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1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

 Patricia Eekhof heeft een nieuwe baan en verlaat daarom de OPR. Ze 

zou vanavond aanwezig zijn om afscheid te nemen maar is helaas 

verhinderd. Wim stuurt een bedankje. 

 Vacatures: veel aandacht nodig. Afspraak tussen Wim, Runet en 

Dinemarie moet nog worden geëffectueerd. De lijst met 

delegatiegroepen wordt opgespoord. Er is geen lijst met e-

mailadressen van medezeggenschapsraden. Oproep voor nieuwe 

afgevaardigden gaat mee met de reguliere nieuwsbrief van het 

samenwerkingsverband. (Actie 2018-3) 

 E-mail van Jeroen 

 

3. Verslag 15 januari 2018 inclusief besluiten en actielijst 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

N.a.v. Mostafa heeft gereageerd op een test-e-mail. Daarop heeft hij 

aangegeven nog steeds deel uit te maken van de OPR. Nu is hij afwezig. 

Marieke neemt nogmaals contact op. 

 

4. Overzicht bespreekpunten actualiseren 

Het overzicht wordt geactualiseerd.  

Het DB is niet akkoord gegaan met het Jeugdbeleidsplan. De volgende 

speerpunten zijn geformuleerd door het SWV: 

• Continuïteit in de dienstverlening 

• Realisatie 1 loketgedachte 

• Regievoering 

• Uitbreiding voorzieningen langdurige en structurele zorg 

• Uitwisseling dossierkennis 

 

Bijlage: 3 

Kenmerk: Bijlage 3_OPR_20180409_conceptverslag 

Verslag van vergadering d.d.:  9 april 2018 

Tijd en locatie 20:00 -22:00 uur kantoor SPPOH 

Aanwezig: Leden: Marieke Kruidhof (voorzitter),  

Irene Pronk, Runet van Beek,  Dinemarie Leder,  

Jeroen Koffijberg, Ellen Dijkstra-Rurup, Marjoleine Hofland,  

Sharon Pisam 

 

Bert Klompmaker (directeur)  

Wim van Grol (ambtelijk secretaris) 

Afwezig: Mostafa Belhaj;  Patricia Eekhof 

Gast: Irene van Harten (SPPOH, manager team en werkgebieden) 

i.v.m. presentatie en bespreking agendapunten 5 en 6 



Ondersteuningsplanraad, verslag 9 april 2018  Pagina 2 
 

5. Resultaten arrangementen (vooral kwantitatief) 

Irene van Harten geeft een korte presentatie. Een belangrijke les momenteel is 

dat het belangrijk is om hulpverlening en leerplicht eerder in een casus te 

betrekken. Leerplicht stelt zich minder op als handhaver en meer als 

hulpverlener. Van ouders komt regelmatig het signaal dat scholen (te) lang 

aanpakken en oplossingen proberen. 

De aanwezigen vinden de presentatie verhelderend en kunnen zich goed 

vinden in de ingezette koers. 

 

6. Hoogbegaafdheid, opzet onderzoek  

De aanleiding voor dit onderzoek is tweeledig.  

De ervaring in de afgelopen tijd heeft geleerd dat voor een beperkt aantal 

leerlingen die hoogbegaafd zijn en tevens een extra onderwijsbehoefte 

hebben, onvoldoende passend onderwijs beschikbaar is 

De tweede aanleiding is de verplichting voor elk samenwerkingsverband om 

passend onderwijs te bieden voor alle leerlingen, dus ook de hoogbegaafde 

leerlingen uit de regio 

De doelstelling van het project is om aanbevelingen (deels in de vorm van 

voorstellen voor pilots) op te stellen voor het bestuur van het swv SPPOH over 

de wijze waarop het swv SPPOH kan voldoen aan de wettelijke verplichting om 

een dekkend en passend onderwijsaanbod te hebben voor alle hoogbegaafde 

leerlingen met extra onderwijs- en steuningsbehoefte(n).  

Irene van Harten geeft een toelichting op het onderzoek: doelstelling, fasen en 

resultaten. Op dit moment wordt veel kennis vergaard door netwerken en 

scholing. Wat is al aanwezig in de regio en bij de verschillende scholen en 

instanties?  

Is er voldoende aanbod voor leerlingen die hoogbegaafd zijn maar geen 

gedragsproblemen hebben? 

7. Omgang met wijzigingen in het Ondersteuningsplan 

In het ondersteuningsplan 2017-2021 staan diverse doelen en 

bekostigingsregelingen vermeld. In een aantal gevallen wordt aangegeven dat 

de regelingen en facilitering jaarlijks herzien wordt. Voor een deel wordt echter 

in de begroting per kalenderjaar al bepaald hoeveel middelen er vrij gemaakt 

worden voor de facilitering. In het ondersteuningsplan is echter niet 

afgesproken op welke wijze om gegaan wordt met wijzigingen in de facilitering 

die in het ondersteuningsplan is opgenomen. De begroting is niet 

instemmingsplichtig voor de ondersteuningsplanraad maar heeft wel invloed 

op de uitvoering van het beleid. Het is daarom noodzakelijk om nadere 

afspraken te maken met de medezeggenschaps¬organen over de wijze waarop 

over wijzigingen in de facilitering besloten wordt. Gezien de complexe 

besluitvormingsprocedure rond de vaststelling van het ondersteuningsplan en 

het grote aantal betrokken partijen is het niet zinvol het ondersteuningsplan 

inclusief de facilitering jaarlijks opnieuw vast te stellen. Dit is ook niet de 

bedoeling van dit meerjarenplan. De OPR neemt daarom het volgende besluit: 

 

Besluit 2018-3 De ondersteuningsplanraad besluit unaniem om als nadere 

uitwerking van het ondersteuningsplan 2017-2021 -op 

voorstel van het bestuur- jaarlijks in mei een besluit te nemen 

inzake de vaststelling van de faciliteitenregeling en het 
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werkplan voor het daaropvolgende schooljaar. De in de 

faciliteitenregeling opgenomen regelingen en bedragen 

vervangen hetgeen in het ondersteuningsplan 2017-2021 is 

opgenomen voor schooljaar 2017-2018. 

 

8. Communicatie vervolgstappen 

De brief met de oproep voor nieuwe leden wordt toegevoegd aan de algemene 

nieuwsbrief van SPPOH. (Zie ook agendapunt 2.) 

 

9. Vergaderplanning 18-19 

De vergadering  vraagt of de vergaderingen nog wat meer kunnen worden 

gespreid. Wim zorgt voor een nieuwe planning. (Actie 2018-04) 

 

10. Bespreking Casus 

De casus gaat over de vraag bij wie ouders terecht kunnen bij besprekingen 

over hun kind met de school. Ouders ervaren soms een “overmacht van 

professionals”. 

Passend Onderwijs gaat uit van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen. 

Wat is de visie van de school op ouderbetrokkenheid?  

Ouders en school worden gezien als partners. De adviseur passend onderwijs 

kan ook contacten met ouders hebben. 

Onafhankelijke ondersteuning kunnen ouders vinden bij de 

Onderwijsconsulent en bij bemiddelaars. 

Interessante casus om een keer te bespreken in het intern werkoverleg, het 

gaat dan over de proceskant. 

 

11. Rondvraag 

Sharen stelt een vraag over een mogelijke financiële bijdrage in de vorm van 

een arrangement voor onderwijs aan hoogbegaafden. 

Op maandag 16 april om 16:30 komt Dinemarie naar SPPOH om met Wim de 

wervingsbrief op te stellen. Runet is dan verhinderd. 

 

12. Sluiting 

 

 

 

Wim van Grol, 

ambtelijk secretaris 
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Besluitenlijst Ondersteuningsplanraad vanaf 22 mei 2017 

 

Nummer Datum  Besluit 

2017-1 22-05-

2017 

De OPR stemt in met bijlage 4/5 van het Ondersteuningsplan “Denk- 

en werkkader Arrangementen en Toelaatbaarheidsverklaringen”. 

2017-2 22-05-

2017 

De OPR gaat akkoord met de vergaderplanning voor het schooljaar 

2017-2018. 

2017-3 13-11-

2017 

De OPR besluit unaniem om:  

Marieke kruidhof te benoemen tot voorzitter 

Patricia Eekhof te benoemen tot vice-voorzitter 

Arjan Breijer te benoemen tot penningmeester 

2017-4 13-11-

2017 

De OPR stelt het jaarverslag 2016-2017 ongewijzigd vast. Wim zorgt 

voor plaatsing op de website. 

2018-1 15-01-

2018 

De OPR besluit unaniem om Sharon te benoemen tot penningmeester. 

Voor het geval zij niet de afgevaardigde wordt namens de 

delegatiegroep, wijst de OPR unaniem Jeroen aan als penningmeester. 

2018-2 15-01-

2018 

De OPR benoemt unaniem Dinemarie en Runet als leden van de 

commissie die zorgt voor afhandeling van de vacatures en 

benoemingen conform hetgeen daarover staat in het reglement. 

2018-3 09-04-

2018 

De ondersteuningsplanraad besluit unaniem om als nadere uitwerking 

van het ondersteuningsplan 2017-2021  op voorstel van het bestuur- 

jaarlijks in mei een besluit te nemen inzake de vaststelling van de 

faciliteitenregeling en het werkplan voor het daaropvolgende 

schooljaar. De in de faciliteitenregeling opgenomen regelingen en 

bedragen vervangen hetgeen in het ondersteuningsplan 2017-2021 is 

opgenomen voor schooljaar 2017-2018. 

 

Actielijst Ondersteuningsplanraad 2017 

 

Nummer Datum  Actie Wie Streefdatum Status 

Actie 2017-2 22-5-17 Acquisitie leden 

OPR 

iedereen  loopt 

Actie 2017-6 13-11-2017 Contact opnemen 

met Mostafa 

Marieke november / 

december 

loopt 

Actie 2017-7 13-11-2017 Check op 

juistheid/actualiteit 

van reglement OPR 

Wim z.s.m.  

Actie 2018-1 15-01-18 Starten commissie 

vacatures 

Wim met Runet 

en Dinemarie 

z.s.m. Start is gereed 

Actie 2018-2 15-01-18 E-maillijst MR Wim z.s.m. Gereed, is er 

niet. 

Actie 2018-3 09-01-18 Oproep leden 

verzenden 

Wim 25-04-2018 Gereed 

Actie 2018-4 09-01-18 Vergaderplanning 

aanpassen 

Wim < volgende 

vergadering 

Gereed 

      

      

 


