt. Op Maat heeft op dit moment 139 leerlingen, waarvan 30 met een SBO-
profiel en 109 met een SO-profiel. Bij de start 4 jaar geleden was dit andersom. 
De vraag staat centraal of de MLK kinderen voldoende bediend kunnen worden in de setting waarin 
ze nu zitten (bij Op Maat of in tussenvoorzieningen) en of voldoende voor hun welbevinden gezorgd 
kan worden. 
 
Desgevraagd geeft Ad aan dat zijn voorkeur uitgaat naar scenario 5 en 6 – via integratie naar inclusie. 
 
Afsluiting 
Er wordt met bloemen en een presentje afscheid genomen van William. Deze zullen bij Barbara en 
Letta thuisbezorgd worden.  
 
Dit verslag is ongewijzigd vastgesteld tijdens de OPR vergadering d.d. 09-06-2020 
 

http://www.swvrijnstreek.nl/bestanden/750
http://www.swvrijnstreek.nl/bestanden/747

