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Vastgesteld op 7 februari 2022 
Verslag vergadering OPR PO en VO Passend Onderwijs Almere 

14 december 2021, aanvang 19.30 uur, via teams 
 
1: Opening 

• De voorzitter PO opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

• Om elkaar op informele wijze beter te leren kennen wordt besloten om de volgende 
vergadering een uur eerder te beginnen met brood en soep. 

• De meerjarenbegroting wordt toegelicht in het overleg met de bestuurder. 

• De 3 nieuwe OPR leden en de ambtelijk secretaris stellen zich voor en worden door 
de voorzitter welkom geheten.  

• Gevraagd wordt aan de leden die geen bezwaar hebben om hun 06-nummer (met de 
vermelding ik ben verbonden aan betreffende school als ouder\leerkracht) aan het 
secretariaat aan te leveren. Hierdoor kan er sneller geschakeld worden.  

• 2 documenten zijn belangrijk voor de nieuwe leden om deze goed door te nemen: de 
ondersteuningsplannen PO en VO. Daarnaast het ondersteuningsprofiel van de 
school waar het betreffende kind onderwijs geniet.  

2: Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 
3: Vaststellen notulen en actielijst 30-09-2021 
Naar aanleiding van: pagina 3 
Het speerpunten stappenplan ‘Beheersbaarheid VSO/fluide’ is nog niet door bestuurder aangeleverd.  
 
Actielijst: 
Naar aanleiding van: andere opzet gesprek Raad van Toezicht 
De achterliggende gedachte is om met een kleine delegatie vanuit de OPR om in de vergadering met de Raad 
van Toezicht meer inhoudelijk op onderwerpen de dialoog te voeren. Van deze vergadering komt een 
terugkoppeling in de OPR.  
De concept notulen worden definitief vastgesteld en de voorzitter dankt de afscheidnemende ambtelijk 
secretaris voor het vervaardigen van deze notulen.  
 

4: Mededelingen (o.a. ouderenquête, project ’Een leven lang leren’) 
Er zijn 4 afmeldingen ontvangen, 2 vanuit het PO en 2 vanuit het VO. 
 
Ouderenquête 
De drie grote groepen SKO, Primas en ASG  hebben aangegeven, dat de wijze van vraagstelling niet thuishoort 
bij een OPR. Men was de mening toegedaan dat dergelijke vragen thuishoren in een medewerkers/ouderen 
tevredenheidsonderzoek. Met diverse geledingen zijn hier gesprekken over gevoerd die naar tevredenheid zijn 
verlopen. Op grond hiervan zijn de vragen uitgezet en de laatste respons van deze ouderenquête is vandaag 
door de voorzitter PO ontvangen. Afgesproken is dat de OPR niet op schoolniveau de uitslag krijgt, dan wel 
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inziet. 
Gemeld wordt dat 1123 ouders de vragenlijst hebben ingevuld. De verdeling was PO 693 en VO 430. Voor alle 
wijken kan er een analyse per stadsdeel gemaakt worden. Daarnaast wordt door de voorzitter PO aangegeven 
dat de data op schoolniveau niet wordt vrijgegeven.  
Op een vraag of stadsdeel Hout is meegenomen, is de reactie dat dit zal worden nagevraagd door de 
voorzitters PO & VO. 
 
De overgang voorschool PO VO 
De stand van zaken wordt gedeeld. Er is een gesprek met de heer Vogel van ‘Passend Onderwijs’ geweest. Met 
de leden van de werkgroep wordt nog contact gezocht.  
Mocht een leerling een andere school nodig te hebben dan zou het fijn als er een externe begeleider komt die 
dit kan ondersteunen. Deze begeleider kan beoordelen wat passend onderwijs is voor de betreffende leerling. 
De regie hiervan ligt bij de school waar het niet goed gaat met de leerling. Door de drukte duurt het voor de 
leerling te lang voor er geschakeld kan worden.  
Gemeld wordt, dat het meer begeleiden van de schoolkeuze terugkomt in de ouderenquête. De werkgroep kan 
het percentage van de ouderenquête meenemen.    
 
Er wordt gewezen op het feit dat de functie al bestaat namelijk die van onderwijsconsulent! Dit is een functie 
waar men beroep op kan doen en dit loopt via de gemeente. Voor de werkgroep is dit waardevolle informatie 
en betrokkenen nemen contact met elkaar op.   
 
Een leven lang leren 
Er wordt vanuit de werkgroep een update gegeven.  
Dit: een leven lang leren is in samenwerking met Windesheim tot stand gebracht.  
De begeleiding is niet gericht op de ontwikkeling van de leerling (van alle leeftijden) en nu is het meer geënt op 
bijvoorbeeld dagbesteding. Zo komt er een coördinator die gaat matchen op vraag en aanbod. De werkgroep 
gaat bezien waar de hiaten binnen Almere kunnen worden aangevuld. Daarnaast is er contact met 
verschillende vormen van onderwijs. Uitgangspunt is om betere begeleiding van de leerling tot stand te 
brengen.  
Op een vraag of het UWV hierbij betrokken is, is de reactie dat men ervan uitgaat dat dit zo is.  
Verdere informatie is terug te vinden via onderstaande link. Aanvullingen kunnen worden aangedragen bij de 
werkgroep. 
https://www.socialewegwijzeralmere.nl/presentatie-een-leven-lang-leren-augustus-2021/  
 
5: OPR intern overleg: 
De leerling geleding aan het woord 
Gemeld wordt, dat vanuit ‘Pak je kans Almere’ de leerlingen begeleid worden. Op deze wijze worden de 
leerlingen ondersteund in het vertalen van hun idee naar concrete acties. De OPR kijkt uit naar hun ideeën en 
hun plannen. Er is een databank vanuit de maatschappelijke diensttijd. Dit is terug te vinden op de website van 
‘Pak je Kans’. Hier zijn mensen geclusterd die ondersteuning/begeleiding etc. zoeken. Zij kunnen zich hier op 
inschrijven en gekoppeld worden aan een persoon die iets aanbiedt. Via het VMCA kunnen scholen gekoppeld 
worden. Leerlingen kunnen hierdoor een maatschappelijke stage lopen. leerlingen kunnen worden gekoppeld 
aan een peercoaching traject.  https://www.pakjekansinalmere.nl/  
 
Ter advisering: voorgenomen besluit voorzitter RvT 
Er is een document ontvangen van de beleidsadviescommissie van de Bak. De voorzitters PO en VO doen 
verslag van de kennismaking met de beoogde kandidaat.  
 
Gemeld wordt, dat een aantal MR-en heeft aangegeven pas komende week met een advies kan komen, nadat 
eerst de achterban is geraadpleegd.   
 
Deadline van 12 december is inmiddels verstreken en afgesproken is dat de OPR op 15 december met een 
reactie komt. Besloten wordt om nu direct via de mail aan te geven dat de OPR akkoord is met de voordracht 
en dat de formele brief later deze week volgt.  
 
Besluit OPR 
De OPR kan zich vinden in de voordracht van de heer P. van Lieshout als onafhankelijk voorzitter van de Raad 

https://www.socialewegwijzeralmere.nl/presentatie-een-leven-lang-leren-augustus-2021/
https://www.pakjekansinalmere.nl/


 

3 
 

van Toezicht voor Passend Onderwijs Almere en Algemene Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie Passend 
Onderwijs Almere. 
 
Ter advisering: begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 PO VO (zie leeswijzer) 
Er wordt verslag gedaan van de bijeenkomst met financiële commissie.  
Er wordt aangegeven, dat de reserves voor het jaar 2021 moesten worden afgebouwd. Door de Covid en 
incidentele toelagen over het jaar 2021 is het een ingewikkelde puzzel geworden omdat er zaken nog onzeker 
zijn. Door de leerlingenaantallen zijn de prognoses nog niet helder. Er zijn plannen maar de vormgeving hiervan 
is onduidelijk. 
 
Voor de toebedeling van de Covid gelden in het reguliere onderwijs wordt er verwezen naar de MR. De MR 
moet hier zijn goedkeuring aangeven.  
 
Over de arrangementen wordt aangegeven dat met de evaluatie en de aangeleverde punten weinig gedaan 
wordt. Er wordt een duidelijke uitleg en onderbouwing  gemist wat maakt dat een arrangement wordt 
voorgezet.  
Planning voor succes is geëvalueerd. De vraag is hoe is dit gedaan en waar de evaluatie is.  
Er komt een pilot/plan voor hoogbegaafde leerlingen dit nav subsidies. De vraag is hoe dit gelinkt is. 
  
De bestuurder zal in het aansluitend overleg met de OPR met een toelichting op de cijfers komen. 
 
Noot: naar aanleiding van ontvangen mail 16 december 2021 het verzoek om onderstaand aan het verslag toe 
te voegen. 
 
Er was nog een nagekomen reactie van Henriët Speth op een actiepunt uit de vorige notulen: 

Anita heeft contact gehad met Marieke. 

Het stappenplan is nog niet besproken in het MOVO, maar hierbij alvast de conceptversie. 

NB: het is geen nieuw stappenplan alleen omvat het meer aanwijzingen en tussenstappen. 

De financiële paragraaf moet nog aangepast en is dus niet toegevoegd. 

Ter instemming: procesroutes verlenging ondersteuningsplannen PO/VO 2018-2022  
Aan de OPR leden wordt gevraagd of er voor dit agendaonderwerp 1 of meerdere leden procesmatig 
verantwoordelijk en aanspraakpunt willen zijn voor de OPR.  
Aan de leden wordt gevraagd om voor maandag 20e de interesse kenbaar maken aan het secretariaat. 
 
Voorlichting ondersteuningsplannen PO/VOextra bijeenkomst te organiseren. Datum volgt?  
 
Ter bespreking: invulling bijdrage ambitieclusters/aandachtsgebieden 
Er is gevraagd om kenbaar te maken waar de interesses liggen en dit op te geven. De beide voorzitters hebben 
vervolgens nagedacht om meer uit deze OPR te halen. Voorgesteld wordt om een heidag te organiseren om 
bepaalde thema’s aan de orde te stellen en verder uit te werken. Om zodoende meer een gesprekspartner te 
worden voor de bestuurder.  
Daarnaast wordt er aangeven dat, er aan bestuurderszijde ook een bestuurssecretaris is en deze wordt 
gekoppeld aan de ambtelijk secretaris van de OPR. Dit om processen beter te stroomlijnen van en naar de OPR. 
 
Het DB van de OPR zal met een voorstel komen rekening houdend met de agenda’s van de leden.   
 
Ter kennisgeving: SLO trendanalyse (V)SO (mag later gelezen worden) 
 

6: Overleg met bevoegd gezag 

Gemeld wordt aan de bestuurder dat de OPR zich kan vinden in de voordracht van de heer P. van Lieshout als 
onafhankelijk voorzitter van de Raad van Toezicht voor Passend Onderwijs Almere en Algemene 
Ledenvergadering (ALV) van Coöperatie Passend Onderwijs Almere. Dit zal vanavond per mail worden 
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bevestigd. De formele brief over dit besluit namens de OPR volgt later deze week.  
 
Stroomlijning informatievoorziening (in samenspraak met OPR voorzitters) 
Gemeld wordt, dat er een bestuurssecretaris is die onder andere als taak heeft om samen met de 
medezeggenschapsorganen de medezeggenschap te versterken.  
Vanuit de OPR wordt aangegeven dat de ambtelijk secretaris hier mede invulling aan gaat geven. Daarnaast 
wordt gemeld dat 1 of meerdere OPR leden voor de bestuurder voor dit agendaonderwerp contactpersoon zijn 
op proces en inhoud.   
 
Presentatie meerjarenbegroting 
De bestuurder geeft middels een presentatie inzicht in de meerjarenbegroting. De presentatie maakt als 
addendum onderdeel uit van dit verslag.  
 
Vanuit de OPR wordt gevraagd wie er over de NPO-gelden gaan? En hoe worden de NPO gelden binnen het 
samenwerkingsverband besteed? 
De bestuurder geeft aan dat deze gelden beschikbaar zijn om groei in het VSO en PRO op te vangen. In het PRO 
ziet men een daling en daar zijn vanuit de NPO gelden nog bestemmingen voor. De scholen hebben geen 
verplichting om de NPO gelden specifiek aan een bestemming uit te geven. De bestuurder geeft aan dat door 
de velenging van de ondersteuningsplannen er onderzoek wordt gedaan naar de doelstellingen en het 
intensiveren van de doelstellingen. Er wordt dus meer gedaan met de doelen die er al zijn. De bestuurder 
vervolgt, dat er zo min mogelijk onderscheid wordt gemaakt tussen een separaat NPO-doel. De extra 
budgetten die verkregen worden, worden geïncorporeerd.    
Verlening toelaatbaarheidsverklaringen 
De bestuurder geeft aan, dat de TLV’s bekend zijn en daar zit een stappenplan achter. Er is besloten in verband 
met Covid-19, dat de TLV’s voor het jaar 2022 verlengd gaan worden. Er komt dus geen nieuwe exercitie of de 
leerling op de juiste positie zit.  
Vanuit de OPR wordt gevraagd of er op initiatief van de ouders zelf er gekeken kan worden naar de TLV? De 
bestuurder geeft aan dat de TLV gericht is op het faciliteren van scholen om de administratieve lasten te 
verlichten. Echter het kan voorkomen dat er omtrent een leerling een specifieke vraag is en dit kan altijd. Een 
verlening van de TLV gaat in overleg met de ouders en moet passen binnen de 
ondersteuningsperspectiefplannen.     
 
Stand van zaken (o.a. leerlingbegeleiding, ouderenquête) 
De OPR geeft aan, dat men de resultaten van deze ouderenquête in Q1 2022 afwacht. De uitkomsten van deze 
ouderenquête worden in een rapport vervaardigd en besproken in de overlegvergadering. De bestuurder geeft 
aan dat de meest recente stand van zaken aan de OPR is toegestuurd en dat er op dit moment 1147 
respondenten zijn. De ouderenquête sluit met ingang van de kerstvakantie.  
 
Beantwoording vragen uit eerste deel vergadering 
leerlingenbegeleiding 
vanuit de OPR wordt gemeld, dat er gesprekken hebben plaatsgevonden en het wordt binnen de school 
uitgezet. De leerlingen zijn gekoppeld aan een persoon die een coach voor ze gevonden heeft. De leerlingen 
gaan zich als stagiaire inschrijven en ontvangen hiervoor een vergoeding. Het gaat om ongeveer 60 uur voor 6 
maanden en de leerlingen worden ondersteund vanuit dit traject. De bestuurder geeft aan het fijn te vinden 
dat het loopt.  
 
Invulling bijdrage ambitieclusters/aandachtsgebieden  
Er komt een voorstel vanuit de OPR om meer uit de OPR te halen. Dit zal worden gedeeld met de bestuurder.  
 
Playing for success 
De OPR geeft aan, dat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en men is benieuwd naar de uitkomsten van deze 
evaluatie.  
De bestuurder geeft aan, dat planning voor succes is meegenomen uit de doelmatigheid analyse die door WMC 
is gedaan. Hier is gerefereerd aan het onderzoek wat door OBERON is uitgevoerd over de werkwijze voor 
planning voor succes en voor traject 12. De uitkomst is dat men leerlingen heeft begeleid, behouden voor 
onderwijs en vaardigheden meegeven zijn door met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs. Planning 
voor succes is erkend als effectieve interventie. De rapporten worden aan de OPR toegestuurd.  
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Subsidieproject 
De OPR is benieuwd naar het project pilot ‘Hoogbegaafdheid’ en de besteding van de reserves.  
Besloten wordt om dit agendapunt verder per mail af te handelen, waarbij de reactie en antwoorden worden 
gedeeld met de OPR, en indien nodig geagendeerd voor een overlegvergadering.  
De bestuurder geeft aan om het project ‘Hoogbegaafdheid’ als thema te bespreken tussen OPR en 
projectleider.  

7. Afscheid (Ellen, Marjolein, Rene, Marcel) en Rondvraag 
Er wordt stilgestaan bij de OPR leden die afscheid nemen van de OPR. 
Er wordt stilgestaan bij Marcel die het secretariaat met grote toewijding  heeft uitgevoerd.  
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering, wenst eenieder goede feestdagen en een gezond nieuwjaar. 
 

Data komende vergaderingen: 

- 7 februari 2022 

- 5 april 2022 

- 16 juni 2022 

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. 
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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 

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. 

14-12-2021 Volgende vergadering een uur eerder beginnen met brood en soep om elkaar op 
informele wijze beter te leren kennen. 

  

 

ACTIELIJST 

ACTIE WANNEER WIE 

Voorstel uitwerken andere opzet gesprek RvT Oktober 2021 Robert, Wendy 
en Henk 

Leerlingenquête verder uitwerken Oktober 2021 Eline, Kevin, 

Tamara, Wendy 

Ouderenenquête: is stadsdeel Hout meegenomen? Dit 
wordt nagevraagd. 

 Wendy en 
Robert 

Top 3 selecteren te valideren stellingen 18 Juni 2021 Gereed 
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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 

Voorlichting ondersteuningsplannen PO/VO extra datum 
voor 7 februari inplannen.  

14 december 2021  Wendy, Robert 
en Henk 

Voorstel: invulling bijdrage 
ambitieclusters/aandachtsgebieden 

 Wendy, Robert 
en Henk 

Presentatie meerjarenbegroting toesturen aan de OPR  Bestuurder 

Agenderen komende OPR vergadering: 
project ‘Hoogbegaafdheid’ en projectleider uitnodigen. 

  

 

 

 

 


