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OndersteuningsPlanRaad (OPR) vergadering d.d. 8 december 2020, 
Teams digitaal 
 

1. Opening 
Opening door Juscha. 
 
Welkom aan de nieuwe OPR leden in de personeelsgeleding: Joyce en Daniel. De 
nieuwe leden stellen zich voor. De OPR PO is nu helemaal bemensd. Bij de OPR VO is 
er nog 1 vacature in de personeelsgeleding regulier. 
 
Het nagezonden vergaderstuk betreffende de ouderenquête ontbreekt in de concept 
agenda. Dit punt wordt meegenomen in de agenda en daarmee wordt de agenda 
vastgesteld. 
 
Er is geen commentaar op de notulen van de vorige vergadering. De notulen zijn 
hiermee  goedgekeurd. 
 
Mededelingen: 

 Op de oproep voor een digitaal overlegmoment met de OPR SWV Lelystad hebben 
Juscha, Tamara en Wendy gereageerd. Het overlegmoment zal op 10 februari 2021 
plaatsvinden. 

 Marieke, Natascha en Jacqueline hebben zich afgemeld voor deze OPR 
vergadering. 

 
2. OPR intern overleg 

 
De leerlinggeleding aan het woord 
Als voorbereiding op deze vergadering hebben Tamara, Eline en Kevin onderzoek 
gedaan welke informatie er te vinden is op de website van hun school betreffende 
passend onderwijs. Tamara geeft terugkoppeling over haar ervaringen met de OVC 
website, Eline over de Helen Parkhurst (HP) website en Kevin over de Nautilus website. 
Zo geeft de OVC website informatie over huiswerkhulp, structuurklassen, de HP 
website informatie over hoog- en meer-begaafdheid en onderwijs voor langdurig zieke 
kinderen. Voor beide websites geldt dat er verouderde PDF files op staan. Op de 
Nautulis website is diverse informatie makkelijk te vinden, maar wordt wel opgemerkt 
dat de praktijkervaring niet altijd overeen komt met de website. De leerlingen gaan 
hun ervaringen verder bespreken met direct betrokkenen binnen hun scholen 
(afdelingsleider, afdeling passend onderwijs). 
Vanuit de oudergeleding wordt bevestigd dat er weinig informatie op de OVC website 
staat en ook verouderd is. Vanuit de personeelsgeleding wordt gevraagd of het School 
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Ondersteuning Profiel (SOP) ook op de website staat? Er ontstaat een discussie over 
het belang van het SOP en ook de rol van de medezeggenschapsraad daarin 
(adviesrecht en elk jaar beoordelen). Er zal een nieuwsbrief gestuurd worden vanuit 
de OPR  naar alle school MR-en om hen daarover te informeren. 

 
 
 
Begroting 2021: 
Op 30 november heeft de werkgroep financiën de concept begroting 2021 
doorgenomen met Pierrette, financial controller Passend Onderwijs Almere (POA). 
Daarbij zijn vragen beantwoord en is er gevraagd om tekstuele wijzigingen ter 
verduidelijking door te voeren. Robert meldt dat het adviesrecht van de OPR op termijn 
omgezet wordt naar een instemmingsrecht. Dat vraagt om verdere professionalisering 
van de OPR. Ander belangrijk punt is dat vanuit de overheid de 
samenwerkingsverbanden hun bovenmatige reserves moeten gaan inzetten. Het 
wachten is nog op te volgen richtlijnen  betreffende het bedrag en de manier waarop 
deze reserves aangesproken moeten worden (in één keer of uitgesmeerd over 
meerdere jaren). In het tweede deel van deze vergadering wordt de begroting 
toegelicht door Pierrette. De werkgroep geeft positief advies op de concept begroting. 
 
Landelijke evaluatie passend onderwijs i.r.t. Almere: 
De aangeleverde beleidsnota’s door POA betreffende de specifieke evaluatie over 
passend onderwijs in Almere worden doorgenomen. Deze beleidsnota’s zijn het 
vervolg op de landelijke evaluatie passend onderwijs die medio dit jaar is afgerond. 
Wendy mist in de aangeleverde vergaderstukken de evaluatie van zaken en projecten, 
die geweest zijn en blijft de evaluatie vaag vinden. Er is nu meer interactie met de OPR, 
maar mist de lijn waar we naar toe gaan. Caroline geeft aan dat structureel 
onduidelijkheid is door wie geëvalueerd wordt en mist doelstellingen.  
 
Meerdere ervaringen van ouders en personeelsleden met passend onderwijs bij 
Echnaton, OVC en MLF worden besproken. Zo moet je als ouder overal zelf achteraan 
gaan. Deze praktijkervaringen zijn ook reden geweest om zitting te nemen in de OPR. 

 
Hoog Begaafdheid (PO en VO) 
Jasper geeft een toelichting op de aangeleverde vergaderstukken betreffende de 
voortgang van de lopende HB projecten voor PO en VO. Voor de projecten is eind 2019 
subsidie toegekend tot en met 2023.  Het subsidie project voor hoog- en meer-
begaafde leerlingen binnen Almere richt zich op het primair en voortgezet onderwijs. 
Soms in samenwerking tussen PO en VO, soms in werkgroepen die los van elkaar 
opereren De stand van zaken van de werkgroepen wordt kort toegelicht door Jasper. 
Zo komt er een pilotgroep HB-plusklas onderbouw PO om hoog en meer-begaafde 
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leerlingen in een eerder stadium extra ondersteuning te bieden. Voor de OPR is 
belangrijk dat Juscha en Jasper deelnemen aan de klankbordgroep ouders, die om de 
6 á 8 weken bij elkaar komt. De volgende bijeenkomst is in januari 2021. Wendy vraagt 
of deze projecten ook het VSO omvat. Jasper gaat dit navragen. 
 
Ouderenquête 
Irma geeft een toelichting op de vooraf toegestuurde concept vragenlijst om meer 
informatie te krijgen over de ouderbetrokkenheid bij passend onderwijs in Almere. 
Deze vragenlijst is samen met Laura, communicatie medewerker van Passend 
Onderwijs opgesteld.   Ook de ervaren ouderbetrokkenheid in deze Corona tijd is 
meegenomen in de vragenlijst. Robert geeft aan behoefte te hebben aan extra 
verdiepende vragen en vraagt ook welke gegevens er uit de enquête gehaald moeten 
worden. Moet er niet een bureau hiervoor ingeschakeld worden? Heb je extra 
verdiepende vragen, mail die dan naar Irma of Laura. Verder volgen er vragen hoe de 
enquête wordt uitgezet. Via MR-en, schooldirecties , ouderportaal of leerling-portaal 
of via een betaald bureau? 

 
3. Overleg met bevoegd gezag 

Hetty, Anita en Pierrette schuiven digitaal aan in het tweede deel van deze 
vergadering. 
 
Pierrette geeft een toelichting op de begroting 2021. Alle vragen kunnen nu gesteld 
worden, maar ook op een later moment via Marcel. De getoonde PowerPoint 
presentatie wordt na de vergadering naar alle OPR leden gestuurd.  

In de presentatie komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
• Ontwikkeling leerlingaantallen 
• Budget SWV-PO 
• Budget SWV-VO 
• Opbouw van de begroting 
• Aandachtspunten in het SWV-PO 
• Aandachtpunten in het SWV-VO 
• Reserve posities. 
 
Het te besteden budget voor passend onderwijs in Almere wordt bepaald door het 
aantal leerlingen in het PO en het VO. De geldstromen PO en VO moeten hierbij 
gescheiden blijven. 

De huidige prognoses laten zien dat het aantal leerlingen in het PO gaat stijgen de 
komende jaren. Het aantal leerlingen in het VO laat op korte termijn een dip zien, die 
niet verwacht was en waarvan de oorzaak nog niet bekend is. Deze afname heeft dus 
gevolgen voor het te besteden budget. 
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De ontwikkelingspercentages SO en SBO geven aan dat er een stijging is van het 
percentage leerlingen in het SO door eerdere instroom, maar een afname in het SBO. 
Percentage SO en SBO samen liggen boven het landelijk gemiddelde. Het percentage 
leerlingen in het VSO laat de laatste 2 jaar een daling zien, maar ligt nog wel fors boven 
het landelijk gemiddelde.  De daling wordt toegeschreven aan arrangementen, 
bijvoorbeeld bij het OVC en het Baken. 

Petra stelt de vraag in hoeverre deze percentages regio gebonden zijn? In hoeverre 
volgen leerlingen in Almere onderwijs in andere regio’s en andersom? Ervaring bij het 
Nautilus is dat er per klas 2 a 3 leerlingen van buitenaf komen. Het beleid is echter 
gericht op onderwijs in de eigen omgeving. Ook de bekostiging van het leerling-vervoer 
is hierop afgestemd via wet en regelgeving. 

Het percentage leerlingen in het Praktijkonderwijs ligt boven het landelijk gemiddelde, 
maar blijft nu wel stabiel. 

Daarna wordt de methodiek van bekostiging toegelicht. Er vinden verplichte 
afdrachten plaats voor zware ondersteuning (SO voor PO), en lichte ondersteuning 
(SBO voor PO, algemeen en LWOO/Pro voor VO). Daarna is er ruimte voor vrije 
besteding. 

De opbouw van de begroting wordt toegelicht: 
• Bekostiging minus verplichte afdrachten 
• Kosten Organisatie en Toeleiden 
• Toekenning beschikbare middelen voor de uitvoering van het ondersteuningsplan. 
 
Nieuw in de begroting 2021 SWV-PO: 
• Stijging SO leerlingen 
• Daling SBO leerlingen; loslaten vast aantal leerlingen in SBO 
• 1 maatwerkbudget in regulier PO 
• Nieuwe projecten NT2 maatjes incl extra projectleiding/Kansklas 

VMBO/Oranjehuis 
• Schaduwtalentenlab vanuit de subsidie HB 
• Budget differentiatie en innovatie ambities OP 18-20; € 120.000 per jaar 
• Verwachte verliezen de komende jaren. 
 
Aandachtspunten in de begroting 2021 SWV-VO: 
• Daling leerlingaantal in Almere 
• Daling in het VSO/ PrO 
• 1 maatwerkbudget in regulier VO 
• Arrangementenbudget Trinitas 
• LWA steeds meer middelen zelf beschikken; verwachte nieuwe regeling 
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• Taakstelling SWV-VO vanaf 2024; tekorten de komende jaren. 
 
Voor de tekorten is belangrijk wat de richtlijnen worden voor het inzetten van de 
bovenmatige reserves. Wat wordt het bedrag en de doorlooptijd om deze reserves in 
te zetten? In januari wordt dit verder besproken met de werkgroep financiën. Bij deze 
keuzes is het ook belangrijk om doelstellingen en evaluaties mee te nemen. Hetty vult 
aan dat investering nodig blijft in het regulier onderwijs. Vanuit de OPR wordt 
aangevuld dat ook focus nodig blijft op verbetertrajecten, die zonder investeringen 
gerealiseerd kunnen worden. 
 
Pierrette wordt bedankt voor de heldere en duidelijke uitleg over de begrotingen. 
Robert vult aan dat het belangrijk is om te gaan bepalen hoe de OPR het 
instemmingsrecht en de daarbij horende rol gaat oppakken. Er is basiskennis en 
verdiepingskennis nodig. 
 
Juscha geeft aan de onderwerpen terugkoppeling “Leerlingenonderzoek 
schoolwebsite” en “landelijke evaluatie passend onderwijs i.r.t. Almere” gezien de 
beschikbare tijd door te willen schuiven naar de volgende OPR vergadering. Deze 
onderwerpen moeten zorgvuldig besproken worden. 
 
Irma licht de uitkomst van de bespreking enquête ouderbetrokkenheid van voor de 
pauze toe aan het bevoegd gezag. Aangevuld door Robert m.b.t. verdieping vragen en 
welke data er uit de enquête gehaald moet worden, het doel wat ermee behaald gaat 
worden en hoelang deze data gebruikt moet gaan worden. Moet hier ook een bureau 
voor ingehuurd worden of is het voldoend om iemand mee te laten kijken? Hetty geeft 
aan dit verder op te pakken en daarbij ook aandacht te besteden aan he realiseren van 
voldoende bereik. Actiepunt voor alle OPR leden om verdiepingsvragen aan te leveren.  
 

4. Rondvraag 

 Hetty benadrukt nog even de keuzes, die mogelijk in januari gemaakt moeten 
worden over de in te zetten reserves en dat daarbij de werkgroep financiën 
mogelijk aangevuld moet worden met andere OPR leden.  

 Wendy wil graag geïnformeerd worden over de vernieuwde vragenlijst enquête 
ouderbetrokkenheid plus beschikbare evaluaties VO. 

 
Juscha sluit de vergadering om 21.41 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 
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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 

27-09-2019 Besluitvorming ten aanzien van OPR contactpersonen en werkwijze 
POA/OPR zijn vastgelegd in notulen OPR vergadering 27/09/2019 en 
worden medio het schooljaar geëvalueerd. 

27-09-2019 OPR besluit om afhankelijk van het onderwerp of besluitvorming 
apart te vergaderen in een deel van de vergadering. Aanwezigheid 
bestuurder is bij elke OPR gewenst in de tweede helft van de 
vergadering. 

10-12-2019 OPR PO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de 
meerjarenraming 2019-2023 

10-12-2019 OPR VO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de 
meerjarenraming 2019-2023 

18-06-2020 OPR PO stemt in met het Ondersteuningsplan addendum 
betreffende deskundigenadvies en uitgangspunten 
toelaatbaarheidsverklaring. 

08-12-2020 OPR PO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de 
meerjarenraming 2019-2023 

08-12-2020 OPR VO geeft positief advies (met kanttekeningen) over de 
meerjarenraming 2019-2023 

 
ACTIELIJST 

ACTIE WANNEER WIE 

Overzicht aandachtsgebieden bijwerken en 
distribueren 

Oktober 2020 Gereed 

Informatie over 3 online bijeenkomsten en 
speerpunten ambitiecluster 3 delen via OPR 
secretariaat 

Oktober 2020 Gereed 

OPP richtlijnen delen met Marieke en informatie 
werkgroep beheersbaarheid VSO delen met Hetty 

Oktober 2020 Wendy 
(gereed?) 
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OPR nieuwsbrief sturen naar alle MR-en en hen 
informeren over het belang van het SOP 

Februari 2021 Marcel/Robert 

Verifiëren of VSO in de scope zit van de HB projecten Februari 2021 Jasper 

Aanleveren verdiepingsvragen enquête 
ouderbetrokkenheid 

December 2020 Alle OPR leden 

Presentatie Pierrette verspreiden December 2020 Marcel 

Agenderen volgende vergadering: 
- Leerlingen onderzoek school website 
- Evaluatie lokaal borging en rol ouders 

Februari 2021 Marcel 

 


