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Verslag vergadering Ondersteuningsplanraad SWV Rijnstreek 
Datum:  9 juni 2020 
Tijd:  20.00 – 21.30 uur 
Locatie: SWV Rijnstreek, Alphen aan den Rijn 

 
Aanwezig: Nicolette Debets-Zaal (Morgenwijzer), Jan Boogaard (SPCO), Ellis vd Linden (Scope), 

Ilse Stellaard (Scope), Joyce Ouwerkerk (WIJdeVenen), Ester van Duijn (Montessori), 
Suzanne Breeman (Montessori) 

Namens SWV: Ad de Swart 
Afwezig m.k.:  Marcel Koolwijk (Montessori),  
Toehoorders: Wilma Haverkate (MR-SWV), Els Hegemans (MR-SWV)  
Notulist: M. Rood (SWV)  
 
 
1. Opening/vaststelling agenda 
Vanavond een traktatie bij de koffie omdat dit de laatste OPR vergadering van Ad de Swart is 
vanwege zijn aanstaande vertrek naar Singapore. 
Nicolette geeft aan toch af te zien van het beoogde voorzitterschap, zij overweegt nog of zij lid blijft 
van de OPR.  
Joyce geeft aan het voorzitterschap op zich te willen nemen, maar niet in combinatie met de functie 
van secretaris. Afgesproken wordt de secretaristaken te verdelen op het moment dat ze zich 
voordoen. 
 
Conceptverslag vergadering d.d. 03-03-2020 
Het conceptverslag wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
Actie en besluitenlijst maart 2020 
Deze zal worden aangevuld en bijgewerkt. 
 
Agendapunten vanuit de OPR 
Ester geeft aan te stoppen als OPR lid wegens haar workload komend schooljaar. Zij heeft vanavond 
een vervangster (Suzanne Breeman) meegenomen die zich voorstelt.  
Vervanging oudergeleding voor Scope Scholen wordt definitief ingevuld door Ilse Stellaard. 
Er is nog geen vervanging voor Morgenwijzer en WIJ de Venen. 
SPCO, Jan heeft van de schooldirecteur begrepen dat er geen afvaardiging namens de 
personeelsgeleding van De Meent zal komen, maar dat één van de andere ‘1-pitters’ iemand zal 
afvaardigen. Hij vraagt na wie dit zou zijn. 
Joyce had al toegezegd nog in de OPR te blijven i.v.m. de continuïteit. Zij zal in de statuten nagaan of 
dit ook officieel mag en met Wij de Venen in gesprek gaan over de afvaardiging namens de 
oudergeleding. 
De leden maken zich wel een beetje zorgen over opvolging en bezetting van de OPR. Opgemerkt 
wordt dat elk bestuur recht heeft op twee zetels (1 oudergeleding, 1 personeelsgeleding). Het is aan 
de besturen om te werven en af te vaardigen. 
Ad geeft aan dat afvaardiging ook op dezelfde manier ingericht zou kunnen worden zoals dit in de 
Raad van Toezicht gedaan wordt. De kleine besturen laten zich daar vertegenwoordigen door één lid. 
Daarnaast is er van elk van de grote besturen 1 lid, 1 van SO Leiden en 1 van S(B)O Alphen.   
 
Afgesproken wordt dat na de zomervakantie actie ondernomen wordt om alle besturen te wijzen op 
de open plekken in de OPR. 
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Jaarverslag 2019 bestaande uit bestuursverslag en jaarrekening 
De volgende verhelderingsvragen worden gesteld: 
 
Pagina 8, tabel trekkingsrecht. Het valt op dat de aantallen uren zo fluctueren. Ad licht toe dat dit 
komt omdat de uren onderwijsspecialist en adviseur niet meer in het trekkingsrecht zijn opgenomen 
maar als service worden beschouwd. Opgemerkt wordt dat het wellicht duidelijker is een korte 
toelichting te plaatsen bij deze tabel waarom het aantal uren zoveel minder is geworden.  
 
Pagina 12 – 3.1 Formatie omvang 
Kindercoaching – Er wordt kindercoaching ingehuurd van Scope scholen. Deze medewerker werkt 6 
uur per week voor het samenwerkingsverband.  
 
Pagina 16 – Update SchoolOndersteuningsProfiel. Alle scholen hebben per januari 2020 een up to 
date SOP geplaatst in het format op Vensters/Scholen op de kaart. 
 
Pagina 18 – Dyslexie. Bij het onderdeel dyslexie wordt een blik op de toekomst gemist, zoals bij de 
andere onderwerpen wel wordt vermeld. Ad geeft aan hier geen sprake is van een toekomstbeeld, 
maar een still going on onderwerp is. 
 
Begroting schooljaar 2020-2021, MJB 2021-2025 
De OPR heeft de verkorte weergave van de toelichting op de begroting ontvangen. Hierin zijn linken 
opgenomen naar de uitgebreide toelichting en cijfers. 
 
Vermogenspositie SWV Rijnstreek 
Ad geeft aan dat het voor het eerst dit kalenderjaar is gelukt met een negatief resultaat af te sluiten 
– maar lang niet zo negatief als begroot. De algemene reserves zijn daardoor iets gedaald. In de MJB 
wordt beschreven hoe deze algemene reserves verder worden afgebouwd. Een deel van de reserves 
is als bestemmingsreserve opgenomen.   
 
Bestemmingsreserves 
Vorig jaar is 3 ton gereserveerd van het positief resultaat 2018. Dit is uitgegeven aan de Pilot 
Leerpleinen (2 ton). Er is 1 ton gereserveerd voor twee onderzoeken. A) gedrag en b) hoe gaan we 
om met de mlk populatie waarvan 99% in het reguliere onderwijs zit. Dit onderzoek is vertraagd 
vanwege Corona. Een 1e focusbijeenkomst is nu gepland op 25 juni. Vandaaruit wordt het onderzoek 
vormgegeven en uitgevoerd. Dit moet aanbevelingen opleveren over hoe om te gaan met deze 
doelgroep, hoe het aanbod voor deze doelgroep georganiseerd kan en moet worden. Het onderzoek 
zal vanaf september plaatsvinden. 
 
Ontwikkelingen en innovatie 
In programma 8 -innovatie en ontwikkeling- zijn bedragen gereserveerd voor nieuwe ontwikkelingen. 
Met name omdat we weten en verwachten dat er n.a.v. bovengenoemde onderzoeken geld nodig is 
om de aanbevelingen vorm te geven. Ook zijn er al ontwikkelingen gaande mb.t. onderwijs/ 
zorggroepen en -arrangementen.  
Programma 8 is van grote invloed op de afbouw van de reserves. Het lastige van dit programma is 
dat dit voor ontwikkelingen is die we aan zien komen maar waarvan we niet zeker weten of en 
wanneer daarvoor geld uitgegeven gaat worden. 
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Algemeen 
Het is ook een optie om de algemene reserves te verlagen door in programma 2 het 
ondersteuningsbedrag per leerling te verhogen. De kleine besturen schieten daar niets mee op; voor 
de grote besturen kan dit wel aantrekkelijk zijn. Op dit moment is er niet voor deze mogelijkheid 
gekozen, maar is voorgesteld in de begroting om geld te reserveren om bovengenoemde 
ontwikkelingen te kunnen organiseren. 
 
Het streven is om eind 2023/2024 het gewenste weerstandsvermogen te benaderen. Hiervoor zal elk 
jaar opnieuw bekeken moeten worden of de verwachtingen uitkomen of dat er nog sneller aan de 
uitgavenknop gedraaid moet worden. 
 
Er wordt gevraagd naar de besluitvorming m.b.t. de begroting 
Ad geeft aan dat de begroting is besproken met de beleidsgroep en auditcommissie financiën van de 
Raad van Toezicht. De geplande inhoudelijke bespreking op 14 mei met alle besturen is vanwege 
Corona niet doorgegaan. In dit besturenoverleg vindt geen besluitvorming plaats. De governance van 
het samenwerkingsverband is anders ingericht. De directeur-bestuurder beslist, alle partijen gehoord 
hebbende. De Raad van Toezicht moet de begroting goedkeuren. 
 
Vertrek Ad de Swart 
De OPR neemt afscheid van Ad, bedankt hem voor de samenwerking de afgelopen jaren en wenst 
hem fijne jaren in Singapore. 
 
Vergaderdata schooljaar 2020-2021 
Maandag 2 november 2020 
Dinsdag 2 maart 2021 
Dinsdag 30 maart – gesprek met de Raad van Toezicht 
Maandag 17 mei 2021  
 
Dit verslag is ongewijzigd vastgesteld tijdens de OPR vergadering van 02-11-2020 
 
 
 
 


