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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 14 december 2020 

Deelnemers OPR Robin Leus   (ouder Curio Prinsentuin) 

       (voorzitter OPR) 

Nicole Hees   (personeel Markland College) 

Hans Mulder   (personeel JTC) 

Rob Venema   (ouder JTC) 

Annette Hoendervangers (personeel Kameleon) 

Jannita Meiresonne  (personeel Het Driespan) 

Patrick Tirions   (personeel OMO sg Tongerlo) 

Ruud van der Star  (ouder OMO sg Tongerlo) 

Jack Withagen   (personeel Mytylschool) 

Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  

Carla Hager (controller SWV) 

 

Afwezig (m.k.)  Marloes vd Velden  (personeel Curio Prinsentuin) 

 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom, vanwege de 

coronamaatregelen wederom via Microsoft Teams. Een speciaal woord van welkom aan de nieuwe 

leden van de OPR, eenieder stelt zich kort voor.  

 

2. notulen 28 september 2020  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, dit wordt goedgekeurd en op de website SWV 

geplaatst. 

 

3.  Mededelingen/ingekomen post:  
a. Er wordt een korte update gegeven met betrekking tot alle werkzaamheden omtrent de 
Governance. Met ingang van 1 januari 2021 is er een nieuwe onafhankelijke voorzitter 
aangesteld voor de Raad van Toezicht. Zijn naam is de heer Geert van der Horst.  
b. Antwoord steunpunt vraag afvaardiging OPR via MR. Bij het aantreden van een nieuw 
OPR-lid is de vraag gesteld of dit nieuwe lid ook een MR-lid moet zijn. Naar aanleiding 
hiervan is deze vraag neergelegd bij het Steunpunt Passend Onderwijs. De conclusie is dat 
een lid van de OPR afgevaardigd wordt namens de MR van de betreffende school zodat de 
MR zich vertegenwoordigd voelt en het nieuwe lid een binding met de MR heeft.  
 

4. Bespreken en verzoek instemming: Meerjarenbegroting 2021 met toelichting in 

aanwezigheid van de controller 

De meerjarenbegroting is toegestuurd aan de OPR met een uitgebreide en heldere toelichting. Deze 

wordt besproken in de vergadering en op een aantal vragen vanuit de OPR wordt direct een 

toelichting gegeven. De OPR stemt in met de MJB (inclusief de bestemmingsreserve voor 

arrangement bovenschoolse voorziening). 
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5. Bespreken: Stand van zaken nieuw Ondersteuningsplan 2021-2025 

De stand van zaken van het nieuwe Ondersteuningsplan 2021-2025 wordt besproken. 

Op 29 maart 2021 wordt de OPR gevraagd in te stemmen met het nieuwe 

Ondersteuningsplan wat voor 1 mei 2021 bij de inspectie binnen moet zijn. Op 1 maart 2021 wordt 

derhalve een extra OPR-vergadering ingepland om de concepttekst te bespreken. In geval dat de OPR 

inhoudelijk bezwaar heeft, is er nog voldoende tijd om aanpassingen door te voeren.  

Vanuit de OPR wordt aangeboden dat zij ook als klankbord willen dienen.  

 

6. Uitkomst kamerdebatten en evaluatie passend onderwijs: 

25 verbeterpunten en moties;  

 Samenvatting Tweede Kamer debat 16 nov. 2020  (bron B&T) 

Algemeen  
Veel teleurstelling in passend onderwijs, maar toch redelijk positieve sfeer. Minister wordt niet afgebrand en veel 
Kamerleden benoemen dat er daadwerkelijk een 25 puntenplan voor ligt (waar veel van hun voorstellen in terug komen).  

Vrijwel alle Kamerleden noemen de samenwerkingsverbanden, voornamelijk omdat zij veel reserves hebben, maar er 
steeds meer thuiszitters zijn. Veel fracties willen daadwerkelijk strengere regels dat de samenwerkingsverbanden gekort 
worden op hun financiën als zij reserves houden (incl. bijvoorbeeld VVD).  

VVD zit op mogelijkheid particulier onderwijs als regulier niet werkt (en dan gefinancierd wordt door de overheid)  

D66 werd door andere Kamerleden kritisch bevraagd over waarom hij zo kritisch is op de evaluatie van passend 
onderwijs, maar zelf (als coalitiepartij) niet eerder in actie is gekomen  

SP is voornamelijk kritisch over de samenwerkingsverbanden, mede omdat deze niet onafhankelijk zouden zijn en teveel 
geld in de reserves hebben.  

GroenLinks benadrukt vooral dat het lang heeft geduurd en wil weten wanneer er werk wordt gemaakt van deze 
plannen.  

PvdA is erg teleurgesteld in passend onderwijs. Wil meer toezicht/controle op financiën samenwerkingsverbanden en 
vindt dit geen onafhankelijk orgaan.  

SGP en CU niet zo uitgesproken. Allebei niet echt concrete aanpassingen gedaan en redelijk positief over werk van 
minister.  

CDA is positief over aanpassing basisnorm. Benoemt ook de onafhankelijkheid van de steunpunten, Rog ziet deze graag 
los van de samenwerkingsverbanden. Ze zijn belangrijk voor de betrokkenheid van ouders.  

Er is brede steun voor het betrekken van ouders bij organisaties. Bijvoorbeeld bij het steunpunt (een van de voorstellen 
van de minister).  

 

7. Bespreken: Invulling vacatures OPR  

Er zijn nog enkele vacatures binnen de OPR. Om nieuwe leden te werven vanuit de scholen, zijn er 

door de directies lijntjes uitgezet. Hierbij wordt aangegeven dat het altijd mogelijk is om een keer 

mee te kijken bij een vergadering van de OPR, om een beeld te krijgen van de OPR.  

Binnen de OPR moet er nog een vicevoorzitter worden aangesteld. Dit punt komt terug in een 

volgende vergadering.  

 

8. rondvraag en sluiting  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

De volgende (extra) OPR-vergadering is op maandag 1 maart 2021.   

Daarna is er dit schooljaar nog een vergadering op 29 maart en op 21 juni 2021.  

 


