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Notulen vergadering Ondersteuningsplanraad (OPR) 

Van : Ondersteuningsplanraad (OPR) SWV Passend Onderwijs Lelystad-Dronten 
Datum : maandag 7 februari 2022 
Tijd : 19.30-21.30 uur digitaal via Teams 
Locatie : Digitaal via Teams 
Verslaglegging : Anne Marie van Breemen (AvB) 
 

Onderwerp Toelichting 

1. Opening en vaststellen 
agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
De agenda wordt vastgesteld. 

2. Vaststellen notulen  4 
oktober 2021 

De notulen van 4 oktober 2021 zijn definitief vastgesteld per emailconsultatie.   
Het definitief vaststellen van de notulen van de OPR-vergaderingen gebeurt per 
emailconsultatie. 

3. Mededelingen 
 

- Advies OPR op de (programma)begroting 2022 inclusief de 
meerjarenbegroting 2023-2026 
De OPR heeft een positief advies gegeven op de begroting 2022 inclusief de 
meerjarenbegroting 2023-2026.  

- Werkgroep Kwaliteit 
De bevindingen van de werkgroep Kwaliteit t.a.v. de inhoudelijke 
voortgangsrapportage worden gedeeld bij agendapunt 7.  
EO deelt mee dat de werkgroep het document dat voor hen bestemd is 
bekijkt. Haar bevindingen terugkoppelt naar de OPR en vragen vanuit de 
werkgroep en OPR voorlegt aan de directeur, waarna de werkgroep een 
terugkoppeling doet naar de OPR. De werkgroep is een verlengstuk van de 
OPR, die het advies opstelt.  

- Cloud-omgeving in Teams (documenten) 
Elke OPR-lid is er van op de hoogte dat de documenten staan opgeslagen in 
de Teams groep OPR. 

- S.v.z. terugkoppeling SOP (schoolondersteuningsprofiel) binnen eigen 
organisatie.  
Het SOP wordt belegd bij de werkgroep Dekkend aanbod. Verschillende 
SOP’s bekijken en kijken of er voldoende dekkend aanbod in de regio is en 
waar specifieke ondersteuning geboden wordt. 
 

De directeur wordt gevraagd of er een overzicht is van de verschillende SOP’s. 

4. Scholingsbijeenkomst 
VOS/ABB 

EO en NvE hebben een overleg gehad met Marieke Bloothoofd van VOS/ABB n.a.v. 
de scholingsbijeenkomst (rol van de OPR, rechten en plichten). Zowel de OPR als 
Marieke Bloothoofd waren teleurgesteld over de uitkomst van de 
scholingsbijeenkomst. 
 
Er komt een vervolgafspraak met de OPR die gericht is op de visie en missie van de 
OPR. De OPR wil graag  meer op de voorgrond opereren en proactief te werk te 
gaan.  
 
EO, NvE en Marieke Bloothoofd hebben gesproken over het vaststellen van een 
route waarbij tijdens een vergadering in het begin van het schooljaar (zonder 
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aanwezigheid van de directeur en raad van toezicht) thema’s bepaald worden die 
weggezet worden in de werkgroepen. De OPR-leden kunnen zich hierin vinden.  
 
EO en NvE nemen contact op met Marieke Bloothoofd voor een vervolgafspraak.  

5. Specificatie TLV’s 
 

Jaarlijks wordt a.h.v. een steekproef een analyse gemaakt van de aangevraagde 
TLV’s. Dit gebeurt aan de hand van een aantal beoordelingscriteria/kruisjeslijst.  
 
De OPR wil hieraan de volgende specificaties toevoegen: 

- Wat is de inhoud van de TLV’s van leerlingen die  buiten de regio naar school 
gaan; hoe ziet de kruisjeslijst van deze leerlingen eruit, welke categorie en 
waar zijn ze geplaatst.  

- Welke leerlingen met welke indicaties hebben kans om teruggeplaatst te 
worden naar het regulier onderwijs.  

Deze twee punten in relatie tot het SOP/dekkend aanbod.  
 
De punten van de OPR t.a.v. de kruisjeslijst worden door AvB gedeeld met de 
directeur.   

6. Voorbereiding bezoek 
raad van toezicht 
29-03-2022  

De OPR spreekt af de volgende thema’s te bespreken met de raad van toezicht en te 
overleggen hoe de OPR haar rol daarin kan pakken en tegenspraak kan geven: 

- Dekkend aanbod: welke stappen kan de OPR hierin zetten (ook gezien het 
aantal leerlingen dat buiten de regio naar school gaat).  

- Thuiszittersaanpak 
- Proces nieuwe ondersteuningsplan: welke rol kan OPR hierin pakken 

 
De agendapunten voor het gesprek met de raad van toezicht worden gedeeld met 
de raad van toezicht.  

7. Stand van zaken 
werkgroepen OPR  

Kwaliteit:  
Inhoudelijke voortgangsrapportage bekeken. De volgende punten eruit gehaald om 
nader te bekijken: 

- Beperken onderinstroom m.b.v. ATO (Advies Team Onderinstroom) en 
expertiseteam 

- S.v.z. m.b.t. jeugdhulp, OZA (onderwijs-zorgarrangement) en thuiszitters 
- Percentage van doublures. Gebleken is dat doubleren weinig doet voor de 

leerling.  
- Dekkend aanbod is aangeleverd door alle scholen en verwerkt in het 

dashboard. Kan OPR inzage krijgen in kwaliteitsdashboard. Deze vraag is 
naar de directeur toegestuurd.  

Vorm en inhoud: verslag was goed te lezen met goede toelichting. Dit is 
teruggekoppeld aan de directeur.  
 
Jeugdzorg: 
3 punten: 

- De rekenkamer heeft een stuk opgesteld, waarin staat dat gemeente 
Lelystad het niet goed heeft aangestuurd.  

- Er is een meldpunt ingesteld voor ouders- en leerkrachten 
- Er is een ambassadeursgroep waarin een persoon uit het SWV zit, een uit de 

gemeente, een vanuit jeugdzorg en een aantal ib’ers vanuit de scholen. 
Ambassadeursgroep heeft onderzoek gedaan naar hoe jeugdzorg beleefd 
wordt op de scholen (30% van de scholen is ontevreden (onvoldoende), 30% 
voldoende, 40% zit er tussen in). 
NvE heeft Maureen van den Bos (maakt deel uit van ambassadeursgroep) 
gevraagd wat hun missie/visie is en wat OPR hierin kan betekenen.  
HdM onderzoekt jeugdzorg Dronten.  

JW zet de bevindingen in de Teams-omgeving.  
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8. Proces nieuwe 
ondersteuningsplan 

De directeur deelt mee dat het huidige ondersteuningsplan “We realiseren samen 
Passend Onderwijs” afloopt in 2023. 
Voor het nieuwe ondersteuningsplan is een proces opgesteld dat de directeur 
bespreekt met de OPR. Het proces wordt begeleid door Beekveld & Terpstra en 
bestaat uit 3 onderdelen: 

- Terugkijken en evalueren (wat is wel/niet/bijna gelukt en wat betekent dat 
voor de nieuwe periode) 

- Ontwerpen (welke ambities/uitdagingen)  
Besturing (aan de hand van de ambities wordt gekeken welke 
besturingsmodel erbij past) 
 

In december 2022 moet er een concept-ondersteuningsplan zijn.  
 
Formele besluitvorming: 
Bestuur neemt een voorgenomen besluit in december 2022; 
Samenwerkingsverband voert met de gemeente Lelystad en Dronten en aanpalende 
samenwerkingsverbanden een op overeenstemming gericht overleg (OOGO) 
Ondersteuningsplan gaat ter instemming naar OPR 
Ondersteuningsplan gaat ter goedkeuring naar raad van toezicht 
Bestuur stelt het ondersteuningsplan definitief vast vòòr 1 mei 2023. 
 
Voor het terugkijken, evalueren en ontwerpen wordt een begeleidingscommissie 
ingericht bestaande uit de directeur POLD, schoolbestuurder, lid van de 
programmaraad, lid van de OPR. Rapportages en de zaken die opgehaald worden, 
worden in de begeleidingscommissie besproken.  
 
Er wordt invulling gegeven aan panelgesprekken; welke mensen worden op welke 
manier bevraagd en worden meegenomen bij het terugkijken en evalueren en de 
ontwerpfase.  
 
Er is ruimte voor de OPR om zaken die zij hierin mist in te brengen bij de directeur.  
 
De OPR besluit dat AO zitting neemt in de begeleidingscommissie waarbij ze 
ondersteuning krijgt van JKS en NS. 
 
AvB deelt de directeur mee dat AO zitting neemt in de begeleidingscommissie.   

9. Jaarplanning en 
ledenlijst 2021/2022 

De OPR is akkoord met de jaarplanning en ledenlijst 2021/2022.  

10. Rondvraag Ouder- en jeugdsteunpunt 
De directeur benoemt dat n.a.v. de Evaluatie Passend Onderwijs in 2020 een aantal 
maatregelingen aangekondigd zijn om Passend Onderwijs door te ontwikkelen, ook 
richting inclusiever onderwijs. Een maatregel betreft het inrichten van een ouder- en 
jeugdsteunpunt. Voor een deel zit het oudercontact bij het SWV POLD in de functie 
van de begeleiders passend onderwijs. Zij zijn er voor de scholen en de ouders. De 
begeleiders wensen een gesprek met een aantal ouders om te bekijken waar 
behoefte aan is en hoe dat binnen POLD ingericht kan worden. De vraag aan de OPR 
is of de begeleiders POLD in gesprek kunnen gaan met de ouderafvaardiging van de 
OPR over het ouder/jeugdsteunpunt.  
 
Afgesproken wordt dat de begeleiders contact op kunnen nemen met EO, AC en 
MvO.  
 
Kwaliteitsdashboard 
De werkgroep Kwaliteit heeft het verzoek bij de directeur neergelegd m.b.t. inzage 
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Actielijst  
 

Datum 
Vergadering 

Agen
da-
punt 

Beschrijving Wie Einddatum  Status Afgehandeld 
d.d. 

210308 5 Bespreken thuiszittersaanpak met 
(commissie van) de OPR. De 
directeur bespreekt met JJ en EO 
hoe de thuiszittersaanpak binnen 
de OPR te bespreken. 

JJ/EO/ 
MvAR 

15-03-2022   

211004 11 Ideeën omtrent de rol die de OPR 
wil nemen in het proces van het 
nieuwe ondersteuningsplan en hoe 
de ouders en leerkrachten te 
betrekken in dit proces worden 
toegestuurd aan AvB. 

OPR    

220207 
 

3 De directeur wordt gevraagd of er 
een overzicht is van de 
verschillende SOP’s. 

AvB z.s.m.    

220207 4 EO en NvE nemen contact op met 
Marieke Bloothoofd voor een 
vervolgafspraak. 

EO/NvE z.s.m.   

220207 5 De punten van de OPR t.a.v. de 
kruisjeslijst worden gedeeld met de 
directeur.   

AvB z.s.m.   

220207 6 De agendapunten voor het gesprek 
met de raad van toezicht worden 
gedeeld met de raad van toezicht. 

AvB 15-03-2022   

220207 7 JW zet bevindingen werkgroep 
Jeugdzorg in Teams-omgeving 

JW z.s.m.  ✓  

220207 8 AvB deelt de directeur mee dat AO 
zitting neemt in de 
begeleidingscommissie.   

AvB z.s.m.   

220207 9 Toegang kwaliteitsdashboard voor 
OPR 

MvAR/A
vB 

z.s.m.    

220207 9 Document verbeteraanpak en 
voortgangsrapportage-
verbeteraanpak worden in Teams-
omgeving gezet 

NS z.s.m.  ✓  

220207 9 Overzicht werkgroepen toesturen 
aan MdB 

EO z.s.m.    

in het kwaliteitsdashboard. De directeur bespreekt dit met AvB en een van beiden 
komt erop terug.  
 
Verbeteraanpak en voortgangsrapportage-verbeteraanpak  
NS zet deze stukken in de Teams-omgeving. In de voortgangsrapportage wordt o.a. 
ook het OZA-traject besproken.  
 
Werkgroepen 
EO stuurt MdB het overzicht van de werkgroepen toe. Dit overzicht staat ook in de 
Teams-omgeving.   

11. Sluiting De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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