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Notulen overleg toezichthouder met de OPR  

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei  

d.d. 17 april 2019 

  

 

Aanwezig leden OPR:  

Jan Willem van Hijum (Het Streek Ouder/Leerling), Peter Vermaat (Pallas Athene College 

Ouder/Leerling), Trudy Komdeur (Het Streek Personeel), Nico Reintjes (Marnix College Personeel), 

Machiel Taal (Marnix College Ouder/Leerling) Ton Stoffelen (Pallas Athene College Personeel). 

Barbera Fiering (Aeres-VMBO- ouder/leerling), Karin van Ginkel (Pallas Athene College 

Ouder/Leerling) 

  

Afwezig/Afgemeld OPR:  

Rob Luchsinger (RSG Pantarijn Personeel), Marcel Wolfs (Aeres VMBO Ouder/Leerling), Jaap van de 

Laar (Onderwijsspecialisten De Toekomst Personeel), 

  

Aanwezig namens de toezichthouder:  

Stella Efde (bestuurder Pantarijn), Truda Kuijer (alg. directeur Aeres VMBO-MBO), Gert Jan van de 

Molen (bestuurder het Streek)  

  

Aanwezig namens Samenwerkingsverband:  

Maartje Kruse (directeur)  

 

1. Opening en kennismaking:   

Stella Efde, de avond-voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet ons welkom op 

het Pantarijn VMBO. Een speciaal welkom voor Barbera Fiering, die namens Aeres VMBO -

ouder/leerling) zitting neemt in de OPR. Er volgt een voorstel-ronde. 

  

2. Filmproject ISK-leerlingen Pantarijn 

De ISK is bedoeld voor anderstalige jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Het gat onder andere 

om kinderen van statushouders woonachtig in de gemeente.  De leerlingen worden als het 

ware ondergedompeld in de Nederlandse taal, zodat ze binnen 2 jaar kunnen doorstromen 

naar het regulier onderwijs. De leerlingen hebben doorgaans al heel wat meegemaakt, zij 

hebben behoefte aan een schoolomgeving waar veiligheid en begrip is. Een orthopedagoog 

wordt naast de docenten ingezet. Behalve Nederlands worden de volgende vakken gegeven: 

wiskunde, wereld oriëntatie, Engels, sport en creatieve vakken zoals drama. Er zijn drie 

klassen die deels ondergebracht zijn in schoolwoningen. Momenteel zitten er 55 leerlingen 

op de ISK. (de tekst is deels overgenomen van de website!) 

De ISK heeft deelgenomen aan een landelijk project, waarin door de leerlingen een aantal 

filmpjes gemaakt hebben. Zij hebben zelf alle functies die nodig zijn om een film te maken op  
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zich genomen. (Zoals scriptschrijver, cameraman/vrouw, montage en spelers. De uitstroom 

naar het MBO respectievelijk werk stuit toch in sommige gevallen op problemen. 

Er wordt een aantal films vertoond over vriendschap, spijt. De films maakten indruk op de 

aanwezigen. 

 

3. Gedachtenwisseling over:  

• Hoenderloo-problematiek 

Er zijn opnieuw kamervragen gesteld door het CDA. De Minister wil hoe dan ook tot 

een oplossing komen. Het Ministerie is met ons in overleg, maar heeft uitstel 

gevraagd om nog het één en ander nader uit te zoeken. Bij dit overleg is de directeur 

VO betrokken.  De oplossing wordt o.a. gezocht in het afgeven van de t.l.v-

verklaringen. Daarvoor is wel samenwerking nodig met de andere 

samenwerkingsverbanden.  

De Hoenderloo-groep zal toetreden tot ons samenwerkingsverband. De wethouders 

in de regio zijn ook sterk betrokken en hebben hun steun betuigd. Ook in de VNG is 

de kwestie aangekaart. Al met al lijkt er wat licht aan de horizon. De vergadering 

spreekt zijn erkentelijkheid uit voor de inspanningen van de directeur 

• Governance 

De toezichthouder wil het advies van de VO-raad in het kader van good governance 

volgen en is voornemens als 1e stap een onafhankelijk lid voor het bestuur te werven. 

Deze zomer willen zij de knoop doorhakken na nog eens zorgvuldig de voor- en de 

nadelen te hebben afgewogen. De voorzitter van de OPR kondigt aan dat de scholing 

die de OPR binnenkort gaat volgen in het kader van Good Governance is. Iemand van 

de onderwijsbond is hiervoor benaderd. OPR en Toezichthouder zullen elkaar op de 

hoogte houden van hun vorderingen. In oktober zal besluitvorming plaats vinden. 

Hiermee zal worden rekening gehouden met de opstelling van het jaarplan van de 

OPR. 

• Stand van zaken Doorstart. 

Doorstart, project voor leerlingen met externaliserend gedrag dat uitgevoerd wordt 

op de Pantarijn voldoet niet aan de verwachtingen. Er wordt door te weinig leerlingen 

gebruik gemaakt van de voorziening.  De redenen zijn divers: 

- De locatie is ‘lastig’ te bereiken voor leerlingen uit Ede 

- Ouders zijn niet altijd bereid hun medewerking te verlenen. 

Het advies van de directeur is dan ook de voorziening volgend jaar in deze vorm niet 

voort te zetten. 
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Gezocht wordt nu naar een werkwijze waarbij de leerlingen op school blijven en individuele 

begeleiding op maat wordt geleverd.  Voor leerlingen die toch apart opgevangen kunnen 

worden, worden plaatsen ingekocht bij het Samenwerkingsverband in Veenendaal. Er vindt 

dan subsidiëring plaats vanuit de gemeente Ede vanuit VSV, waarmee een eerder bezwaar 

n.l. de hoge kosten voor het samenwerkingsverband tegen deze oplossing vervalt. Wij zullen 

wel de nazorg van de leerlingen op ons nemen. 

 

4. Rondvraag 

Op een vraag over de samenwerking met het MBO en het bedrijfsleven wordt door de 

toezichthouder aangegeven dat die behoudens eerder gesignaleerde problemen bij de ISK, 

constructief verloopt.  

De OPR geeft aan dat er nu contacten zijn gelegd met de OPR van het primair onderwijs in de 

regio. 

DE OPR kaart aan dat het jammer is dat momenteel de Pantarijn niet vertegenwoordigd is in 

de OPR. Er is een vacature voor de ouder/leerling vertegenwoordiger en Rob Luchsinger is al 

langdurig ziek. Mailwisseling over een tijdelijke vervanging hebben tot op heden geen 

resultaat opgeleverd. 

 

5. Sluiting.  

De voorzitter sluit de vergadering en biedt nog aan om een rondleiding in de school te geven. 

Daarvan wordt geen gebruik gemaakt.  

  

Samenstelling notulen:  

Machiel Taal, secretaris OPR  

9-5-2019 

  


