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Notulen OPR-vergadering 

Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei 

d.d. 20 maart 2019  
Aanwezig leden OPR: 

Jan Willem van Hijum (Het Streek Ouder/Leerling), Johan Mulder (Aeres Personeel), Karin van Ginkel 

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

College Personeel), Machiel Taal (Marnix College Ouder/Leerling), Jaap van de Laar 

(Onderwijsspecialisten De Toekomst Personeel), Ton Stoffelen (Pallas Athene College Personeel). 

 

Aanwezig:  

Maartje Krüse 

 

Afwezig/Afgemeld: 

Rob Luchsinger (RSG Pantarijn Personeel), Wendy Ausma (Aeres Ouder/Leerling) 

Vooroverleg 

1. Opening 

• Trudy Komdeur, waarnemend voorzitter, opent de vergadering heet Karin van Ginkel 

van harte welkom als nieuw lid van de OPR, vertegenwoordiger van SG Palla Athene 

voor ouders/leerlingen/ Er volgt een kort voorstelrondje. 

 

2. Mededelingen 

• Maartje Krüse heeft voor deze avond agendaproblemen. Zij komt een half uur later, 

de agenda wordt hierop aangepast. 

• De voorzitter is nog ziek. Het laatste nieuws is dat er geen vooruitgang is geboekt..  

Er gaat een kaart rond voor een persoonlijke boodschap. Trudy en Machiel zullen 

binnenkort bekijken of er een afspraak met Rob bij hem thuis gemaakt kan worden. 

• De vacatures namens de ouders/leerlingen van de Onderwijsspecialisten en de SG 

Pantarijn staan nog open. Tijdelijke vervanging van de vertegenwoordiging van het 

onderwijspersoneel van de SG Pantarijn is nog niet geregeld. 

• De financiële werkgroep heeft een vacature. Die blijft nog openstaan. Eventueel 

huren we deze deskundigheid in.  

• Petra van Leijenhorst heeft haar lidmaatschap van de OPR opgezegd. (Ouder/leerling 

geleding Aeres-VMBO)  Zij kan de inhoud van de vergaderingen niet meer volgen 

omdat ze maar beperkt aanwezig is. (afwisselend met Wendy Ausma) 

 

3. Vaststellen agenda, inventarisatie rondvraag voor de informatie- en discussieronde en  

actielijst doornemen 

De voorzitter benadrukt dat aan het eind van de vergadering ook nog vragen gesteld kunnen 

worden in de rondvraag. 

Met betrekking tot de actielijst: 

Vacatures OPR, zakboekje, privacy-reglement: aanhouden.  De rest is uitgevoerd. 
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4. Concept notulen OPR vorige bijeenkomst 12 december 2018 

De notulen van 12 december worden behoudens enkele typefouten ongewijzigd vastgesteld.  

Wel blijven er nog twee vragen over aan Maartje Krüse n.a.v. de notulen. De secretaris zal 

haar verzoeken hierop schriftelijk te reageren. 

• Heeft de inzet van de LWOO-middelen door de scholen, die doorgaans voor 
klassenverkleining wordt gebruikt wel voldoende effect in het kader van passend 
onderwijs? 

• Is de inzet van de BPO-ers conform onze gestelde doelen in passend onderwijs? Of 
kan hierin nog een efficientieslag gemaakt worden? 

 

5. Scholing OPR. 

Op onze voorraadagenda hadden we nog een scholing opgenomen. 12 juni is daarvoor enige 

datum die nog geschikt is 

Vanuit de vergadering komt naar voren om nog eens Arnold van Horssen van het AOB uit te 

nodigen. Wij kunnen dan stilstaan bij vragen als: 

Hoe staan we er voor? Als samenwerkingsverband. Hoe doen de scholen het wat vinden de 

zorgcoördinatoren ervan? De ouders maar ook de begeleiders passend onderwijs? 

Wellicht kunnen we ook contact opnemen met de OPR van het primair onderwijs, waarbij we 

ervaringen kunnen uitwisselen. 

De scholing kan deels in de middag deels in de avond plaats vinden. Als locatie is Aeres 

geschikt waarbij voor de maaltijd naar het nieuwe restaurant de 4 zussen kan worden 

uitgeweken. 

 

6. Jaarverslag 2018 

In de jaarverslag zit een aantal foutjes in de namen van de leden en voorts nog enige 

typefoutjes. De secretaris zal de tekst hierop aanpassen.  De aanwezige leden hebben geen 

bezwaar om met naam genoemd te worden in het verslag. Het verslag wordt hiermee 

vastgesteld. 

 

7. Informatie van de directeur SWV 

De directeur SWV praat ons bij over lopende zaken: 

1. Ontwikkelingen rond de Hoenderloo-problematiek.   

Op alle niveau’s politiek landelijk, ambtelijk landelijk, VO-raad, in de regio Food-Valley, 

OOGO,  Lokaal (Ede) is de zaak aangekaart en wordt het knelpunt erkend. De Minister 

heeft zijn vertrouwen uitgesproken dat er een oplossing komt, waarbij een 

wetsaanpassing niet waarschijnlijk lijkt. Tussenoplossingen kunnen gezocht worden in de 

toelaatbaarheidsverklaringen, rekening sturen naar andere samenwerkingsverbanden. 

Van het ministerie is vooralsnog geen compensatie te verwachten. Uit overleg met 

andere samenwerkingsverbanden blijkt dat anderen er minder last van hebben. Wij zijn 

relatief klein, daardoor drukt Hoenderloo zwaarder op de begroting. 

Ook is geopperd om de Hoenderloo-groep op te nemen in het bestuur van het 

samenwerkingsverband, dan kan er meer vanuit collegialiteit gehandeld worden bv. via 

de administraties. 

Een steunbetuiging van de OPR kan wellicht in het proces nog van nut zijn. 

2. Bestuur Samenwerkingsverband. 
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Het bestuur heeft aan de noodrem getrokken als het gaat om het ontplooien van nieuwe 

initiatieven met enig financieel risico. Toch is besloten een aanvraag te doen in het kader 

van subsidie hoogbegaafdheid. De kosten van de cofinanciering komen echter niet bij het 

samenwerkingsverband te liggen, maar bij de afzonderlijke scholen. 

3. Collegiale visitatie. 

Onlangs vond die plaats op het Marnix College in het juniorgebouw. Dit jaar volgen nog 

Pantarijn Rhenen, en het Streek Zandlaan. Volgend schooljaar volgen de laatste drie 

consultaties. In het directie-overleg wordt het project nog geëvalueerd. 

4. Managementrapportage t/m december 2018 

Dit verslag vormt de basis voor het uiteindelijke jaarverslag. Het verzoek is om vanwege 

de leesbaarheid een verklarende woordenlijst toe te voegen voor afkortingen van 

gebruikte (gewijzigde) definities. Het resultaat wordt ingezet om de tekorten die nu gaan 

ontstaan op te vangen. In de aanstelling van de begeleiders passend onderwijs wordt de 

detachering herzien. Momenteel verloopt de detachering tussen SWV en De 

Onderwijsspecialisten. Het bestuur heeft besloten om als SWV hierin geen 

‘tussenpersoon’ meer te zijn, maar de detachering tussen scholen en De 

Onderwijsspecialisten te laten lopen. Er blijft wel een afnameverplichting in de relatie 

tussen Onderwijsspecialisten en de scholen. 

5. Bovenschoolse projecten.  

Bij Comma is de 1e groep in februari uitgestroomd. Twee leerlingen hebben nog een 

verlengd traject. Een nieuwe groep begeleiders (sociotherapeuten) zit op de tweede 

groep van 8 leerlingen. In afwijking met de vorige groep wordt nu direct ingezet op 

gezinsondersteuning om nog vóór de zomer de terugstroom naar het reguliere onderwijs 

goed te laten verlopen. 

Doorstart verloopt minder succesvol De bezetting is onder de verwachting: 2-4 leerlingen 

bij een capaciteit van 10 leerlingen. 

Het voorstel is om het project in de huidige vorm niet voort te zetten. Er wordt nog 

gekeken naar de criteria en in hoeverre de locatie in Wageningen een drempel vormt.  

 

8. Sluiting. 

De volgende vergadering samen met de toezichthouder zal plaats vinden  

Op woensdag 17 april van 19:30 uur – 21:00 uur 

Locatie: Pantarijn VMBO 

Vergaderruimte van de OsD, in het VMBO gebouw  Hollandseweg 9, 6706 KN Wageningen 

Aanwezig namens de Toezichthouder: Stella Efde (Pantarijn) Truda Kruijer (Aeres) Gert Jan 

van de Molen (Streek) 

 

 

Nagekomen beantwoording van vragen over de notulen van 12 december door Maartje 

Krüse 

 

Doordat Maartje Krüse niet aanwezig was bij de vaststelling van de notulen is zij na de 

vergadering verzocht nog twee vragen te beantwoorden: 

Hieronder volgend de vragen en antwoorden: 
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Vraag 1. Heeft de inzet van de LWOO-middelen door de scholen, die doorgaans voor 
klassenverkleining wordt gebruikt wel voldoende effect in het kader van passend onderwijs?  
Antwoord: 
Uit de evaluatiegesprekken die ik hier met de scholen jaarlijks over heb, komt dit wel naar voren. Het 
blijft lastig om dit op ‘voldoende effect’ te beoordelen, omdat je dit niet los kunt zijn van de inzet van 
bijvoorbeeld basisplusmiddelen, pilots op scholen etc. Dit hangt erg met elkaar samen en is dus 
moeilijk als causaal verband te beoordelen. 
Vraag 2. Is de inzet van de BPO-ers conform onze gestelde doelen in passend onderwijs? Of kan 
hierin nog een efficientieslag gemaakt worden? 
Antwoord:  
Op de scholen wordt soms verschillend gebruik gemaakt van de BPO’rs. Vanuit de taakomschrijving 
wordt ingezet op bijvoorbeeld team-/docentcoaching en co-teaching, terwijl dit soms weinig terug te 
zien is in de praktijk. Hierin is zeker nog winst te behalen, vandaar dat dit onderwerp terugkeert in de 
bijeenkomsten met de directeuren, zorgcoördinatoren en de intervisiebijeenkomsten die wij vanuit 
het SWV organiseren voor de BPO’rs. 

 

 

 

Samenstelling notulen: 

Machiel Taal, secretaris 

1 april 2019 


