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Verslag OPR Samenwerkingsverband VO regio Leiden
Datum:
Plaats:
Tijdstip:

Dinsdag 6 juli 2021
Microsoft Teams
16.30-17.30 uur

Aanwezig: Marco David, Niels Piersma, Jean Merlet, Annemarije van Overschot, Jos Bauman, Linda
vd Zwaan, Femke Hameetman, Alexander Geertsema.
Raad van Toezicht: Rob Beek, Marit Maij,
SWV: Annemarije van Overschot, directeur-bestuurder, Janette Verboon (verslag)
1.

Opening en welkom
Alexander verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering.
Agenda is akkoord.

2.

Berichten van verhindering
Theodoor schakelt later in.

3.

Verslag vergadering d.d. 20 april 2021 (bijlage 1)
Jean: het samenwerkingsverband gaat een plan opstellen om de bovenmatige reserve
versneld te gaan besteden. Daarnaast lanceert OC&W het NPO. Wat betekent dat voor
het plan bestedingsreserve?
Annemarije: het NPO is voor andere zaken, maar spannend om de plannen goed op
elkaar te laten aansluiten. Eind september ons plan klaar.
Aktielijst:
Jean stelt voor om tussen januari-april 2022 een cursus te plannen. Jean verzamelt de
verzoeken. Goede ervaring met AOB. (OPR heeft geen budget, kosten tlv SWV).
Niels: vergroten aanwezigheid alle geledingen in OPR. Leerlingen zijn ook welkom.
Jean: op ledenlijst website staat Alexander niet genoemd? Klopt. Alexander
vertegenwoordigt geen school, technisch voorzitter conform overeenstemming OPR.
Huishoudelijk reglement: in vergadering van januari jl. afgesproken dat de OPR de inhoud
zou doorlopen. Bijvoorbeeld de verslaglegging, welke met overeenstemming OPR is
belegd bij de secretaresse van het SWV. Agenderen voor een volgende vergadering.

4.

Mededelingen
Voorzitter Raad van Toezicht Rob Beek deelt de vergadering mee dat Annemarije het
Samenwerkingsverband gaat verlaten, vanwege het aanvaarden van een functie elders.
De ontstane vacature wordt opnieuw ingevuld, uiteraard krijgt de OPR een rol in de
procedure, die de OPR toekomt.
Kans bestaat dat er op de vacature op 1 oktober nog niet is ingevuld, dan wordt wellicht
keuze voor een interim directeur-bestuurder.

5.

Kennismaken Marit Maij, lid Raad van Toezicht
Marit stelt zich voor, gevolgd door een voorstelronde OPR-leden.
Vind het belangrijk om leerlingen te laten plaatsnemen in OPR, hun ervaringen, wensen
te vernemen. Onderschrijft uitbreiden OPR. Waardeert haar aanwezigheid in deze
bijeenkomst, intensiveren contact met OPR in de toekomst. Wat vindt de OPR belangrijk.
Wil nog meer in de organisatie stappen, bezoek De Delta en Loket. Hoopt daar later de
gelegenheid voor te krijgen.
Tot nu gezien een financieel gezonde situatie van het samenwerkingsverband. En de
inzet om leerlingen de kans te geven onderdeel te worden van de maatschappij.

6.

Jaarrekening/Jaarverslag 2020 (bijlage 2, informatief).
Toelichting door Annemarije.
Positief dat er een minder negatief resultaat is bereikt. Alle ambities zoals genoemd in
Programma 7, zijn gerealiseerd. Minder negatief resultaat door prognose tussentijdse
groei VSO, indexering tarieven nog niet opgenomen in 2020. (Tussentijdse groei VSO
moeilijk te prognosticeren). Trots op resultaat 2020 zoals behaald.
Vragen/opmerkingen vanuit OPR:
Femke: positieve ontwikkeling om via de Schakelklas HAVO/VWO méér leerlingen te
bereiken. Wat zijn de uitdagingen?
- spannend de ontwikkeling om méér leerrecht te organiseren;
- pilot, voldoende vraag naar dergelijke voorziening;
- van januari tot nu 9 leerlingen geplaatst, na de zomer nieuwe aanmeldingen;
- groep die veel aandacht vraagt;
- bemensing, tekort aan leerkrachten, is een lastige, overigens voor alle projecten die
op stapel staan.
Linda: mist integraal arrangeren? Annemarije item van 2021.
Linda: binnen jeugdzorg wordt ingezet op normalisering van zorgvragen, onderscheid
tussen levensstrubbelingen en zware problematiek. Hoe zie je dat mbt passend
onderwijs? Moeten leerlingen zich ook aanpassen aan de maatschappelijke wensen.
Annemarije: term passend onderwijs schept de verwachting dat je per individu onderwijs
maakt.
Opdracht van de gemeente hoe jeugdhulp en onderwijs in gezamenlijkheid organiseren.
Moeten eerder met elkaar aansluiten, vraagt iets van jeugdhulp en van onderwijs.
Niels: vraag over AVG. Kan de OPR gebruikmaken van de expertise die het SWV gebruikt?
Als er zaken zijn kunnen we die voorleggen aan de FG-functionaris.
Marco: de beleidsadviezen mbt terugdringen thuiszitters en risicoleerlingen hebben geen
concreet gevolg gekregen ten gevolge van de pandemie. Is daar nu wel iets meer over
bekend? Annemarije: opgenomen in bestedingsplan, komt eind september terug.
Jean: - kleine - omvang risicoparagraaf. Annemarije: ligt een risicoanalyse aan ten
grondslag, goedgekeurd door RvT wordt onderdeel Meerjarenbegroting. Dus
uitgebreider dan in dit jaarverslag.
Risicoanalyse in OPR? Annemarije gaat dat nakijken of de OPR die moet zien. Op
actielijst.
Uitleg Top 12 risico’s: zijn de risico’s, die de deelnemers die de risicolijsten hebben
ingevuld, inschatten als de grootste risico’s. Op welke elementen moet actie worden
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ondernomen.
Annemarije neemt feedback mee tav formulering van de risico top 12 mee voor de
meerjarenbegroting en het jaarverslag volgend jaar.
7.

Rondvraag / datum volgende vergadering / vergader frequentie
2021-2022 Dinsdag 16.30 uur
12 oktober 2021
(Bestedingsplan reserves) instemmingsrecht.
25 januari 2022
(Meerjarenbegroting) ter info
5 juli 2022
(Jaarrekening-Jaarverslag 2021) ter info.
Met bovenstaande planning is de besluitvormingscyclus geborgd.
Daarnaast kunnen nog vergaderingen toegevoegd worden, met of zonder directeurbestuurder.
Niels: Is het mogelijk om via consultaanvragen ouders te vragen voor de OPR?
Consultaanvragen komen vanuit de scholen, de leerling-adviseurs wijzen dan op de OPR.
Dat kan ook via flyer. Deze ouders zijn wellicht sneller te motiveren, hebben ervaring met
het samenwerkingsverband. Aktiepunt van maken of agenderen.
Marco: agendapunten voorzien van bespreking ter info, goedkeuren etc.
Jean: (besluitvormings)stukken bespreken tijdens proces? Laat Annemarije over aan
opvolger.
Jaarverslag 2020-2021 OPR:
Vraag van Jean aan docenten naar aantal taakuren voor OPR. Verschilt.
Jaarverslag akkoord.

8.

Sluiting
Onder dankzegging sluit Alexander de vergadering en wenst een ieder fijne vakantie.

Actielijst
Datum overleg
06-07-2021
20-04-2021
20-04-2021
06-07-2021
06-07-2021

Omschrijving
Medezeggenschapscursus
Jaarverslag OPR
Bemensing OPR
Risicoanalyse agenderen OPR?
Info OPR aan ouders consulten

Door
Jean
Linda
allen
Ann.
Ann.

Voor
2022
Gereed 06-07
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