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Notulen van de OPR bijeenkomst Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei 
d.d. 19 september 2017 

Aanwezig leden OPR: 
Rob Luchsinger (RSG Pantarijn Personeel), Erik Jan Schenk (RSG Pantarijn Ouder/Leerling), Trudy 
Komdeur (Het Streek Personeel), Jan Willem van Hijum (Het Streek Ouder/Leerling), Hennie Stevens 
(Marnix College Personeel), Machiel Taal (Marnix College Ouder/Leerling), Johan Mulder (Groenhorst 
Personeel), Ton Stoffelen (Pallas Athene College Personeel), Peter Vermaat (Pallas Athene College 
Ouder/Leerling), Christel Engelmann (Rembrandt College Personeel), Jacco Slothouber (Rembrandt 
College ouder/leerling), Jaap van de Laar (Onderwijsspecialisten De Toekomst Personeel), Roelof van 
der Horst (secretaris), 

Afwezig/Afgemeld: 
Maartje Krüse - van Helmond (directeur SWV) 

1.  Opening 

De voorzitter (Rob Luchsinger) opent 19:30 uur de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom.  
In het bijzonder onze gastspreker de heer Van de Pol. 

2.  Presentatie Passend Onderwijs in Nederland door Piet van de Pol (Onderwijsinspectie) 

De heer van de Pol geeft een inhoudelijk erg interessante presentatie over: Inleiding over Passend 
Onderwijs, De rol van de OPR en De relatie met het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie. 
Enkele opmerkingen uit ons gesprek: 
- Een SWV moet sturen m.n. op keuzes school-expertise i.p.v. geldverdeling (m.n. negatieve 
verevening), en toezien dat Passend Onderwijs wordt geboden (hoe meet je dat op kindniveau dat 
doel is gerealiseerd?  Aandachtspunten zijn onderwijs kwaliteit en zorgplicht). 
- Het bestuur maakt keuzes – maar wel (bij voorkeur) gezamenlijk; het gaat om sturing en 
tegenkrachten organiseren. Qua resultaat en effect om kwaliteit en cijfer matig aantonen. 
- Vaker overleg is investering die oplevert. 
De presentatie is nagezonden aan de OPR-leden. 

3.  Ontvangen brief namens het bestuur van het SWV als reactie op het activiteitenplan 

OPR besluit: 
Nadat iedereen zijn mening over de brief heeft kunnen delen en vragen stellen, vraagt de OPR Rob 
de brief en het OPR-standpunt in een persoonlijk gesprek met Maartje te bespreken.  
De uitkomst zal Rob per mail aan de OPR terugmelden. 

De uitgangspunten zijn: 

1- De OPR gaat over haar eigen activiteitenplan.  
NB De 4 bijeenkomsten en 3 aanvullende activiteiten (o.a. scholing) zijn alle nuttig en hebben 
verschillende doelstellingen en zijn noodzakelijk voor goede invulling medezeggenschap. 
NB Na zorgvuldig overleg en behoefte aan onderlinge informatie uitwisseling is huidig plan in juni 
vastgesteld. 
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2- De kosten van het OPR activiteiten vallen mee en zijn waarschijnlijk conform begroting (15K). zie 
bijlage 
NB Er zijn nu vacatures; niet iedereen zal bij alle bijeenkomsten aanwezig zijn(bleek in afgelopen 
jaren). 

3- OPR is geïnteresseerd in kwartaal rapportage om effecten en resultaten (conform keuzes) van 
beleid in ondersteuningsplan te zien. 

T.a.v. de notulisten/secretariaatsrol zal Rob vragen of bestuur/SWV secretariële ondersteuning 
beschikbaar heeft voor OPR.  
NB De OPR heeft voorkeur voor Roelof gezien zijn specifieke OPR-kennis en -ervaring en het feit dat 
hij het ouderstandpunt mee neemt. 

Verder valt het de OPR op dat de communicatie (in de brief) onplezierig en verwijtend overkomt. Dit 
sluit niet aan bij de eerder ervaren plezierige samenwerking en wijkt af van het afgesproken proces 
van als directeur en voorzitter vooraf (persoonlijk) informeren over voorgenomen (afwijkende) 
standpunten. 

Afgesproken is dat deze punten voorlopig binnen de OPR blijven (niet met andere bespreken), zodat 
Rob als voorzitter het standpunt kan verwoorden richting Maartje en zo nodig het bestuur. 
NB Rob gaat alleen het gesprek met Maartje aan. Mocht Antoinette aanschuiven dan kan/zal Rob 
een 2e persoon bij het gesprek vragen. 

Overzicht van in de OPR-vergadering genoemde standpunten: 
- formele brief is vreemde procedure (wijkt af van eerder gebruik) 
- teneur is 'OPR moet bestuur volgen' (is onafhankelijk rol van OPR wel duidelijk?) 
- kosten zijn overtrokken  
- OPR kan eventueel minder vergaderen (zaken combineren en facultatieve zaken weglaten) - 
alternatieve planning 
- principieel standpunt nodig (OPR kiest zelf het aantal vergaderingen) 
- uitgangspunt moet zijn wat zinvol is voor OPR bijdrage/medezeggenschap 
- in juni juist bepaalt dat we materiedeskundig(er) moeten zijn/worden en informatiesessies nodig 
zijn om het proces te kunnen volgen (op afstand) 
- OPR is niet alleen voor goedkeuren begroting en plan. Na de workshop vanavond is duidelijk dat 
OPR proactieve medezeggenschapsrol moet invullen (t.b.v. "goed bestuur moet tegenkracht 
organiseren" zoals spreker dat aangaf) 
- storend dat aantal en kosten van bijeenkomsten zijn "aangedikt" 
- brief is zoveelste keer - lijkt breekpunt. OPR moet in haar rol (h)erkent worden/medezeggenschap 
waarborgen is essentieel 
- onduidelijk wie brief heeft opgesteld? (Maartje/bestuur) 
- OPR berekening toont aan dat we met plan 17/18 redelijk insteek kiezen 
- het gaat niet om begroting en het aantal bijeenkomsten (ons uitgangspunt = niet onnodig 
vergaderen!) maar de effectiviteit van de OPR-tijdsbesteding. (bestuur zou grotere OPR bijdrage 
moeten waarderen/faciliteren) 
- pas op dat je niet op de stoel van de bestuurder gaat zitten 
- OPR is tot nu toe afhankelijk van input Maartje over voortgang. enkele keren meegemaakt dat OPR 
verrast werd met 'onbekende initiatieven. OPR bijeenkomst is daarnaast ook een platform voor 
onderlinge uitwisseling (voorbeeld: nieuwe time out voorziening gestart) 
- als geld uit de brief wordt weggestreept wat blijft er dan over? is er vertrouwen? 
- initiële afspraak/berekening is 5 vergaderingen van 6 uur = 30 is totaal. bleek te weinig en is in de 
praktijk verhoogt naar 40 uur. 
- ondanks goede samenwerking en contacten met Maartje is het vreemd nu 3 maanden na 
vergadering een brief te krijgen. 
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- brief vraagt om aanpassing/samen met bestuur activiteitenplan op te stellen - maar OPR heeft 
eigen verantwoordelijkheid (als het beperkt wordt in uitoefening van haar taak). 
- communicatie is een punt. moet (en was) anders. OPR wil relatie graag goed houden. 

4.  Rondvraag en sluiting 

Roelof: kunnen we de notulen van 20 juni vaststellen? Gebeurt in volgende vergadering. 

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 22:00 uur. 


