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Verslag OPR-vergadering 2
02.01

vastgesteld 08-10-2020

Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda.

02.01.01 Voorzitter mevr. Schumacher opent de vergadering om 19.33 uur. Speciaal welkom voor mevr. Lepeltak als

kandidaat-lid namens de oudergeleding Clusius College. Er is bericht van verhindering door de heren De
Graaf en Kiers.
02.01.02 Vanwege de coronamaatregelen is het nog niet mogelijk om fysiek te vergaderen. De vergadering van 2

april is afgezegd, in plaats daarvan heeft dhr. Van Hoffen de leden van de OPR uitgenodigd om via Teams
deel te nemen aan inloopsessies om te oefenen in het vergaderen via een beeldverbinding.
02.01.03 De agenda wordt vastgesteld.

02.02

Verslag vergadering 6 februari 2020 en Actielijst (ter vaststelling).

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

vastgesteld.
02.02.02 De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
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02.03

Plenaire bespreking stukken met directeur-bestuurder.

02.03.A

Bestuursverslag 2019, Jaarverslag 2019.
02.03.01 De volgende bijlagen worden betrokken:
 20200414 Bestuursverslag 2019
 20200414 Reactie OPR op Bestuursverslag 2019
 20200419 Reactie op vragen OPR Jaarverslag
 20200611 Controleverklaring 2019 accountant
 20200611 Oplegger OPR Jaarverslag 2019
02.03.02 Het stuk is ter informatie. De vragen worden opgenomen.
02.03.B

Activiteitenkalender 2020.

02.03.03 De volgende bijlagen worden betrokken:





20200611 Activiteitenkalender 2020
20200611 Overzicht en toelichting op lopende zaken activiteitenkalender
20200611 Oplegger Activiteitenkalender 2020

02.03.04 Het stuk is ter informatie. De vragen worden opgenomen.
02.03.C

Maraps.

02.03.04 De volgende bijlagen worden betrokken:






20200331
20200331
20200531
20200531

Marap maart 2020
Oplegger Marap maart 2020
Marap mei 2020
Oplegger Marap mei 2020

02.03.05 De stukken zijn ter informatie. De vragen worden opgenomen.
02.03.D

Nieuw ondersteuningsplan.
02.03.06 De volgende bijlagen worden betrokken:
 Proces op weg naar een nieuw Ondersteuningsplan 2021-2025 (aangepast i.v.m. Corona)
 20200606 Concept Ondersteuningsplan 2021-2025
 20200606 Oplegger concepttekst nieuwe OP
02.03.07 Het Ondersteuningsplan is ter instemming. Het wordt in het plenaire gedeelte besproken.

02.04

Interne onderwerpen.

Vergaderplanning 2020-2021.
02.04.01 8 oktober met RVT?
10 december
11 februari
8 april
10 juni
02.04.A

02.04.B

Rooster van Aan- en Aftreden.
02.04.02 Dhr. De Graaf treedt tussentijds af en mevr. Lepeltak zal hem opvolgen. Dhr. Kiers zal in september reglementair aftreden.
02.05

Opening vergadergedeelte met de directeur/bestuurder.

02.05.01 Voorzitter mevr. Schumacher opent om 20.00 uur het plenaire vergadergedeelte en zij heet dhr. Van Hoffen

van harte welkom.
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02.06

Vanuit de directie.

02.02.A

Aanvullingen, wijzigingen directie bij vergaderverslag 06-02-2020.

02.06.01 Indien er nog aanvullingen of wijzigingen zijn, zal dhr. Van Hoffen die nog doorsturen.
02.06.B

Overige mededelingen, actuele zaken.

02.06.02 Dhr. Van Hoffen geeft een update over het SWV in coronatijd: de consulenten onderhielden de contacten

met de scholen, overzichten van moeilijk bereikbare leerlingen werden gedeeld en Jeugdzorg bleef in positie.
Vastgesteld is dat we alle kinderen in beeld hebben, maar dat we niet op alle kinderen grip hebben.
02.07

Plenaire onderwerpen:

02.07.A

Jaarverslag 2019 (ter informatie).

02.07.01 De OPR geeft aan dat de successen en de punten waarover de bestuurder tevreden is, in het Jaarverslag

benadrukt mogen worden. Er is best veel bereikt en daar mag iedereen trots op zijn. Het is ook belangrijk
dat een buitenstaander die het verslag leest, die positiviteit eruit haalt.
Activiteitenkalender 2020 (ter informatie).
02.07.02 De analyse van JeugdzorgPlus is in juni afgerond. Kort gezegd: het proces verloopt niet soepel.
Dhr. Van Hoffen licht toe. Het is een bureaucratisch proces met een ambitieuze insteek, waarbij ingezet
wordt op kortdurende jeugdhulp. Gemeenten hebben geld tekort. Het contract met Horizon moet in juli
verlengd worden. Horizon ligt onder vuur, Horizon wordt tegengewerkt en Horizon ligt in de picture bij de
Inspectie. Er zijn te weinig kinderen in de gesloten Jeugdzorg en daardoor is het ook niet rendabel voor
andere organisaties om over te nemen. We proberen met de gemeenten door behoorlijk bestuurlijk overleg
tot een oplossing te komen, gemeenten moeten zich comfortabel voelen bij de aanbesteding, maar het
proces ligt onder tijdsdruk. Annette Giling en Vincent Fifiani hebben een gedegen stuk geschreven met
aanbevelingen in het budget plaatsbekostiging, maatwerkarrangementen en oplossingen voor kinderen die
je bij voorkeur behoedt voor het in geslotenheid geplaatst worden. De bezorgdheid is vooral dat er wordt
verwacht dat Horizon een oplossing heeft na de zomer en die is er niet. Stel dat Horizon de stekker eruit
trekt, dan is er een hiaat.
02.07.B

02.07.03 Voor het SWV Midden-Kennemerland zou gelden dat het op dit moment om één leerling gaat, die intussen

alweer aan het uitstromen is. Op jaarbasis zijn 5 à 6 leerlingen vanuit onze regio betrokken. Daarnaast: het
woonplaatsbeginsel Bakkum gaat niet gelden, de woonplaats en de school waar de leerlingen vandaan
kwamen blijft bekostigingsplichtig. De bovenschoolse voorziening van het SWV is niet voor deze kinderen,
dus die worden daar ook niet geplaatst. De BTV is voor de kinderen die binnen de reguliere scholen niet
gedijen. Het SWV wil al aanhaken op het moment dat een kind binnenkomt bij Horizon. De leerlingen
doorlopen dan 3 fasen en wij willen weten wat wij moeten toevoegen (vanuit Jeugdzorg en vanuit Maatwerkperspectief).
02.07.04 Mevr. Schumacher zegt dat het wel iets vraagt van de beschikbaarheid van de medewerkers van de BTV.

Dat klopt, zegt dhr. Van Hoffen. Het begeleiden van gesloten jeugdzorgkinderen in de transitie komt erbij.
Daarnaast moet iemand ingehuurd worden, want het is niet verantwoord om één medewerker alleen te
laten met kinderen die onvoorspelbaar zijn in gedrag.
Volgens de OPR zou dat opnieuw een reden kunnen zijn om de BTV binnen een school te plaatsen.
02.07.05 Mevr. Schumacher zegt dat het nieuws over de groep ISK-klas - Het Molenduin voor de OPR uit de lucht

komt vallen, de OPR is hierover niet geïnformeerd.
02.07.06 Dat klopt, zegt dhr. Van Hoffen. De klas is er nog niet zo lang. Het SWV werd geconfronteerd met een

aantal ISK-leerlingen, het zijn er toevallig heel veel dit jaar… Er is een gesprek gevoerd met dhr. Baumfalk
en vanuit dat gesprek is -net voor de coronatijd- een bijeenkomst georganiseerd om een oplossing te bedenken. De oplossing is gevonden door de leerlingen te koppelen aan Het Molenduin met ondersteuning
door Lokaal Nul en Meleoor. Deze kinderen hebben een TLV nodig. Dat gaat ten koste van de lichte ondersteuning. We maximeren op 8 leerlingen en dat aantal hanteren we strak.

02.07.07 Mevr. Schumacher zegt dat van de VSV-gelden € 60.000,- (BTV) komt te vervallen.
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02.07.08 Dat klopt, zegt dhr. Van Hoffen. Vanaf volgend jaar wordt dat weggehaald. We gaan geen aanvraag voor

VSV-gelden bij het RMC doen. Daarvoor moeten we enorm veel verantwoorden, zoals de BTV-instroom en
uitstroom en de relatie met VSV. Scholen pakken het nu zelf op. Het is een ingewikkelde discussie met het
MBO waar weinig flexibiliteit is. We hebben nu bereikt dat de scholen zelf ergens geld voor willen hebben.
Het ISK krijgt vanuit deze gelden dan voorrang.

02.07.09 Vraag: En de Molenduingroep ISK dan?

Antwoord: Die staat hier los van. Een deel van die leerlingen kan niet uitstromen, maar ze zijn nog geen
16. Die kinderen hebben een ondersteuningsvraag (VSO). De inzet van ISK is bedoeld voor oudere kinderen
met een asielzoekersachtergrond. Het perspectief: investeren op arbeidsuitstroom met meer taalbegeleiding. Het is nu in de aanvraagfase, de vormgeving gaat nog plaats vinden.
02.07.10 Vraag: Als de kinderen van ISK doorstromen naar regulier, krijgen ze dan ook nog extra geld?

Antwoord door mevr. Schumacher: Ja, wij hebben dit jaar extra NT2-geld opgevraagd, maar niet op alle
scholen gebeurt dat.
Aanvulling door dhr. Van Hoffen: Bijna alle scholen hebben extra taalondersteuning of externe expertise,
bijvoorbeeld vanuit Meleoor. Zij dragen ook bij aan expertise in de school zelf gedurende een 3-jarig traject.
Het is dus een innovatiebudget voor de leerling zelf én voor de school.
02.07.C

Maraps maart en mei 2020.

02.07.11 De OPR adviseert de bestuurder om inzichtelijk te maken welke extra inzet er is geweest van medewerkers,

nu wordt het meerwerk wel benoemd, maar niet omschreven. Maak het concreet.
02.07.12 Dhr. Van Hoffen zegt dat het gaat om extra werk in de samenwerking Jeugdzorg-onderwijs, zoals gesprek-

ken met wethouders etc. en om meerwerk t.b.v. de veiligheidsproblematiek bij Vmbo BB.

02.07.13 Vraag: Wat is bijvoorbeeld ingezet bij Vmbo BB en wat levert het op? Is dat meetbaar? Zo ook bij andere

benoemde voorbeelden….
Antwoord: Dat staat in het jaarverslag. Het gaat om sommige scholen, afdelingen, waar het nog niet goed
genoeg loopt…
02.07.14 De OPR wil graag zien wat de extra inzet heeft opgeleverd. Doelstellingen moeten gekoppeld worden aan

resultaat.
02.07.D

Nieuw Ondersteuningsplan 2021-2025.

02.07.15 Mevr. Schumacher schetst de tijdlijn die doorkruist is door de coronamaatregelen. Dhr. Van Hoffen heeft

gevraagd om een reactie vóór de zomervakantie. Kan dat over 2 weken zodat iedereen de stukken door
kan nemen?
Dhr. Van Hoffen vindt dat goed. Afgesproken wordt dat de vragen via de mail gedeeld worden en dat de
voorzitter ze verzamelt.
02.07.16 Vraag aan dhr. Van Hoffen: Waar en je vooral trots op?

Antwoord: Dat het plan tot stand komt door de mensen die het uit moeten voeren, trots dat er geen onzin
in staat, dat het krachtig en concreet is. De partijen van de uitvoering hebben meegedacht en meegeschreven.
02.08

Rondvraag.

02.08.01 Vanuit het SWV zal een attentie verzorgd worden t.b.v. het afscheid van dhr. De Graaf en t.b.v. de operatie

van dhr. Kiers.
02.08.02 De leden van de RvT zullen alvast uitgenodigd worden voor de vergadering van 8 oktober. Daarbij moet

voor Aloysius Stichting het nieuwe RvT-lid dhr. Remco Prast uitgenodigd worden i.p.v. Hans Kelderman.

02.09

Sluiting plenair vergadergedeelte.

02.09.01 Het plenaire vergadergedeelte wordt om 21.25 uur afgesloten.
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02.10

Interne afstemming en afronding.

02.10.01 Er is geen intern vervolg.

Volgende vergaderingen: 08-10-2020 (met RvT), 10-12-2020, 11-02-2021, 08-04-2021 en 10-062021
intern gedeelte 17.00-18.00 uur en plenair van 18.30-20.30 uur
Openstaande actiepunten OPR
Vergaderingen op nummer / 2019
01.08.05
Volgende vergadering(en) agenderen: programma’s, zoals: Structuurklas.
Training op maat: oriënteren, overleg en aanbieden (zie 01.00.01)
03.04.01
Toe laten voegen aan de Sharepoint: Marita Smits en Henri de Graaf.
03.09.01
Vergaderingen op nummer / 2020
Doorsturen: overzicht van afgegeven beschikkingen (arrangementen, TBV’s en TLV’s)
01.09.01
02.07.15

Marjan
Zeger
Zeger

Vragen m..b.t. het Ondersteuningsplan 2021-2025 worden via de mail verzameld en dan door- Allen
gestuurd.

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR / kalenderjaar 2020
Er is vooroverleg geweest met de Financiële Commissie over de Kaderbrief en de Begroting.
01.03
01.05.03 Het overleg met de Toezichthoudend Bestuurders vindt vandaag plaats. De heren Oud en Baumfalk zijn

aanwezig.
Bij doorzettingsmacht:
Besloten wordt om het voorstel van de directeur over te nemen en geen regeling te beschrijven. Het
argument daarvoor is: door doorzettingsmacht niet te regelen, worden betrokken partijen gedwongen
zich in heikele situaties tot het uiterste in te blijven spannen om een oplossing te vinden. Dit leidt
doorgaans tot mooiere resultaten.
01.10.02 Mail 24-02-2020: Mevr. Schadé heeft navraag gedaan bij Aloysiusstichting. Dhr. Remco Prast neemt
zitting in de RvT en niet dhr. Hans Kelderman.
02.04.02 Dhr. De Graaf treedt tussentijds af en mevr. Lepeltak zal hem opvolgen. Dhr. Kiers zal in september
reglementair aftreden.
02.07.A
Het Jaarverslag 2019 is ter informatie aangeboden.
02.07.B
De Activiteitenkalender 2020 wordt informatief behandeld.
02.07.C
De Maraps maar en mei 2020 worden besproken.
01.05.07
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