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05.01

vastgesteld

17-03-2022

Opening en welkom.

05.01.01

Voorzitter mevr. Schumacher opent de vergadering om 18.15 uur. We hadden graag in levende lijve met
elkaar aan tafel gezeten, maar dit wordt door de coronamaatregelen verhinderd.

05.01.02

Er is bericht van verhindering door mevr. Vink.

05.02
05.02.01

05.03
05.03.01

Mededelingen en vaststellen van de agenda.
Er zijn geen aanvullingen op de agenda, de agenda wordt vastgesteld.
Afstemming gesprek OPR-RvT.
Het overleg OPR-RvT heeft al zo’n twee jaar niet plaatsgevonden. De vragen die de OPR aan de RvT heeft,
worden besproken.
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18.30-19.00 uur: Vergadering OPR – Raad van Toezicht
05.04

Opening, welkom en voorstelronde.

05.04.01

De heren Welmers en Feenstra worden van harte welkom geheten. Er wordt even gewacht op het aansluiten van dhr. Zijp, maar gezien de krapte in tijd wordt besloten om te beginnen. Dhr. Zijp heeft zich ook
later niet gemeld.

05.04.02

Er wordt begonnen met een voorstelronde.

05.05
05.05.01

05.06

Mededelingen en vaststellen van de agenda.
Mevr. Schumacher meldt de berichten van verhindering door mevr. Vink, dhr. Oud, dhr. Baumfalk en mevr.
Van Kampen.
Gespreksonderwerpen.

05.06.01

In het gesprek komen verschillende onderwerpen aan de orde en het halve uurtje is snel voorbij. Afgesproken wordt om niet te lang te wachten met een volgend gesprek en daarom zal nu al een
vergaderverzoek verstuurd worden voor 12 mei.

05.06.02

De OPR zal aan dhr. Zijp vragen of er vanuit Stichting Ronduit ook bezetting komt voor de OPR.

19.00-19.45 uur: Vergadering OPR – dhr. Zeger van Hoffen en mevr. Daniëlle Klaster.
05.07

Opening en welkom.

05.07.01

Het vergadergedeelte OPR met de directeur-bestuurder en het staflid wordt om 19.01 uur geopend.

05.07.02

Mevr. Schumacher heet dhr. Van Hoffen en mevr. Klaster welkom en zij meldt de verhindering van mevr.
Vink.

05.08

Mededelingen en vaststellen van de agenda.

05.08.01

Er is een vraag bij de Afgegeven beschikkingen welke als agendapunt 11 D wordt toegevoegd.

05.08.02

Mevr. Schumacher meldt dat het Profiel OPR-lid is opgesteld. Leden vanuit het personeel krijgen een
vergoeding in uren (taakbeleid) en ouders-leerlingen krijgen een vacatievergoeding. Alle ouders/leerlingen
of personeelsleden van de organisatie kunnen zich verkiesbaar stellen, maar de OPR-leden worden benoemd door de GMR, OR of de MR. Zij hoeven daar geen deel van uit te maken.

05.09
05.09.01

05.10
05.10.01

Verslag vergadering 23-09-2021.
Het verslag van de vorige vergadering wordt vastgesteld.
Ingekomen en uitgegane stukken.
•
•

•
05.11
05.11.A
05.11.01

In 30-09-2021 van stafbureau: Overzicht van afgegeven beschikkingen 2021-2022
In 16-11-2021 van DB: Profiel kandidaat-leden OPR – agenda
In 17-11-2021 van stafbureau: Stukken t.b.v. de vergadering - agenda

Bespreking plenaire stukken.
Begroting 2022 (ter instemming).
Dhr. Van Hoffen licht toe.
De intentie is om te blijven doorontwikkelen in de programma’s ondanks de terugloop van leerlingen. Er
is een beweging richting inclusiever onderwijs, er komen meer verbindingen tussen regulier en speciaal
onderwijs. De begroting zoals die er lag biedt daar ruimte voor.
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05.11.02

Mevr. Raad heeft samen met mevr. Vink de financiële stukken al doorgenomen. Er is een mooie, overzichtelijke kaderbrief aangeleverd en er zijn geen vragen of bijzonderheden. De financiële commissie adviseert
de OPR om in te stemmen.

05.11.B

Stand van zaken Inrichting Ouder- en Jeugdsteunpunt (ter informatie).
Dhr. Van Hoffen licht toe.
De opdracht van de Minister is duidelijk, maar er is landelijk veel weerstand tegen de verplichting om een
informatiepunt extern te bemensen. Dat vraagt extra inspanningen en het brengt kosten met zich mee.
Als eerste informatiepunt fungeert de balie van het SWV zelf en daarnaast wordt gedacht aan mogelijkheden om aan te haken bij de gemeentelijke informatiepunten. Mevr. Klaster neemt deel aan de overleggen
met de regiegroepen van de gemeentes. Zo zou een tweede route gecreëerd kunnen worden. Hoe kijkt
de OPR daar tegenaan?

05.11.03

05.11.04

De leden van de OPR reageren positief op het voorstel, maar zij vinden dat er ook binnen de scholen meer
aandacht zou moeten komen voor het SWV, het moet meer gaan leven.

05.11.05

Dhr. Van Hoffen vraagt zich af of dat nodig is: als de ondersteuning voor kinderen goed is geregeld maakt
het niet uit, als de kinderen op de juiste plek komen hoeven ze niet te weten wat het SWV is of wat de
OPR doet.

05.11.06

Dat klopt, beamen de leden van de OPR, maar er zijn misschien ouders die geen goede lijn met de school
hebben en die moeten dan ook weten waar ze terechtkunnen, zodat ze buiten de school om kunnen. Er
moet ook een klankbord zijn voor ouders als ze zich niet gehoord voelen of als ze vinden dat de hulp aan
hun kind niet goed van de grond komt. Nu gaan ouders die niet tevreden zijn vaak meteen naar de
landelijke consulent, ze slaan dan een stap over. En ook bij collega’s is de informatie over het SWV niet
altijd duidelijk.

05.11.07

De OPR adviseert om ook de mogelijkheden via de school te benutten: misschien kunnen er folders op de
open dagen uitgereikt worden, misschien kunnen de consulenten informatie binnen de scholen brengen,
misschien kan via de websites van de scholen geïnformeerd worden, misschien kan dat ook via schoolgidsen, via mentorlessen of via dag- en persberichten?

05.11.08

Dhr. Van Hoffen vindt het een goed punt, maar het is lastig om ouders en leerlingen te bereiken. Mevr.
Klaster heeft daar heel actief op ingezet en dat is in onvoldoende mate gelukt. Bij Gedragpunt is er budget
voor, zij hebben een training in voorzitterschap bij MDO’s en ze noemen dat: Festival. Het is een uitdaging
om ouders en leerlingen binnen dit SWV beter gehoord te krijgen. Laten we er een aandachtspunt voor
het volgende jaar van maken.

05.11.09

Afgesproken wordt dat er een commissie ingesteld wordt die het onderwerp oppakt. Mevr. Schadé en
mevr. Kronenburg melden zich als respectievelijk personeelslid en ouder aan.

05.11.C

Thuis voor Noordje (ter informatie).
Dhr. Van Hoffen licht het stuk toe.
Het komt vanuit de jeugdhulpverlening, waar gezocht wordt naar inzet met minder dwang en drang en
meer thuisnabijheid. Er wordt bezuinigd op Jeugdzorg en er moet eigenlijk iets beters komen met minder
geld. Dat is een ingewikkeld proces en een hele langzame beweging, waarbij momenteel toegewerkt wordt
naar oplossingen vanaf 2023. Er zijn ook kinderen die op dit moment in de setting zitten en voor hen
worden onderwijszorgarrangementen ingezet. Als er meer onderwijszorgarrangementen moeten komen,
vraagt dat iets van de scholen. Onlangs zijn de bestuurders hierover geïnformeerd en de vraag is gesteld
of de scholen in staat zijn om dat op te pakken. Wat is nodig om het op de scholen niet te laten escaleren?
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je in het proces goed met elkaar optrekt. De trajectbegeleiders
zijn nu goed bekend, de consulenten zijn zichtbaar en de communicatie met ondersteuningscoördinatoren
is goed. Binnen ons SWV is het goed geregeld. Zijn er nog vragen over?

05.11.10

05.11.11

Vraag: Sommige vakken bij gespecificeerd onderwijs zijn nog niet gevuld, wat is de reden daarvan?
Antwoord door dhr. Van Hoffen: Het plan is gewoon nog onvoldoende uitgewerkt, we proberen zo volledig
mogelijk in te vullen.
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05.11.12

Vraag: Hoe reageren de schoolbesturen op deze plannen?
Antwoord door dhr. Van Hoffen: De stichtingen Ronduit en Aloysius worden nu vooral geconfronteerd met
leerlingen waarvoor de bekostiging niet goed geregeld is. Daar is bewondering voor, want zij pakken het
gewoon op. In de wet zijn dingen niet geregeld. Er was aan Stichting Ronduit toegezegd dat er per jaar
ca. 30 leerlingen zouden komen, maar het zijn er nog geen 20. Dat maakt het lastig in de bedrijfsvoering.
Voor het openen van vensters zou budget beschikbaar moeten zijn. De besturen haken daar nu bij aan.

05.11.13

Vraag: Is bekend om welke aantallen het gaat?
Antwoord door dhr. Van Hoffen: In Zuid-Kennemerland is men al verder in het stoppen met de geslotenheid. Er wordt ingezet op kleinschalige woonvoorzieningen met satellieten waar de leerlingen langdurig
mogen verblijven. Dat gaat dan iets vragen, zoals: waar gaan ze naar school en wie betaalt dan? In NoordKennemerland is gekozen voor onderbrengen in het CLEO, juist weg van de scholen. Dan wordt het lastiger
om een weg terug te vinden richting duurzame werkrelatie. Het onderwijs is de meest krachtige. Bij ons
gaat het nu om ca. 3 tot 5 leerlingen op jaarbasis.

05.11.14

Vraag: Met die aantallen zou het moeten lukken, maar bij ca. 20 per jaar wordt het lastig. Kunnen we op
de scholen concreter, aan de hand van voorbeelden en casussen overleggen?
Antwoord door dhr. Van Hoffen: Dat zou dan misschien in het zoco-overleg ingepland kunnen worden,
misschien kunnen de consulenten er dan uitleg over geven.

05.11.D

TLV-overzicht.
Vraag: In het overzicht staat 31x ‘overig’. Dat is een grote groep, hoeveel van die overige TLV’s zijn er
door ons SWV aangevraagd?
Antwoord door mevr. Klaster: Onder de overige aanvragen vallen de aanvragen van scholen die niet binnen
ons SWV vallen, maar ook de PO-scholen etc. Wanneer de OPR dat wil, kan er op ingezoomd worden.
Aanvulling door dhr. Van Hoffen: Het gaat altijd om leerlingen die binnen ons SWV woonachtig zijn, maar
die bijvoorbeeld onderwijs op de Daaf Geluk of op De Spinaker volgen.

05.11.15

05.11.16

Vraag: Zijn het heraanvragen?
Antwoord door dhr. Van Hoffen: Het kunnen heraanvragen zijn, maar het kan ook onder-instroom zijn.

05.11.17

Op de vraag van mevr. Klaster of de OPR een nadere uitwerking wenst, antwoordt mevr. Raad dat die
vraag mogelijk nog volgt. De OPR zal er in dat geval op terugkomen.

05.12
05.12.01

Plenaire rondvraag.
Mevr. Lepeltak heeft bij Clusius College aangegeven dat de ouderzetel vacant komt. De directie wil de
zetel via de ouderraad invullen.
Mevr. Schumacher verwijst naar de wet: alle ouders en leerlingen horen zich verkiesbaar te kunnen stellen,
dat is geregeld in de WMS. De ouderraad benoemt het OPR-lid. Het DB van de OPR zal de directie van
Clusius College erover informeren.
Intern vervolg van de vergadering.

05.13
05.13.A
05.13.01
05.13.B
05.13.02
05.13.03

Interne onderwerpen OPR:
Jaarplanning 2021-2022 (ter vaststelling).
De Jaarplanning 2021-2022 wordt vastgesteld.
Profiel kandidaat-leden OPR (ter vaststelling).
Het stuk Profiel kandidaat-leden OPR wordt vastgesteld.
Afgesproken wordt hoe het stuk binnen de organisaties verspreid wordt: het wordt via de bestuurders en
via de GMR-OR-MR ingebracht.
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05.13.C

Declaraties OPR-leden periode augustus t/m december.
In de gedeelde map is het declaratieformulier opgenomen als bijlage 13C. Wil eenieder het invullen en
uiterlijk 15 december doorsturen naar lisette@empiredienstverlening.nl ? Het zal dan nog vóór de Kerstvakantie doorgestuurd worden.

05.13.04

05.14

Besprekingen, afstemmingen en besluitvormingen.
De OPR stemt in met de Begroting 2022. Mevr. Schumacher zal dit per mail bevestigen.

05.14.01

05.15

Sluiting.

05.15.01

De vergadering wordt om 20.10 uur gesloten.

Volgende vergaderingen: 20-01-2022, 17-03-2022, 12-05-2022 en 23-06-2022.
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.
Vergaderingen op nummer / 2020
De OPR nodigt Masja uit om de OPR te informeren over JeugdzorgPlus.
04.09.09
Vergaderingen op nummer / 2021
05.06.01
Uitnodigen RvT voor vergadering 12-05-2022
05.06.02
Vraag aan bestuur Stichting Ronduit: komt er afvaardiging in de OPR?
05.13.03
05.13.04

Stuk Profiel kandidaat-leden doorsturen naar bestuurders en GMR-en/OR-en/MR-en.
Declaratielijsten invullen en uiterlijk 15 december naar: lisette@empiredienstverlening.nl

OPR
LB
DB
DB
allen

Jaarkalender 2021-2022
20-01-2022
17-03-2022
12-05-2022

Jaarverslag OPR 2021
Update Meerjarenbegroting

23-06-2022

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR / kalenderjaar 2021
01.07.02
01.09.05
02.08.C
02.08.05
02.09.A
02.09.C
Extra
03.06.02
03.06.03
03.06.05
03.06.09
03.08.B
04.08.13
04.08.14
04.12.01
05.03

In de agenda plaatsen we voortaan de plenaire onderwerpen vóór de mededelingen en actuele zaken
vanuit de directeur-bestuurder.
De OPR geeft een positief advies af bij de Meerjarenbegroting 2021-2025.
De OPR krijgt informatie over de pilot Perspectief op School (PoS).
Dhr. Van Hoffen informeert de OPR over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).
De OPR ontvangt informatie over de eerste pilotgroep ISK-Molenduin.
De OPR ontvangt informatie over het traject JeugdzorgPlus.
Op 22-04-2021 werd een professionaliseringsbijeenkomst verzorgd door mevr. Saskia van der Schaaf
van de Aob.
De instemming op de Besteding Bovenmatige Reserves is op 23-04-2021 aan de directeur-bestuurder
doorgegeven.
De instemming op het Ondersteuningsplan 2021-2025 is op 23-04-2021 aan de directeur-bestuurder
doorgegeven.
Het vergaderschema 2021-2022 is vastgesteld.
Het Jaarverslag OPR 2020 is vastgesteld.
Het is niet gelukt om een overleg tussen staf en Financiële commissie te organiseren om de Jaarstukken
2020 incl. het accountantsverslag door te nemen. Hiertoe wordt een vervolgafspraak ingepland.
De Financiële Commissie heeft op 13-09-2021 per mail bij de bestuurder aangegeven dat er vanuit de
OPR geen vragen meer zijn bij de Jaarstukken 2020.
De Marap augustus wordt ter informatie bij de OPR ingebracht.
De leden van de OPR maken kennis met de onafhankelijk voorzitter RvT, dhr. Jacob Jan Feenstra.
Gesprek OPR-RvT. Namens de RvT aanwezig: dhr. Jan Welmers (Heliomare) en dhr. Jacob Jan Feenstra.
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05.11.07

05.11.09
05.11.C
05.13.01
05.13.02
05.13.03
05.14.01

De OPR adviseert om bij de inrichting van een Ouder- en Jeugdsteunpunt ook de mogelijkheden via de
scholen te benutten. Denk daarbij aan: flyers op open dagen, websites van scholen, schoolgidsen, mentorlessen, dag- en persberichten.
Mevr. Schadé en mevr. Kronenburg melden zich respectievelijk als personeelslid en ouderlid aan voor
de commissie die meedenkt bij de inrichting van het Ouder- en Jeugdsteunpunt.
De OPR wordt geïnformeerd over het project Thuis bij Noordje (JeugdzorgPlus).
De Jaarplanning 2021-2022 wordt vastgesteld.
Het stuk Profiel kandidaat-leden OPR wordt vastgesteld.
Afgesproken wordt hoe het stuk binnen de organisaties verspreid wordt: het wordt via de bestuurders
en via de GMR-OR-MR ingebracht.
De OPR stemt in met de Begroting 2022.
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