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Theodoor Raaphorst  Ouder Visser ’t Hooft Lyceum 
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Janette Verboon  Notulist/Secretaresse SWV VO 2801 

 

Afwezig: 

Ester van Duuren  Docent/Zorgondersteunende taken Adelbertcollege 

Joyce Grimmelikhuizen  Ouder Bonaventuracollege Burggravenlaan 

 

       
1. Opening 
 Welkom door de voorzitter. 
  
2. Vaststellen agenda 
 Bericht MR  wordt agendapunt 5B. 
 Bij deze is de agenda vastgesteld. 
 
3. Berichten van verhindering 
 Esther van Duuren, Joyce Grimmelikhuizen 
    
4. Verslag  vorige vergadering d.d. 19 november 2019 (bijgaand) 
 Geen opmerkingen. 
 
5.  Mededelingen: 
- Up date governance 
Plan: Raad van Toezicht  met een onafhankelijk voorzitter en 5 schoolbestuurders, een directeur-
bestuurder en het directeurenoverleg als adviesorgaan. Wisseling bestuurders via aftreedrooster. Dit 
plan voldoet aan de bindende regels van de VO-raad. 
Om alle schoolbesturen betrokken te houden bij het Samenwerkingsverband, wordt met hen 2x per 
jaar een themavergadering georganiseerd. De Stuurgroep Governance heeft een expert 
ingeschakeld, het streven is om vóór de zomer de nieuwe inrichting vorm te geven waarin ook de 
OPR en MR worden meegenomen. OPR en MR hebben adviesrecht ten aanzien van de 
competentieprofielen van het toezichthoudend orgaan.   

http://swvvo.magneet.net/


Kans is aanwezig dat de nieuwe governance niet rond is dit schooljaar, standpunt Stuurgroep “Goed 
is beter dan snel”. 
Vanuit de OPR komt de vraag om met een vertegenwoordiging uit OPR en MR al eerder in het proces 
in gesprek te gaan met de externe adviseur. Annemarije legt de vraag voor aan de Stuurgroep 
Governance en de extern expert, waarna laatstgenoemde mogelijk wordt uitgenodigd in een OPR-
vergadering. 
 
Mail MR 
Linda v.d. Zwaan leidt de mail in en geeft de context aan. 
De inhoud van de mail roept bij de OPR de volgende vragen op: 
1. juridische status De Delta ten opzichte van het Samenwerkingsverband; 
2. waarom is De Delta niet vertegenwoordigd in de OPR; 
3.  waarom MR niet betrokken bij samenstellen OSP;  
4.  in mail wordt gesteld dat er formeel geen MR is; 
5.  hoe kan OPR meedenken met MR ? 
 
1.  De Delta is de  bovenschoolse voorziening (OPDC)  van het Samenwerkingsverband. De Delta is 
geen school binnen het samenwerkingsverband, geen schoolbestuur, valt onder de Stichting 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO, dus van de gezamenlijke schoolbesturen. Leerlingen 
staan ingeschreven op stamschool. Om administratieve redenen heeft De Delta een brinnummer, 
vanwege de  inschrijving leerlingen op een stamschool, financiën en examinering. 
Annemarije legt uit hoe het plaatsingstraject loopt van Delta-leerlingen. Alle plaatsingen lopen via de 
Loket-functie van het Samenwerkingsverband, in samenspraak met (basis)school en ouders. Loket 
adviseert of de leerling in aanmerking komt voor een plaats op De Delta. Delta biedt VMBO-
onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. In 2 jaar wordt de leerling 
voorbereidt om de schoolloopbaan voort te zetten op een reguliere VMBO. 
 
2.  Wil een ouder van een Delta-leerling zitting nemen in de OPR, dan kan de voordracht plaatsvinden 
via de G/MR van de stamschool.  
 
3.  Concept Ondersteuningsplan is besproken met MR. Net als alle andere scholen was ook De Delta 
uitgenodigd voor de voorafgaande inputsessies, medewerkers van de Delta zijn daar ook bij  
aanwezig geweest. 
In het OSP staat vermeld dat het Samenwerkingsverband werkt aan versteviging van De Delta. 
Interim-directeur schrijft momenteel een schoolplan, waarbij de MR is betrokken. MR kan besluiten 
ouders te betrekken bij dit traject. Formeel hoeft De Delta geen schoolplan te maken, maar wordt 
van belang geacht door Annemarije. 
 
4.  De 3 beschikbare plekken in de MR worden momenteel ingevuld door 2 Delta-docenten. De 3e 
plek is bestemd voor een medewerker van het Loket. Inmiddels heeft een medewerkster van het 
Loket zich kandidaat gesteld voor de volgende verkiezingen. 
 
5. Hoe kan OPR meedenken met MR? 
MR wordt uitgenodigd om toehoorder te zijn in een OPR-vergadering. 
 
Bovenstaande zal Linda meegeven aan de MR als reactie op de mail. 
 
6.  Concept Ondersteuningsplan 2020-2024 (reeds ontvangen) 
De OPR wordt gevraagd instemming te verlenen met het ondersteuningsplan 2020-2024. 
 
Naar aanleiding van het Ondersteuningsplan onderstaand vragen en opmerkingen. 
Om de ambities uit het Ondersteuningsplan te kunnen meten en monitoren gaat het 



Samenwerkingsverband in het 1e halfjaar een kwaliteitsmanagementsysteem inrichten. Tevens wordt 
dan een implementatiekalender opgesteld t.a.v. realiseren ambities. 
De voortgang wordt gedeeld met de OPR. 

Hoofdstuk 3.1.3. Specifieke basisondersteuning binnen de school. Vraag: Stel dat de verantwoording 
van scholen niet klopt, voor wat betreft de inzet van middelen die door het samenwerkingsverband 
beschikbaar zijn gesteld. Wat kan het SWV dan doen? Sanctioneren op geld is het enige drukmiddel 
van het Samenwerkingsverband.  
School moet voldoen aan de basisondersteuning, is ook met hen afgesproken. Toetsing gebeurt op 
casusniveau, aan de hand van beoordeling consultaanmeldingen bij het Loket. 
Hoofdstuk 3.3.3 Internationale Schakelklas: OPR wil op de hoogte gehouden worden over het 
gemeentelijk beleid ten aanzien van ‘nieuwkomers’. 
Hoofdstuk 4.3.3 Aansluiting praktijkonderwijs en vso op de arbeidsmarkt: maatwerktrajecten voor 
jongeren die die geen startkwalificatie kunnen halen en niet meer leerplichtig zijn, zijn gericht op 
versterking zelfredzaamheid??  Cognitieve deel is onderdeel van het onderwijsbeleid. Extra 
ondersteuning voor deze doelgroep is gericht op zelfredzaamheid.  
Hoofdstuk 6 Kwaliteit en verantwoording Discrepantie in laatste alinea 6.2 en tekst in kader onder 6.3 
laatste alinea iets anders formuleren. Toetsing versus gesprek aangaan, geen controle uitoefenen. 
Tekstaanpassing. Tekstvoorstel wordt rondgestuurd ter reactie OPR-leden. 
Hoofdstuk 7 Governance laatste alinea:  In het 1e halfjaar 2019 m/z 2020. 
Hoofdstuk 8 Financiën: Alinea ‘negatief resultaat’ → ‘break-even resultaat’, betere formulering.  
Uitgangspunt is dat alle gelden naar de scholen gaan. Formulering ‘om te voorkomen dat er jaarlijks 
geld overblijft’ is niet op z’n plaats.  
Het SWV begroot bewust structureel negatief, door de nacalculatie van de groeibekostiging komt het 
uiteindelijk resultaat break-even. Deze nacalculatie anders verwerken in de meerjarenbegroting?  
 
Afspraak: met de 2 kanttekeningen hierboven genoemd in Hoofdstuk 6 en 8 is er instemming door de 
OPR. Nieuwe tekstvoorstellen wordt gemaild. 
(Te ondertekenen instemmingverklaring volgt via de mail). 
  
7.  Meerjarenbegroting 2020-2023 (reeds ontvangen)  

 
Ter informatie en bespreking. 
Annemarije: de meerjarenbegroting is afgestemd op het nieuwe Ondersteuningsplan. Alle 
geformuleerde ambities zijn haalbaar. Heel blij dat 95% van de gelden bestemd is voor de leerlingen; 
dit resultaat zal meer benadrukt worden in het voorwoord. 
Vervolg: alle projecten worden verantwoord in het jaarverslag/-rekening. Deze stukken worden ook 
geagendeerd in dit overleg. 
Ook hier de alinea ‘Negatief resultaat’ tekstueel omvormen. 
Resumé: volgen nog een paar tekstsuggesties en aanpassing in begroting. 
   
 
6. Rondvraag  / datum volgende vergadering 

 Geen rondvraag. 
Datum volgend overleg: in overeenstemming met expert governance. 
 

 


