Notulen OPR-vergadering
Samenwerkingsverband VO Gelderse Vallei
d.d. 2 december 2020
Aanwezig leden OPR:
Johan Mulder (Aeres VMBO Personeel), Karin van Ginkel (Pallas Athene College Ouders/Leerlingen),
Trudy Komdeur (Het Streek Personeel), Ariën Vorselman (Marnix College Personeel), Rolf Wolthuis
(Pantarijn Ouders/Leerlingen), Pauline Constant (Marnix College Ouders/Leerlingen), Leon van Neer
(Pallas Athene College Personeel), Roeline van Eldik ( Aeres VMBO Ouders/Leerlingen), Machiel Taal
(secretaris)
Aanwezig:
Erik Sons directeur/bestuurder a.i.
Afwezig/Afgemeld:
Jaap van de Laar (De Toekomst Personeel)
Vooroverleg
1. Opening
Trudy Komdeur, voorzitter, opent de vergadering en heet Leon en Roeline welkom omdat zij
voor het eerst aanwezig zijn. Iedereen stelt zich kort voor.
2. Vooroverleg
• Aldert Hoksbergen zal op onze volgende vergadering aanwezig zijn.
• De secretaris maakt een afrekening 2021 van de kosten die door de leden zijn
gemaakt. Hij stuurt dit nog rond ter verificatie.
• Leden vragen zich af n.a.v. de begrotingsstukken hoe je een relatie kan leggen tussen
de activiteiten en het verminderen van het aantal leerlingen in het VSO
• Er zullen zich twee leden beschikbaar moeten stellen voor de financiële commissie,
zeker omdat het voornemen is van de Minister om ons instemmingsrecht hierop te
geven. We kunnen ook deskundigheid inhuren of op het niveau van het
samenwerkingsverband een audit-commissie laten instellen.
3. Mededelingen
• Everlyn van den Brink begint 1 januari a.s. In 2 weken wordt er een overdracht
gedaan tussen Erik en Everlyn. Karin geeft namens de vertegenwoordiging van de
OPR in de BAC aan dat het proces binnen de BAC goed is verlopen en dat zij ook
tevreden is over de benoeming van Everlyn. De OPR heeft gepleit voor een kleine
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aanstelling om zoveel mogelijk geld direct ten goede te laten komen aan de
leerlingen. Het is 0,7 geworden. Erik benadrukt dat dat echt nodig is om je taak naar
behoren uit te voeren omdat de structuurverandering de taak extra verzwaard heeft.
4. Ingekomen stukken/ Uitgegane stukken.
● Geen.
5. Concept notulen 16 september 2020 en bijwerken actielijst
De concept-notulen worden ongewijzigd vastgesteld behoudens enkele type- en/of
taalfouten. De actielijst wordt doorgenomen.
6. Stand van zaken diverse reglementen.
In het contact met de jurist bleek dat de huidige nieuwe statuten geen recht doet aan de
diverse rollen van RVT, bestuurder en directeurencollectief binnen het RVT-model. Er zullen
daarom ook opnieuw aanpassingen worden gemaakt. Zijn die klaar dan kunnen alle
reglementen waaronder die van de OPR worden uitgerold. Op 15 december wordt hierover
in de RVT gesproken.
7. Informatie van de directeur bestuurder SWV
De directeur bestuurder SWV praat ons bij over lopende zaken:
1. Personeel. De omvang van het personeelsbestand is relatief klein en daarom kwetsbaar.
De werkdruk is groot en bovendien is één van de medewerkers naar het zich laat aanzien
overwerkt. Volgens Eric kan nu niet alles worden uitgevoerd en dient het team versterkt
te worden.
2. Het directeurencollectief heeft besloten niets te doen met de uitkomsten van het BMConderzoek. De gedachte was om de resultaten te gebruiken voor een verdeelsleutel van
de middelen tussen de scholen. De gegevens die gebruikt werden waren onvolledig en
divers. Daarom kan ook geen waarde toegekend worden aan de uitkomsten. Het
onderzoek verdient een 2e kans, maar nu niet. Een monitor kan bijdragen aan de
versterking van de samenwerking en moet in een later stadium weer worden opgepakt.
3. De afwikkeling van de Hoenderloo-kwestie ontwikkelt zich in gunstige zin. Het overleg
met het ministerie biedt een perspectief van een schadevergoeding van 7 ton. Het
ministerie bereidt een beschikking van de Minister voor. Eén en ander komt ook al naar
voren in de meerjarenbegroting.
4. Het Marnix College heeft vanaf volgend jaar de ruimte weer nodig die nu in gebruik is
door het samenwerkingsverband. Erik is op zoek naar een alternatief. Hierover vinden
gesprekken plaats met Het Streek.
5. De projecten Doorstart en Comma lopen goed. Voor het project hoogbegaafdheid is
onvoldoende capaciteit en daarom is er even de rem opgezet. Erik wil tijdelijk extra
capaciteit gaan inzetten.
6. De leerlingaantallen worden voor kennisgeving aangenomen. Het teruglopen van de
leerlingaantallen is een landelijke trend. Er is geen contact met het primair onderwijs hoe
zich daar de cijfers ontwikkelen. Erik zal nog nagaan hoe het zit met de cijfers van het
praktijkonderwijs. Zie mail onder de notulen.
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8. Meerjarenbegroting 2021-2024
Door een samenloop van omstandigheden heeft Erik de financiële commissie niet kunnen
bijpraten over de begroting. Wel heeft hij dat gedaan met de voorzitter en secretaris. De
secretaris heeft als bijlage een memo aan de agenda toegevoegd.
De discussie spitst zich toe op de twee scenario’s met en zonder de schadeloosstelling van 7
ton.
Leden constateren dat de verkiezingen wel eens kunnen zorgen voor een vertraging. Zij
juichen de oproep aan de scholen om projecten te doen toe, maar vragen zich af of je een
directe relatie kan leggen tussen de activiteiten en het verminderen van het aantal in het
VSO.
In de situatie zonder schadeloosstelling zou een gedegen risicoanalyse op zijn plaats zijn en
kunnen er nog verbeteringen in de huidige zorgaanpak van de scholen worden gerealiseerd.
Als voorbeeld wordt de inzet van de BPO-ers genoemd, die per school nogal verschilt. De
draad rond de monitor van BMC moet weer opgepakt worden zodat je tot betere analyses
kan komen.
De OPR besluit een positief advies af te geven omdat de begroting een voortzetting is van het
beleid en de 7 ton een mooie impuls kan geven
9. Nawoord Erik
Erik vond het werken bij het SWV boeiend en zijn belangstelling voor dit soort werk is enorm
gestegen. Hij ervaarde de diverse contacten positief. Wel heeft hij ervaren dat mensen in het
onderwijsveld minder makkelijk zijn te sturen dan hij gewend was in het bedrijfsleven. Hij is
nieuwsgierig wat de OPR hem kan meegeven voor het addendum
10. Impuls voor het addendum.
We hebben maar kort de tijd. Wel wordt aangegeven dat het vergroten van het draagvlak bij
leerkracht, ouders en leerlingen meer aandacht behoeft. En dat er nog eens kritisch gekeken
moet worden naar de zorgstructuur op de scholen, denk hierbij aan de inzet van de BPO-ers.
Ook is van belang om de verwachtingen van de ouders te temperen over wat zij van een
school kunnen verwachten als het gaat om passend onderwijs
11.Rondvraag en Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 uur.
Samenstelling notulen:
Machiel Taal

Vastgesteld:
16-februari 2021
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Memo over praktijk- onderwijs

Dag Trudy en Machiel,

Naar aanleiding van jullie vraag heb ik antwoord ontvangen van mijn team (zie hieronder).
Het blijkt dat er enkele jaren geleden een piek van instroom is geweest die nu ook tot een
piek van uitstroom leidt. In dat geval is de situatie minder zorgelijk dan wij gisteravond
veronderstelden.
Zaak is te blijven monitoren hoe zich PrO ontwikkelt.

Hgr Erik
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