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OndersteuningsPlanRaad (OPR) vergadering d.d. 30 september 

2021, locatie Nautilus college 
 

1. Opening 

Opening van deze eerste fysieke vergadering sinds de Covid-19 pandemie door 

Juscha. Daarom volgt er eerst een korte voorstelronde. Aan de agenda worden de 

onderwerpen “werving interim bestuurder” en “evaluatie coöperatie Passend 

Onderwijs Almere (POA)” toegevoegd. De agenda is hiermee vastgesteld. 

 

2. OPR intern overleg 

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de OPR vergadering van 15 juni en 

daarmee zijn de notulen vastgesteld.  

 

Mededelingen: 

• Rebecca, Irma, Daniel, Claire, Natascha en Bianca hebben zich voor deze 

vergadering afgemeld. 

• Linda, Marcia en Simone hebben na de zomervakantie aangegeven per direct te 

stoppen met hun deelname aan de OPR. 

• Ellen (einde zittingstermijn) en Marjolein (verlaat onderwijs) geven aan na de 

vergadering in december te stoppen met de OPR. 

• Een oproep wordt gedaan aan een ieder om te helpen bij het zoeken van nieuwe 

OPR leden. 

• Welkom aan de nieuwe OPR leden Marloes, Daan en Bianca. 

• Marcel geeft toelichting op de stand van zaken betreffende zijn opvolging als 

ambtelijk secretaris. Een taakomschrijving en een profiel is beschikbaar om hier 

verder invulling aan te geven. Wordt vervolgd de komende periode met de 

nieuwe voorzitters van de OPR. 

 

De leerlinggeleding aan het woord: 

Eline, Kevin en Tamara geven terugkoppeling wat hen op dit moment bezig houdt. 

Voor Eline en Kevin zijn dat de Nautilus leerlingenraad. De leerlinggeleding wil graag 

hulp bij het opstellen van een leerling-enquête m.b.t. passend onderwijs ervaringen 

in Almere. Robert geeft aan hen op weg te gaan helpen. 

 

Verkiezing nieuwe OPR PO en OPR VO voorzitter: 

Juscha neemt deze vergadering afscheid van de OPR. In de afgelopen periode heeft 

zij zowel de OPR PO als OPR VO voorgezeten. Omdat OPR PO en OPR VO toch 

verschillende raden zijn, wordt er weer een OPR PO voorzitter en OPR VO voorzitter 

benoemd. Zij vormen samen met de ambtelijk secretaris het OPR Dagelijks Bestuur 

(DB), Ook biedt dit weer de mogelijkheid om apart te vergaderen, indien nodig. 

Robert is de enige kandidaat voor de OPR PO en Wendy de enige kandidaat voor de 

OPR VO. Een schriftelijke stemming bevestigd hun benoeming. Hierna neemt Juscha 

afscheid van de OPR. Zij wordt bedankt met een attentie en applaus voor haar inzet 

voor de OPR. Robert zit deze vergadering verder voor. 
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Werving nieuwe bestuurder: 

Robert geeft terugkoppeling over de wervingsprocedure voor de interim directeur 

bestuurder en de tweede interim bestuurder voor Taalcentrum en SAS. De OPR leden 

zijn tevreden hoe zij de afgelopen periode hierover geïnformeerd zijn. Het is tot 

dusver een intensief traject geweest, waarbij de medezeggenschap haar rol duidelijk 

invulling heeft gegeven. 

 

Evaluatie coöperatie Passend Onderwijs: 

Robert meldt dat er afgesproken was, dat in september een uitnodiging zou komen 

van de Raad van Toezicht (RvT) hoe dit proces gaat lopen. Dat is tot dusver nog niet 

gebeurd. Op tijd geïnformeerd worden, blijft een probleem. Robert neemt hiervoor 

contact op met de voorzitter van de RvT. Rene geeft aan dat het gebrek aan 

informatie meer voorkomt bij medezeggenschapsorganen. 

 

Ambitieclusters PO en speerpunten VO:  

Vanuit Passend Onderwijs Almere zijn twee documenten opgestuurd met daarin de 

stand van zaken ambitieclusters PO en speerpunten VO. Er zijn een aantal vragen, die 

in het tweede deel aan het bevoegd gezag gesteld zullen worden. Ook terugkerende 

onderwerpen als begroting en jaarrekening zullen weer op de agenda komen. Hierbij 

komt ook de inzet van de bovenmatige reserves inclusief de halfjaarlijkse 

verantwoording. Elk OPR lid wordt gevraagd aan te geven, waar zijn/haar inzet gaat 

liggen het komend schooljaar. Marcel zal hiervoor een overzicht van onderwerpen 

per e-mail toesturen. 

 

Ouderenquête: 

Marcel herinnert de OPR leden aan de oproep van Irma om uiterlijk 1 oktober 

opmerkingen over de enquête te melden aan Laura van Passend Onderwijs Almere. 

Opgemerkt wordt dat de enquête lang is. Rene vraagt of er vooraf al bepaald is wat 

het responsepercentage moet zijn om de enquête representatief te laten zijn. Petra 

vraagt of ouders met kinderen op meerdere scholen de enquête ook meerdere keren 

kunnen invullen? Deze opmerkingen worden doorgegeven aan Irma. 

 

Onderzoek “een leven lang leren voor iedereen” 

Wendy licht de stand van zaken toe met betrekking tot dit onderzoek. Het onderzoek 

geeft aan dat alle leermogelijkheden nog niet dekkend zijn. Het rapport wordt 

binnenkort gepubliceerd en zal aan iedereen gemaild worden ter verspreiding in het 

eigen netwerk. Een vervolgonderzoek wordt gehouden om nieuwe behoeftes van 

leermogelijkheden te identificeren. 

 

3. Overleg met bevoegd gezag 

Monica en Henriet schuiven aan voor het tweede deel van deze vergadering. 

 

Monica, de nieuwe interim directeur bestuurder stelt zich voor, gevolgd door een 

gehele voorstelronde. 
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Robert vraagt naar de stand van zaken evaluatie coöperatie Passend Onderwijs en 

geeft aan dat afgesproken was dat er in september informatie gestuurd zou worden 

vanuit de RvT. Wendy meldt dat zojuist de mail is binnengekomen. Monica licht toe 

dat tot dusver de RvT een uitvoerende rol heeft gehad. Vanaf nu zal Monica de 

uitvoerende rol gaan vervullen. Er wordt een planning gemaakt op inhoud en 

processtappen. Eind oktober moet dit gereed zijn. Of en welke externe partij 

ondersteuning hierbij zal geven is nog niet bepaald. De OPR zal over het 

evaluatieproces tijdig geïnformeerd worden. Robert spreekt zijn zorg uit over de 

informatieverstrekking tot dusver. Een aparte OPR werkgroep zal over dit onderwerp 

samengesteld worden. Robert verzoekt om rekening te houden met 

vergadertijdstippen voor personeel en ouders. 

 

Wendy vraagt naar het stappenplan, zoals genoemd bij beheersing VSO/fluide 

overgangen in speerpunten VSO. Henriet antwoord dat het stappenplan af is en via 

de klankbordgroep op 28/10 gecommuniceerd gaat worden. 

Marieke vraagt welke ontwikkelagenda “Jonge kind” bedoeld wordt bij 3de 

ambitiecluster PO? Henriet zal deze vraag doorspelen naar Anita. 

Robert geeft aan dat het 2de ambitiecluster vanuit POA wel afgerond kan zijn, maar 

dat de inzet van  en verantwoording over de bovenmatige reserves een belangrijk 

onderwerp is voor de OPR werkgroep financiën. Monica geeft een toelichting op de 

inzet van de bovenmatige reserves en andere incidentele gelden op dit moment 

(bijvoorbeeld vanwege de pandemie). Aan incidenteel geld geen gebrek, maar het 

moet wel doeltreffend besteed gaan worden, waarvoor capaciteit vrijgemaakt moet 

worden. 

De beoogde verlenging van de huidige ondersteuningsplannen vereist een formele 

instemming van de OPR en de gemeente (Op Overeenstemming Gericht (OOG) 

overleg). Vanuit de OPR wordt benadrukt dat de OPR 6 weken de tijd heeft voor de 

behandeling van het instemmingsverzoek, 

Vanuit de OPR wordt gevraagd of er vanuit POA ook ondersteuning gegeven kan 

worden aan de OPR leerlinggeleding, bijvoorbeeld door de inzet van stagiaires. 

Henriet gaat kijken welke faciliterende mogelijkheden er zijn (bijvoorbeeld 

vrijwilligersorganisatie VMCA), want de organisatie ligt bij de OPR zelf. 

Daan geeft aan in het PO ambitiecluster document het onderwerp “overgang PO naar 

VO” te missen. Uit eigen ervaring mist hij hier de regie voor specifieke leerlingen, die 

extra ondersteuning nodig hebben. Petra en Ellen vullen dit aan met ervaringen 

“overgang voorschoolse opvang naar PO”.  Henriet antwoordt dat er wel 

steunpunten zijn ingericht bij Passend Onderwijs. Wendy vult aan dat er een landelijk 

doelgroepen model beschikbaar is. Daan geeft aan dat steunpunten reactief zijn en er 

eerst meer inzicht verkregen moet worden in de problematiek. Henriet zal Daan 

koppelen aan Karel van het BOVOC (overleg orgaan tussen basis onderwijs en 

voortgezet onderwijs). Marloes, Petra, Marieke en Tamara sluiten hierbij aan. Petra 

maakt melding nog melding van niet presenterende kinderdagverblijven. Henriet 

geeft aan dat zij niet vallen onder Passend Onderwijs. 

 

Wendy vraag naar het vervolgonderzoek doelmatigheid bij het VO. Henriet 

antwoordt dat er een PDCA (Plan Do Check Act) verbeter cyclus op inhoud en proces 
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opgezet wordt. Monica vult aan dat de vraag “wat bereik je met welk geld” niet 

makkelijk te beantwoorden is. Wel is de intentie om zoveel mogelijk budget zo laag 

mogelijk in te zetten. Henriet vult aan dat het belangrijk is om specifieke kinderen te 

volgen om inzicht te krijgen wat de inzet van de middelen oplevert. Petra vult aan dat 

communicatie met ouders hierbij heel belangrijk is. 

 

4. Rondvraag 

• Wendy doet een oproep om de petitie te ondertekenen op https://www.gvo.nu/. 

Doel van deze petitie is om het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) te hernoemen 

naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs (GVO), uit het basisonderwijs te halen en 

onder te brengen bij de cao en wetgeving van het voortgezet onderwijs. 

• Daan vraagt of er ook 06 nummers van de OPR leden uitgewisseld kunnen worden. 

Marcel zal voor diegene, die dit willen, de 06 nummers opnemen in het 

aandachtsgebieden overzicht. 

 

Robert sluit de vergadering om 21.36 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 

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. 
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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 

08-04-2021 OPR PO stemt in met bestedingsplan bovenmatige reserves 

08-04-2021 OPR VO stemt in met bestedingsplan bovenmatige reserves 

15-06-2021 OPR PO en OPR VO geven mandaat aan Robert, Wendy en Claire met 

betrekking tot advisering competentieprofiel interim bestuurder. 

15-06-2021 OPR PO stemt in met medezeggenschapsstatuut PO en 

medezeggenschapreglement PO 

15-06-2021 OPR VO stemt in met medezeggenschapsstatuut VO en 

medezeggenschapreglement VO 

30-09-2021 OPR PO kiest Robert als nieuwe voorzitter en OPR VO kiest Wendy als 

nieuwe voorzitter. 

 

ACTIELIJST 

ACTIE WANNEER WIE 

Voorstel uitwerken andere opzet gesprek RvT Oktober 2021 Robert 

Leerlingenquête verder uitwerken Oktober 2021 Eline, Kevin, 

Tamara, 

Wendy 

OPR informeren over jaarrekeningen 2020 Juni 2021 Werkgroep 

financiën 

Top 3 selecteren te valideren stellingen 18 Juni 2021 Gereed 

Aangeven bij welk(e) onderwerp(en) je wilt aansluiten Oktober 2021 Alle OPR leden 

Doorspelen vraag ontwikkelagenda “Jonge Kind” aan 

Anita en OPR in contact brengen met BOVOC 

Oktober 2021 Henriet 

Vervolg geven aan benoeming nieuwe ambtelijk 

secretaris 

Oktober 2021 Robert, 

Wendy, 

Marcel 

 


