
NOTULEN 

OndersteuningsPlanRaad ( OPR) SWV 22.01 PO  

Datum: maandag 21-06-2021 19:00 – 21:00 

Locatie: Via Teams 

Aanwezig: Renate Schenk, Herma Groen, Geesje Weggen, Jiska van Hall, Jaap van der Heijdt, 
Natascha van Rooij ( ambtelijk secretaresse) 

Afwezig: Anne-Marie Koster, Judith Schep, Frank de Ronde, Sabina Glavimans 

 

1. Welkom 

De voorzitter is afwezig, Jaap vervangt de voorzitter en heet iedereen van harte welkom. 
 

2. Mededelingen door Renate Schenk 

Visie en kwaliteit 

- De voortgangsgesprekken met de schoolbesturen zijn gevoerd. 
- Er vond een compact inspectiebezoek plaats op 14 juni a.s.; dit is positief verlopen. 

 
Bestuur en organisatie 

- Er is communicatieanalyse opgesteld. 
- De ALV evalueert het eigen functioneren 14 juni a.s. 

- Nieuwe bestuurders bij CKC/Drenthe (Erik Rietkerk), stichting Baasis (Friso Kingma), Kits 

Primair (Herman Gebben). 
 

Ondersteuningsstructuur 
- 15/6 is eerstvolgende peildatum registratie thuiszitters.  

- Er staan enkele leerlingen op de plaatsingslijst van De Aventurijn en de WA Liefland. Meer 

aanmeldingen zijn onderweg. Sommige ouders kiezen voor een alternatief buiten de 
regio. Er is nog geen (tijdelijke) korte termijn oplossing voor het huisvestingsprobleem. 

Voor SO de Aventurijn wordt bij start schooljaar direct een knelpunt voorzien in de 
huisvesting. Wordt op schoolbestuurlijk niveau en gemeente aan gewerkt. 

- Met de nieuwe personele bezetting en de gewijzigde aanpak van het programma, begint 
de maatwerk SO HB groep steeds beter te functioneren. Project HB loopt conform 

planning. 

- Er is een landelijke afspraak gemaakt over automatische verlenging van tijdelijke tlv’s met 
een jaar vanwege Corona. Binnen het swv worden lopende verlengingsaanvragen waar 

mogelijk toch ingediend en afgehandeld. 
 

Professionalisering 

- Er is een nieuwe ronde Lansbrekers gepland en volgeboekt.  
 

Samenwerking extern: Kentalis, cluster2 
- Kentalis heeft nevenvestiging in Assen en de samenwerking met onderwijs in de regio 

geevalueerd. 
 

Samenwerking extern: PO-VO 

- Er is schoolbestuurlijk overleg PO en VO gepland op 22 juni a.s. gericht op evaluatie van 
en vervolg op gezamenlijke aanpak i.v.m. Corona. 

 

Samenwerking extern: onderwijs-zorg  

Landelijk:  

Regio:   



- Per 1 januari 2022 moet de nieuwe aanbesteding dyslexiezorg rond zijn. De gemeenten 

overwegen om het nog een jaar te verlengen, omdat vanwege Corona mogelijk de 
resultaten van de pilots Noordenveld en Assen niet goed kunnen worden meegenomen.  

- Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen gemeenten, beide swv’s en MBO. In 
dit overleg is o.a. gesproken over de Drentse ambitie inzake leerrecht en de 

procesbeschrijving samenwerking dagbesteding-onderwijs voor (dreigende) thuiszitters 

(agenda). 
Lokaal Aa en Hunze   

Lokaal Assen  
Lokaal Midden-Drenthe   

Lokaal Tynaarlo   
  

Financiën/beheer  

- Het concept plan voor afbouw overbodige reserves is (met instemming OPR en ALV) 
verzonden aan het ministerie van OC&W. 

- Het jaarverslag 2020 is vastgesteld en afgerond. Op basis van voorlopige cijfers zal er nog 
een restant positief saldo worden uitgekeerd over 2020 van ongeveer €60.000,-.  

- Het bestuur heeft een voorstel voor bekostiging intensieve vormen van ondersteuning 

voorbereid. 
 

Personeel 
- De voortgangsgesprekken met de medewerkers die gedetacheerd zijn naar het swv, zijn 

gepland. 
- Er ontstaat een vacature in de ‘pool orthopedagogen Trampoline’. Het bestuur gaat zich 

beraden op de wijze van invulling. 

Voor de OPR zou er een rol liggen hoe dit in het nieuwe ondersteuningsplan wordt 
opgenomen. Hoe kunnen ouders en leerling hierin ondersteund worden? 

 
Communicatie 

- In juni is een nieuwsbrief verzonden. 

 
Gesprek met inspectie is geweest. In dit compacte bezoek is een afvaardiging van het bestuur en 

Renate in gesprek gegaan met de inspectie en er is geen aanleiding om een versneld onderzoek te 
laten plaatsvinden. Het onderzoek zal dan verder in 2022-2023 in gang gezet worden. 

 
Opmerking Factsheet leerlingenstromen: er zijn meer kinderen die woonachtig zijn in dit SWV en naar 

een sbo in een aangrenzend SWV gaan. Uitgaand ongeveer 30 kinderen inkomend ongeveer 3 

kinderen. 
 

Zijn er voor het SWV nog wijzigingen in het inspectiekader? 
Ja; resultaten waaronder basisondersteuning en TLV’s etc vallen is nu niet gespecificeerd. Dat gaat in 

het nieuwe kader uitgesplitst worden. Er is nu een duidelijk onderscheid tussen financiën en kwaliteit, 

dit gaat meer op elkaar afgestemd worden. 
 

Is er nog zicht op of er in de nabije toekomst nog een doorstart met de Trampoline voorziening ( sbo-
so onderwijsvoorziening voor kinderen van 4-7 jaar, waarvoor nog onduidelijk is wat de beste plek is) 

zal plaatsvinden. Dit is aan de schoolbesturen en niet een keuze van het SWV. Het SWV legt het wel 

steeds voor aan de schoolbesturen. Er wordt wel weer over nagedacht omdat wet en regelgeving 
deze voorziening eenvoudiger heeft gemaakt. Echter in het verleden is het project niet geslaagd en er 

wordt nu eerst goed gekeken waar de verbeter- pijnpunten zitten. 
Jiska ligt het ATOZ overleg toe, hierin kan maandelijks een casus ingebracht worden voor kinderen 

van 0-7 jaar om de beste onderwijsplek voor leerlingen te bekijken waar zowel, de so 2-3-4, sbo-
scholen, zorg en CvT bij aangesloten zijn. 

Jiska vraagt naar de rol van de OPR bij de keuze om de vacature orthopedagoog pool Trampoline al 

dan niet te verlengen. Renate licht de afwegingen toe die hierbij een rol spelen. Jaap vraagt aandacht 
voor de invalshoek van ouders bij deze discussie. Veranderende keuzes krijgen een plek in het nieuwe 

Ondersteuningsplan en daarop heeft de OPR instemming.   



 

Renate ligt het document presentatie inspectie toe. 

 

3. Vaststellen agenda 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 

 
4. Officieel uitgaande stukken 

- Brief met instemming OPR op plan van aanpak afbouw reserves 

-  
5. Officieel ingekomen stukken 

- Jaarverslag 2020 SWV 22.01 po 
- factsheet leerlingstromen SWV stageopdracht 2020 (1) 

- 2021 presentatie inspectie 

 
6. Concept Notulen vergadering OPR d.d.: 12-04-2020 ( bijlage) 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Leden OPR 
stand van zaken: Er is geen reactie gekomen op de oproep door het SWV en het benaderen 

van de so en sbo scholen om ouders te werven voor de OPR. Na de vakantie weer opnieuw 

actie ondernemen.  
Agendapunt vacature ruimte op de agenda laten. 

 
8. Verbeteraanpak-passend-onderwijs SWV 22.01 PO 

Voortgang 

25 oktober staat er een nieuwe studiedag gepland over het nieuwe ondersteuningsplan. Er 

wordt afgewogen of hier voor de OPR nog een rol ligt. Renate houdt de OPR op de hoogte. 

 

9. Terugblik op uitwisseling met toezichthoudend orgaan (ALV)? 

De sfeer was positief. Men nam de 25-punten en piket-paal van Slob werden erg serieus 

genomen en staan van het najaar op de agenda van de studiedag ter voorbereiding op 

nieuwe ondersteuningsplan waar we als OPR instemming op moeten gaan geven 

Frank De Ronde: In vergaderschema komend najaar en voorjaar zullen we dus zoveel 

mogelijk aansluiten op tijdpad nieuw ondersteuningsplan. 

 

10. Praatformulier voor GMR-en 

Frank, Herma en Anne-Marie hebben een bijeenkomst gepland op 24 augustus. Zij zullen het 
praatformulier dan een update geven. 

 
  

11. Input voor nieuwsbrief SWV po 22.01 

Geen input voor de nieuwsbrief 

12. Rondvraag 

Naar aanleiding van de mail over een scholingsaanbod voor de OPR geeft Jiska aan hier wel 

behoefte aan te hebben. Besloten wordt dat Frank, de voorzitter contact opneemt met de 
voorzitter van het VO om hier gezamenlijk in op te trekken. Wanneer dit wenselijk is zullen we 

een inventarisatie ronde houden wie hieraan wil deelnemen en welke aanbieders er zijn.  
 

Sluiting 

 


