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Verslag OPR-vergadering 2
02.01

Empire Dienstverlening

vastgesteld 10-06-2021

Opening en welkom.

02.02.01 Voorzitter mevr. Vink opent de vergadering om 18.30 uur. Zij neemt vandaag de voorzittershamer over van

mevr. Schumacher die deze week verhuist.
02.02.02 Vanwege de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om fysiek te vergaderen.

02.02

Mededelingen en vaststellen van de agenda.

02.02.01 Er zijn geen aanvullingen op de agenda, de agenda wordt vastgesteld.

02.03

Verslag vergadering 11 februari 2021 en Actielijst (ter vaststelling).

02.02.01 Het conceptverslag is ter beoordeling rondgestuurd, er zijn geen aanpassingen doorgegeven. Het verslag

wordt vastgesteld.
02.02.02 De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.

02.04

Ingekomen en uitgegane stukken.

02.04.01 •

•
•
•
•
•

In 16-02-2021: brief JeugdzorgPlus gemeente Castricum
In 08-03-2021, mail: informeren OPR over draagvlak creëren Ondersteuningsplan
In 25-03-2021, mail: uitnodiging validatiesessie Ondersteuningsplan
In 25-03-2021: Ondersteuningsplan versie 3
In 25-03-2021: Samenvatting Ondersteuningsplan
Intern 26-03-2021: mailwisseling Werkgroep – directeur -DB inz. Ondersteuningsplan
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•
•
•
•
•
•
•
02.05

In 30-03-2021: Bestedingsplan bovenmatige reserves
In 30-03-2021: Format OPR Bestedingsplan bovenmatige reserves
Intern 31-03-2021: Voorstel Jaaragenda OPR
In 31-03-2021: Update Project Onderwijszorgtrajecten
In 31-03-2021: Leeswijzer bij Update JeugdzorgPlus
In 01-04-2021: Tussenevaluatie samenwerkingsproject Molenduin-ISK
In 01-04-2021: Leeswijzer bij ISK klas Molenduin

Bespreking stukken voor het plenaire vergadergedeelte.

02.05.01 De stukken worden besproken, opmerkingen en vragen worden genoteerd.

02.06

Interne onderwerpen en rondvraag.

02.02.A

Voorstel Jaaragenda, zijn er nog onderwerpen die ingepland moeten worden?.

02.06.01 Het DB heeft een opzet voor een jaaragenda gemaakt, waarin de managementstukken cyclisch opgenomen

zijn. Het stuk is bij de vergaderstukken gevoegd als 210331 Voorstel Jaaragenda OPR SWV 27.04. Het is
vandaag niet besproken, maar het wordt in de gedeelde map opgenomen bij de algemene stukken en zal
terugkomen in de professionaliseringsbijeenkomst. Het zal uiteindelijk verwerkt worden in de jaarkalender
2021-2022.

02.06.B

Voorstel: Professionaliseringsbijeenkomst OPR 22-04-2021.
02.06.02 De bijeenkomst met de Aob start om half 6 en duurt tot half 9. Het zal een fysieke bijeenkomst worden op
Kennemer College. Indien mensen problemen hebben om fysiek aanwezig te zijn, kan met een scherm
aangesloten worden.
02.06.C

Voorstel: uitnodigen RvT in september 2021.

02.06.03 Dit voorstel is nog niet besproken.

02.07

Opening plenaire vergadergedeelte.

02.07.A

Welkom bestuurder en vaststellen van de agenda.

02.07.01 Om 19.15 uur wordt het plenaire gedeelte geopend. Mevr. Klaster en dhr. Van Hoffen worden welkom

geheten.

02.07.02 In de agenda worden de actuele mededelingen (8 D) ná agendapunt 9 D geplaatst.

02.08

Vanuit de directie.

02.08.A

Aanvullingen, wijzigingen directie bij vergaderverslag 11-02-2021.
02.08.01 Er zijn geen opmerkingen bij het vorige vergaderverslag.
02.08.B

Stand van zaken: Informatiepunt ouders / website.
02.08.02 Mevr. Klaster meldt dat er op de website aanpassingen zijn gedaan. Zij vraagt om eventuele aanbevelingen
aan haar door te geven. Mevr. Lepeltak en mevr. Kronenburg zijn in het voortraject betrokken geweest. Zij
zullen ernaar kijken en zij zullen namens de OPR reageren.
02.08.C

Stand van zaken: Formats Perspectief op School.

02.08.03 Dhr. Van Hoffen licht toe. Met het format POS kan het Ondersteuningsplan concreet vertaald worden naar

meetbare indicatoren. De eerste opzet is er, er volgt nog een sessie met POS waarin het wordt gefinetuned.
De pilot helpt om evaluaties strakker neer te zetten. De zoektocht is om de passende indicatoren te vinden,
om de balans te vinden, dat is de uitdaging.
02.08.04 Mevr. Klaster vult aan. We zitten nog in de pilotfase en we kijken nog wat de mogelijkheden zijn. Er zijn

SWV’s die de invoering hebben gekoppeld aan bijvoorbeeld twee scholen, waardoor het overzichtelijker is.
Wij zijn al begonnen met het breed verzamelen van data, maar dat vraagt een aanpassing.
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02.08.D Overige mededelingen, actuele zaken.
02.08.05 Dhr. van Hoffen informeert de OPR over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dat is een plan voor

de besteding van de middelen. Dhr. Van Hoffen streeft ernaar om binnen de eigen regio gezamenlijk op te
trekken als SWV, scholen en gemeenten. Hij zou graag de gezamenlijke belangen zoeken. Het zou goed zijn
als de personeelsgeleding van de OPR er in de scholen vragen over stelt en bij bestedingsplannen nagaat
of ook naar het grotere plaatje is gekeken.
02.08.06 Dhr. Van Hoffen zegt dat het accountantsverslag in de volgende vergadering op de agenda staat. De tus-

senstand is dat het in orde is.

02.08.07 Mevr. Vink deelt mede dat de OPR op 22 april een professionaliseringsbijeenkomst heeft. Er is door het DB

een voorzet gedaan op een jaarplanner. Dat stuk staat ook voor die bijeenkomst op de rol.
02.09

Plenaire onderwerpen:

02.09.A

ISK-Molenduin, de eerste pilotgroep is succesvol uitgestroomd, deels evaluatie (informatief).
02.09.01 Op de vraag of het door de OPR ontvangen stuk de officiële evaluatie vanuit Molenduin is, antwoordt dhr.
Van Hoffen dat dit de aantekeningen zijn vanuit het gesprek dat hij heeft gevoerd met Melior en Molenduin.
02.09.02 Mevr. Schumacher zegt dat in het agenda-overleg gesproken is over een evaluatiestuk. Dat klopt, zegt dhr.

Van Hoffen, het gesprek was de follow-up op die evaluatie.
02.09.03 Mevr. Schumacher vraagt of het evaluatiestuk ook door de OPR ingezien kan worden.

Dhr. Van Hoffen zegt dat het in principe niet bedoeld is voor de OPR, het is gemaakt voor de jaarverslaglegging. Mevr. Klaster voegt toe dat er volgens haar geen probleem is om het te delen.
De OPR vraagt het stuk alsnog te mogen ontvangen.
02.09.B

Ondersteuningsplan, aangepaste versie i.o.m. WG (ter instemming).
02.09.04 Vanuit de mailwisseling tussen de werkgroep en de directeur-bestuurder komt naar voren dat het proces in
het betrekken van ouders en personeel bij het nieuwe ondersteuningsplan anders is gelopen dan met de
werkgroep was afgestemd. Het is niet helder hoe en waar vragen zijn uitgezet en dhr. Van Hoffen heeft
aangegeven dat vanuit de ophaalsessie mogelijk nog aanpassingen in het stuk komen. De werkgroep heeft
hierop gezegd dat de instemming van de OPR dan nog niet gegeven kan worden. Het stuk moet vóór 1 mei
opgestuurd worden naar de Inspectie.
02.09.05 Op de vraag hoe en waar vragen uitgezet zijn, geeft mevr. Klaster antwoord. Er is iets aangepast in het

proces. Bureau De Bedoeling zou een mailing sturen, maar een aantal scholen gaf aan dat zij door AVGregelgeving geen contactgegevens konden delen met het SWV. Bureau De Bedoeling heeft toen een link
doorgezet, maar daardoor had het SWV geen zicht meer op het proces.
02.09.06 Vraag: Nemen jullie dat ook mee in de evaluatie?

Antwoord door dhr. Van Hoffen: Ja, er was één school die aangaf niet volledig mee te doen.
Aanvulling door mevr. Klaster: de ouders van Molenduin zijn niet bevraagd, de docenten wel.
02.09.07 Vraag: En hoe is het bij de overige scholen gegaan?

Antwoord door mevr. Klaster: De SVOK-scholen hebben de ouders en de docenten zelf benaderd, bij Clusius
is door De Bedoeling een selectie van ouders en docenten bevraagd.
02.09.08 Vervolgens deelt mevr. Klaster op hoofdlijnen de resultaten; de vragenlijst is door 521 mensen ingevuld. Er

zijn reacties van 75 ouders van leerlingen met extra ondersteuning en 396 ouders waarvan hun kind geen
extra ondersteuning had, 42 docenten, 3 zorgcoördinatoren en 5 …?.. (LB: gemist). Van de ouders die
aangaven dat zij bekend waren met het SWV kwam het merendeel uit de groep van ouders met een kind
zonder extra ondersteuningsbehoefte. Details komen terug in de validatiesessie op 22 april.
02.09.09 Opmerking door mevr. Smits: Antwoorden worden nu al geïnterpreteerd, maar wordt er ook naar gekeken

of vragen misschien anders geformuleerd hadden moeten worden? Bijvoorbeeld: vinden wij het positief als
ouders aangeven dat zij onbekend zijn met het SWV of is dat juist niet positief?
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02.09.10 Reactie door dhr. Van Hoffen: Het is belangrijk om het type vraag en het type antwoord juist te duiden en

na te gaan wat werkelijk wordt bedoeld.
Aanvulling door mevr. Klaster: Dat klopt, maar we kunnen ervan uitgaan dat bureau De Bedoeling daar
ervaring mee heeft.

02.09.11 Mevr. Vink zegt dat dit punt door de OPR in de voorbereiding is besproken. De OPR zou graag in het

voortraject betrokken zijn geweest bij het formuleren van de vragen. Ondanks de mooie score van 521
reacties, bestaat de indruk dat veel vragen, met name voor de ouders, te abstract of te hoogdravend waren.
Als voorbeeld wordt de eerste vraag genoemd: Bent u bekend met onze missie?
02.09.12 Mevr. Vink brengt in dat het moment waarop de validatiesessie ingepland is heel ongelukkig is; het is over-

dag op een donderdag en dan moeten de meeste leden van de OPR gewoon werken. Het is voor sommigen
daardoor lastig om aan te schuiven.
02.09.13 Vervolgens refereert de voorzitter aan de mailwisseling over de instemming op het Ondersteuningsplan. Zij

nodigt de werkgroep en de directeur-bestuurder uit om hun standpunt toe te lichten.
02.09.14 Door de werkgroep wordt herhaald dat de directeur-bestuurder heeft aangegeven dat er mogelijk vanuit de

ophaalsessie nog aanpassingen in een definitieve versie verwerkt gaan worden. Instemming kan pas op een
definitief stuk. Ook is door de werkgroep gevraagd om een procesbeschrijving op te nemen waarin wordt
aangegeven dat en op welke wijze ouders en docenten betrokken worden bij het totstandkomen van het
Ondersteuningsplan. Die toevoeging is niet teruggevonden. Tenslotte ontstond verwarring doordat op dinsdag een stuk werd toegestuurd, waarna op de donderdag erna een uitnodiging voor het overleg volgde.
02.09.15 Dhr. Van Hoffen zegt niet goed te begrijpen waarom de OPR op een eerdere toezegging over instemming

terugkomt. We werken heel transparant, we hebben te maken met tijdsdruk. Andere gremia hebben hun
goedkeuring al gegeven, er is iets opgenomen over het betrekken van ouders en docenten, scholen zijn
vanuit vertrouwen al aan de gang…
02.09.16 De werkgroep beaamt dat de reactie formeel is, maar de OPR heeft instemmingsrecht op het Ondersteu-

ningsplan, het is bij de OPR het belangrijkste onderwerp in de cyclus van beleidsstukken.

02.09.17 De voorzitter stelt voor dat de werkgroep en de directeur-bestuurder in overleg gaan om de laatste puntjes

op de i te zetten. De OPR zal in de professionaliseringsbijeenkomst op 22 april tijd inruimen voor een terugkoppeling over het stuk en de afspraken erover.
02.09.C. JeugdzorgPlus n.a.v. update 24 maart (ter informatie).
02.09.18 Voorzitter mevr. Vink deelt de opmerkingen op het stuk, zoals die zijn opgenomen in het interne voorberei-

dingsgedeelte van deze plenaire vergadering:
• De conclusie is dat de kinderen langer dan gepland in de setting verblijven en dat de aansluiting met
het onderwijs nog niet optimaal verloopt.
• Er wordt een globale opsomming gedaan, maar de OPR zou weleens op geanonimiseerd casusniveau in
willen zoomen.
• Fijn dat er successen gedeeld worden en dat duidelijk opgetekend staat waar we mee aan de slag gaan.
• Het is een goed geschreven stuk qua opbouw, zakelijk-duidelijk-helder.

02.09.19 Dhr. Van Hoffen informeert de OPR. Het samenwerkingstraject is ingekocht door 18 gemeenten. Een soort-

gelijk traject speelt nu in Zuid-Kennemerland. Ook daar zijn middelen vrijgekomen voor gebouwen/panden
en is er geen of te weinig oog voor onderwijs. De keuzes die in onze regio zijn gemaakt voor een korter
verblijf in de gesloten setting te Bakkum is gemaakt zonder overleg met het onderwijs. Stichting Ronduit
probeert nu onderwijsplekken te krijgen voor die kinderen. De uitdaging is: hoe gaan we zorgen dat als
kinderen korter in geslotenheid verblijven, de juiste keuzes worden gemaakt en dat ze goed worden voorbereid op het vervolgtraject? Er is een routekaart opgesteld. Aan de zorgcoördinatoren wordt geadviseerd
om altijd na te vragen of de consulent van het SWV is meegenomen.

02.09.20 De OPR vindt de signalen zorgelijk. Het is gek dat de regio’s kennelijk niet met elkaar communiceren en

geen kennis nemen van eerder ontstane knelpunten.
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02.09.D Plan besteding bovenmatige reserves (ter instemming).
02.09.21 In het interne gedeelte is gebleken dat niet iedereen kennis heeft kunnen nemen van de stukken. Ze worden

nogmaals rondgestuurd.
02.09.22 Dhr. Van Hoffen licht toe. Er ligt een opdracht vanuit het Ministerie om bovenmatige reserves te bestemmen.

In het opgestelde plan komen we binnen de normen van 3,5%. Er is voor gekozen om de gelden niet in te
zetten voor eenmalige initiatieven, maar voor structurele inzet. Daarom is zichtbaar gemaakt dat niet al in
2023 maar pas in 2025 de norm behaald is.

02.09.23 Vraag: Gaat de Inspectie akkoord met de afwijkende termijn in dit plan?

Antwoord door dhr. Van Hoffen: Mogelijk zegt OCW alsnog dat het nodig is om in 2023 het beoogde resultaat
te behalen. In dat geval zullen we de MJB herzien en dan gaan we met bestedingsreserves werken. Er is
ook in SWV-land verontwaardiging over de bepalingen.
02.09.24 Vraag: In de tabel bij punt 4 en 5 wordt het totale bedrag genoemd, uitwerkingen staan heel globaal be-

noemd, waardoor het niet concreet is waar de middelen precies aan uitgegeven gaan worden. Klopt dat?
Antwoord door dhr. Van Hoffen: Het is inderdaad een grove schets. De uitwerking is terug te vinden in de
meerjarenbegroting.
02.09.25 Op het stuk staat dat de OPR op 8 april heeft ingestemd, maar dat is voorbarig. We zullen er in de bijeen-

komst van 22 april op terugkomen.

02.10

Rondvraag en sluiting.

02.10.01 Mevr. Lepeltak kreeg een bericht via Whatsapp vanuit een groep voor PO. Er is een oudercafé Passend

Onderwijs waar je in gesprek kunt gaan, bijvoorbeeld: waar ben je als ouder trots op? Zou dit misschien
ook een tip voor ons SWV kunnen zijn?
Dhr. Van Hoffen zegt dat het sowieso een leuke tip is, die goed aansluit bij het meer tijd en aandacht
besteden aan ouders. Het zou zomaar een idee kunnen zijn om op te pakken…
Mevr. Vink zegt dat het onderwerp meegenomen wordt in de validatiesessie.

02.10.02 Dhr. Hendriks zegt dat het delen van succeservaringen heel belangrijk is. Dit komt te weinig terug in de

media en in de wandelgangen.
02.10.03 Hierna wordt het plenaire vergadergedeelte afgesloten.

02.11

Mogelijk nog intern vervolg van de vergadering.

02.11.01 Bij de gevraagde instemming op het bestedingsplan bovenmatige reserves wordt afgesproken dat nagegaan

wordt of voldaan wordt aan de norm van 3,5% en dat nagegaan wordt of de plannen uitgewerkt worden in
de MJB. Het voorstel is om de 22e april uitsluitsel te geven. Vragen en opmerkingen kunnen via de mail
rondgestuurd worden. We vragen om in de bijeenkomst een momentje in te plannen voor de instemming.

02.11.02 Over de gevraagde instemming op het Ondersteuningsplan is aangegeven dat er een alinea aan de inleiding

zou worden toegevoegd. De werkgroep formuleert een opzet en deelt dat met de directeur-bestuurder. In
de bijeenkomst van 22 april zullen we ook voor dit onderwerp een moment inplannen.
02.11.03 De OPR vindt het zorgelijk dat de regio Zuid-Kennemerland eenzelfde traject gaat lopen in de JeugdzorgPlus.

Mevr. Vink zal contact opnemen met de OPR van SWV Zuid-Kennemerland.
02.11.04 De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten.

Volgende vergaderingen: 10-06-2021
intern gedeelte 17.00-18.00 uur en plenair van 18.30-20.30 uur
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Openstaande actiepunten OPR
Vergaderingen op nummer / 2019
01.08.05
Volgende vergadering(en) agenderen: programma’s, zoals: Structuurklas.
Vergaderingen op nummer / 2020
Opzet overleg OPR-RvT, mevr. Schadé en mevr. Smits zullen namens de OPR aanschuiven.
03.06.09
De OPR nodigt Masja uit om de OPR te informeren over JeugdzorgPlus.
04.09.09
Vergaderingen op nummer / 2021

DB
OPR

01.08.06

Vraag aan Annette Giling: Kan de oudergeleding OPR toehorend aanschuiven bij een netwerk- Zeger
bijeenkomst?

02.08.02
02.09.03
02.11.01

Namens de OPR de website en het informatiepunt voor ouders beoordelen.
en Patty
Nasturen: evaluatiestuk van Molenduin m.b.t. de pilotgroep ISK.
Zeger
Vragen/opmerkingen bij Bestemmingsplan bovenmatige reserves vóór 22-04 per mail delen. allen
WG gaat in overleg met de directeur-bestuurder over de toevoegingen in de inleiding van het Annemiek en
Ondersteuningsplan. Afstemming over de tekst s.v.p. vóór 22-04.
Patty
Contact opnemen met OPR Zuid-Kennemerland inzake traject JeugdzorgPlus.
Eunice

02.11.02
02.11.03

Mirjam

Jaarkalender 2020-2021
08-10-2020
10-12-2020
11-02-2021
08-04-2021
22-04-2021

10-06-2021

Nov. 2021

EXTRA: professionaliseringsbijeenkomst OPR 17.30-20.30 uur
• 02.06.01: 210331 Voorstel Jaaragenda OPR SWV 27.04
• 02.09.17: instemmingsvraag op het Ondersteuningsplan
• 02.09.25: instemmingsvraag bij het Bestedingsplan bovenmatige reserves
Jaarstukken accountant
Overzicht afgegeven beschikkingen 2020-2021
Jaarverslag OPR 2020 (Lisette)

…?
Ter informatie
Ter vaststelling

Begroting 2022

Ter instemming

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR / kalenderjaar 2021

In de agenda plaatsen we voortaan de plenaire onderwerpen vóór de mededelingen en actuele zaken
vanuit de directeur-bestuurder.
01.09.05 De OPR geeft een positief advies af bij de Meerjarenbegroting 2021-2025.
02.08.C
De OPR krijgt informatie over de pilot Perspectief op School (PoS).
02.08.05 Dhr. Van Hoffen informeert de OPR over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
02.09.A
De OPR ontvangt informatie over de eerste pilotgroep ISK-Molenduin.
02.09.C
De OPR ontvangt informatie over het traject JeugdzorgPlus.
01.07.02
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