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OndersteuningsPlanRaad (OPR) vergadering d.d. 27 juni 2019, 
locatie Nautilus college 
 

1. Opening 
Opening door Hanneke, een speciaal welkom aan Kirsten, die interesse heeft in het 
OPR VO lidmaatschap in de personeelsgeleding. 
 
De agenda wordt vastgesteld.  
 
Eén opmerking op de notulen van de vorige vergadering betreffende paragraaf 5 
rondvraag jaarrekening 2015. Betere formulering is: “De werkgroep financiën heeft 

verschillen geconstateerd in het eigen vermogen in de jaarrekeningen 2014/15 en 2015/16. Hier is over 
gesproken met Hetty. De accountant die de goedkeurigsverklaring heeft afgegeven is inmiddels 
vervangen. De vergadering besluit derhalve de zaak verder te laten voor wat het is en de focus te 

leggen op de komende jaarrekening”. Na verwerken van dit commentaar worden de 
notulen vastgesteld. 
 
Mededelingen. 
Lucas wijst de OPR leden op een evaluatierapport Passend Onderwijs, zoals 
beschikbaar op de website van Passend Onderwijs Almere. Ook minister Slob heeft 
een evaluatierapport gestuurd naar de Tweede Kamer. Op de website van POA 
besteed Hetty Vlug hier aandacht aan in haar blog. De links worden toegestuurd naar 
alle OPR leden. Volgend jaar zullen dit soort documenten standaard op de agenda 
van de vergaderingen komen te staan 
 
Peter deelt mee dat in het tweejaarlijks gesprek van de BBMR ASG met de RvT ASG 
gevraagd is voor meer druk op het schoolbestuur betreffende Passend Onderwijs. Dit 
zal dan ook terugkomen in het gesprek met het CvB. Er is ook een verandering 
aanstaande voor wat betreft de organisatie van medezeggenschap bij ASG: de MR 
koepel PO-VO. 
 
Wilma meldt dat op het Olivijn 2 onderwijsarrangementen met Vitree worden 
stopgezet, vanwege het dichtdraaien van de geldkraan bij de gemeente. Dit heeft 
impact op het dekkend aanbod. Je ontneemt kinderen onderwijs. De school MR is 
niet betrokken geweest bij dit besluit. Claire vult aan dat ook op de Bombardon 
arrangementen onder druk staan Na de zomer valt hier het besluit, Ook bij het 
praktijk onderwijs speelt deze kwestie, meldt Hanneke. Juscha vult aan dat de zwakke 
scholen problematiek in Almere, tot meer aandacht van de gemeente leidt voor 
onderwijs en jeugdzorg. Het is niet alleen een kwestie voor Passend Onderwijs 
Almere. Ook jeugdzorg moet meebetalen aan de Onderwijs Jeugdzorg 
Arrangementen (OJA). Patricia benoemt de mogelijke impact op het aantal 
thuiszitters. Lucas haalt het initiatief aan van oud wethouder Rene Peeters, de 
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kwartiermaker voor meer integratie onderwijs/jeugdzorg. Punt wordt meegenomen 
in het eerstvolgende OPR DB overleg met Hetty. 
 

 
2. Terugkoppeling OPR DB overleg met Hetty 

Dit overleg is gevoerd op 11 juni, waarbij de notitie “intern ambitieclusters 
15052019” centraal stond. Afgesproken is om in het nieuwe schooljaar de 
afstemming tussen ambitieclusters enerzijds en OPR leden en hun 
aandachtsgebieden anderzijds beter vorm te geven. Deze afspraak is onvoldoende 
voor de OPR leden. Waarom zal het volgend schooljaar wel beter lopen? Vorig 
schooljaar is een betere afstemming al beloofd. Voorbeelden van onvoldoende 
afstemming is het laat beschikbaar komen van het benoemingsprofiel en ook is er 
gisteren een Algemene Leden Vergadering gehouden, waarbij mogelijke 
besluitvorming zonder inbreng van de OPR heeft plaatsgevonden. De inbreng van 
Anita en Henriet in de OPR vergaderingen dit schooljaar wordt als onvoldoende 
ervaren. Besloten wordt om de huidige zorgen van de OPR vast te leggen in een 
brandbrief. Juscha gaat een eerste opzet maken en na verwerken commentaar 
inbrengen bij Hetty. 

 
3. Terugkoppeling leerlinggeleding gesprekken met Hetty Vlug 

Mariama en Esmee hebben samen een gesprek gehad met Hetty op hun school, het 
HP. Daarbij is aan de orde geweest hun eigen ervaringen met Passend Onderwijs 
(hoogbegaafdheid, Taalcentrum). Ook hun huidige en toekomstige inzet voor de OPR 
is ter sprake gekomen. Er is geen voorbereiding geweest op het gesprek, wat tijdens 
het gesprek niet echt nodig was geweest. Maar in de toekomst is dit mogelijk wel 
beter.  Casper heeft een gesprek gehad met Hetty op het POA kantoor. Centrale 
vraag hierbij: hoe belangrijk is speciaal onderwijs? Casper heeft hierbij zijn eigen 
praktijkervaringen gedeeld. Casper zal worden betrokken bij een mogelijk alternatief 
motto en bij de subsidieaanvraag Hoog Begaafdheid. Er zal een vervolgafspraak 
gemaakt worden, maar deze is nog niet vastgelegd. Ook een terugkoppeling mail van 
Hetty is nog niet ontvangen. De afspraak wordt gemaakt om bij elke OPR vergadering 
de leerlinggeleding ruimte te geven voor hun praktijkervaringen of andere 
mededelingen. 

 
4. Terugkoppeling werkgroep financiën 

De werkgroep financiën (Patricia, Robert, Peter in gezelschap van Marcel) heeft over 
de jaarverslagen en jaarrekeningen 2018 overleg gevoerd met Hetty en Pierrette op 
18 juni. De documenten zijn beoordeeld door de auditcommissie van POA en de 
externe account en daarna aangepast waar nodig. De documenten liggen nu bij de 
Algemene Leden Vergadering ter vaststelling. In het aangename gesprek van 18 juni 
zijn er vragen gesteld door de werkgroep en beantwoord door POA. De documenten 
zijn helder geschreven. De verschillen tussen begroting en realiteit zijn verklaarbaar. 
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De doelstellingen en ontwikkelingen blijven op sommige vlakken achter bij de 
ambities en beloftes. Bijvoorbeeld het dekkend aanbod en het arrangement bij de 
Meergronden. Vanuit de OPR worden specifieke vragen gesteld door Wendy, Trees 
en Rene over het arrangement SBO, TOS arrangement, crisis management VO, 
AlmeerKans, School2care, Meiden met Pit en de koppeling met de 
beleidsvoornemens in de ondersteuningsplannen. Daar waar mogelijk worden deze 
beantwoord. Peter geeft nog mee dat voor wat betreft het VO, de andere manier van 
LWOO budgettering niet heeft geleid dat er minder geld naar de schoolbesturen is 
gegaan. Let hier dus op indien schoolbesturen of directeuren dit wel verkondigen. 
Een wens van de OPR werkgroep om ook kwartaalrapportages voortaan te 
ontvangen, wordt niet ingewilligd door POA. Marcel vult verder aan dat 
overheidsgelden soms heel laat in het jaar toegekend worden en dan pas in het 
kalenderjaar daarop ingezet kunnen worden. Jaap geeft aan het belangrijk te vinden, 
dat als ambities niet gehaald worden, er dan wel verantwoording afgelegd wordt.  

 
5. Terugkoppeling tijdelijke werkgroep benoeming extra onafhankelijk ledenraadlid 

Op 20 juni heeft de tijdelijke werkgroep (Robert, Marieke en Wendy) het concept 
profiel ontvangen van POA. De commentaren zijn digitaal met elkaar uitgewisseld en 
voor deze vergadering verfijnd. Belangrijkste commentaar is: 

 de OPR staat niet genoemd in het profiel; 

 het contact houden met de OPR ontbreekt; 

 er worden veel termen door elkaar gebruikt; 

 vul bij het kwaliteitsprofiel “onderwijs” in; 

 noem bij de andere toezichthouders ook de OPR; 

 benoem onderwijs, welzijn en non profit organisaties bij de andere organisaties 

 breed netwerk hoeft niet; 

 gelijke geschiktheid kan weggelaten worden; 

 verbeter taalfouten; 

 tweede criteria voor niet benoembare personen kan weggelaten worden. 
De werkgroep heeft twee keer zonder resultaat contact proberen te zoeken met POA 
voor overleg. De OPR mandateert de werkgroep om bovenstaand commentaar ter 
advies terug te koppelen aan POA. Verder wil de OPR geïnformeerd worden wanneer 
en in welk medium de uitvraag gedaan wordt. De werkgroep vermeldt ten slotte dat 
Robert zitting gaat nemen in de Benoemings Advies Commissie (BAC). 
. 

6. Nieuws uit de werkgroep communicatie 
Marcel heeft namens de werkgroep een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe 
POA communicatiemedewerker Laura Adelhart de Toorop. Er is gesproken over het 
OPR communicatieplan en de huidige implementatie daarvan. Ook is besproken de 
wens van de OPR voor een documentenportaal om documenten met elkaar te delen. 
SharePoint en Zivver zijn mogelijke opties. Wordt vervolgd. Nu Lucas de OPR gaat 
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verlaten is er dringend aanvulling gewenst voor deze werkgroep. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden bij Marcel. 

7. OPR plan met vergaderschema 2019-202 
Eén opmerking in het vergaderschema “20 februari 2019” moet zijn “20 februari 
2020”. Het plan is na verwerken commentaar, vastgesteld. 

8. Afscheid OPR leden 
Er wordt op een passende manier afscheid genomen van twee OPR leden van het eerste uur: 

Lucas en Jaap. Ook een passend afscheid voor Patricia, die tevens lid was van de OPR 

werkgroep financiën. Ook Esmee heeft gisteravond aangekondigd voorrang te geven aan 

haar studie volgend jaar en zal daarom stoppen met de OPR. Zij krijgt haar afscheidsattentie 

op een later moment. 

Als dank voor de gastvrijheid bij het Nautilus zijn er twee attenties voor de beide conciërges.  

Nogmaals dank voor jullie bijdrage aan medezeggenschap bij Passend Onderwijs in Almere. 

9. Rondvraag 

 Wendy ontdekt een foutje in de uitgereikte folder m.b.t. Passend Onderwijs in 
Almere. Folder wordt verder goed ontvangen. 

 Anne Caroline uit haar zorg over het feit dat het HP 7 leerlingen een half jaar lang 
een passende oplossing moet bieden, omdat de dossiers niet voor 1 mei 
ingeleverd waren. Marieke vult aan dat AlmeerKans ook vol is 

 
Hanneke Broos sluit de vergadering om 21.34 uur. 

 
BESLUITENLIJST 
DATUM BESLUIT 

17-4-2018 OPR PO stemt in met ondersteuningsplan 2018-2022 

17-4-2018 OPR VO stemt in met ondersteuningsplan 2018-2022 

11-12-2018 OPR PO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de meerjarenraming 
2019-2023 

11-12-2018 OPR VO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de meerjarenraming 
2019-2023 

08-04-2019 OPR PO kiest Juscha Koopmans als nieuwe voorzitter 

08-04-2019 OPR PO en OPR VO nemen advies over van werkgroep financiën om geen 
energie te steken in geconstateerde verschillen in eigen vermogen in 
jaarrekeningen 2014/2015 en 2015/2016 

28-06-2019 OPR mandateert werkgroep ten aanzien van advies benoemingsprofiel 
onafhankelijk ledenraadlid na verwerken besproken commentaar 

28-06-2019 OPR plan 2019/2020 wordt vastgesteld na verwerken commentaar 
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ACTIELIJST 
ACTIE WANNEER WIE 

Distribueren notitie Maarten Denters betreffende de 
benoeming extra onafhankelijk ledenraadlid op 
voordracht van de OPR 

Gereed Marcel 

Nadenken over communicatie opties met school MR-
en. Heeft niet tot nieuwe opties geleid. 

Gereed Alle OPR 
leden 

Link evaluatierapport POA distribueren Juli 2019 Marcel 

Opstellen brandbrief informatievoorziening naar OPR 
leden 

Juli 2019 Juscha 

Informeren bij POA wanneer en in wel medium de 
uitvraag gedaan wordt voor het nieuwe onafhankelijke 
ledenraadlid 

Juli 2019 Tijdelijke 
werkgroep 

 


