
Notulen Ondersteuningsplanraad SWV PO Noordoostpolder-Urk 
 

 

Datum  : 15 januari 2014 

Aanwezig : Esther de Ruiter, Trea Dijkgraaf, Ina Oosterhuis, Theo Konter, Wendy 

    Roowaan 

Afwezig : Tjeerd Hoekstra, Willem Fruijtier 

 

 

1 Opening en welkom 

Ina opent de vergadering en geeft aan de Tjeerd en Willem zich hebben afgemeld. Anja 

stelt zichzelf voor. Tjeerd Hoekstra heeft aangegeven wel voorzitter te willen worden. 

Hiermee stemt iedereen in. Wendy Roowaan geeft aan wel secretaris te willen zijn. Ook 

hiermee stemt iedereen in. Deze vergadering zal worden geleid door Esther.  

 

2 Vaststelling agenda 

De agenda wordt vastgesteld. Er komt een vraag van Wendy over de inspectie. Besloten 

wordt om dit punt gelijk te bespreken. Op dinsdag 4 februari wordt het 

Samenwerkingsverband door de inspectie bezocht. Trea en Wendy zijn op deze dag 

uitgenodigd door Ina. Zij zitten hier op persoonlijke titel. De inspecteur zal een aantal 

vragen stellen. Het inspectiebezoek geeft nog geen oordeel. Er komt wel een beschrijving 

op de site. De agenda wordt verder niet gewijzigd.  

 

3 Vaststellen notulen van 6 november 2013 

Wendy geeft aan dat haar achternaam twee oo’s bevat. Verder geen op- of 

aanmerkingen op de notulen.  

 

4 Statuut en reglement  

Het statuut en het reglement is door het bestuur vastgesteld. De punten die door de OPR 

zijn aangegeven, zijn gewijzigd in het nieuwe statuut. De herziene versie is als bijlage 

met de agenda meegestuurd. 

 

5 Verkiezing voorzitter en secretaris 

Zie de aantekeningen onder punt 1.  

 

6 Bespreking Concept ondersteuningsplan 

Het concept moest ter bespreking voor 1 februari bij de OPR aanwezig zijn. Voor 1 maart 

2014 moet de OPR instemming geven. Ina geeft aan dat er nog een aantal bijlagen 

ontbreken. Het document wat er nu ligt, is op hoofdlijnen geschreven. Esther geeft aan 

dat het moeilijk te lezen is op deze manier, maar snapt de beweegredenen wel. 

Instemmingsrecht is best stevig, maar in de praktijk voelt het alleen als het zetten van 

een stempel. Ina stuurt de OPR voor 1 feb. nog een belangrijke bijlage toe. De begroting. 

Hier is momenteel nog een extern bureau mee bezig. We besluiten op dit moment dat we 

voor 1 maart toch nog een keer bij elkaar komen.  

 

Theo vraagt of wij het ondersteuningsprofiel per school nog te zien krijgen. Vooralsnog 

zijn niet alle ondersteuningsprofielen toegevoegd aan het ondersteuningsplan. Mogelijk 

verwacht de inspectie dit wel van het swv. In dat geval worden de profielen opgenomen  

als bijlage en/of wordt een samenvatting gemaakt.  

 

Esther en Trea hebben een checklist op internet gevonden waarin staat wat er allemaal in 

het Ondersteuningsplan moet staan. Besloten wordt dat ieder lid dit naast het 

ondersteuningsplan legt.  

 

Ina legt uit dat externe expertise via korte lijnen ingeschakeld kan worden.  

 



Er wordt besloten dat het ondersteuningsplan toch besproken wordt. Tevens wordt er 

besloten dat de OPR er naar streeft om twee keer per jaar te vergaderen.  

 

Pagina 2: Het jaarverslag wordt aan de Ondersteuningsplanraad voorgelegd.  

Pagina 3: Onder de stichting Eduvier onderwijsgroep vallen ook scholen.  

Pagina 5: De kosten per kind worden verdeeld in 3 categorieën.  

Pagina 7: Het kopje Medezeggenschap schept verwarring bij een aantal. Dit MR is de OPR 

binnen dit samenwerkingsverband. De site: www.passendonderwijsnu.nl is de website 

van het SWV PO NOP-Urk.  

Pagina 8: Ina geeft aan dat de specialisten binnen het SWV hoogstens twee keer per jaar 

bij elkaar komen. Dit is typerend voor dit SWV: ernaar streven om de specialisten zo 

weinig mogelijk te laten vergaderen zodat hun tijd zoveel mogelijk ten goede komt aan 

de kinderen.  

Pagina 9: Het streefdoel van max. 2% wat betreft de plaatsing in het sbo sluit aan bij het 

landelijke bekostigingsbeleid van het sbo. Een streefdoel van maximaal 2% is zeer 

gebruikelijk.  

Pagina 10: Onder ketenpartners verstaan wij onder andere BJZ, CJG en andere 

onderwijspartners.  

Pagina 11: Ina legt het een en ander uit. Deze regio heeft in het verleden veel LGF-

indicaties (rugzakjes) gekregen. Er wordt verwacht dat er in de loop van 5 jaar 

gemiddeld 1 of 2 kinderen op de basisschool blijven, in plaats van een verwijzing naar 

het sbo krijgen.  

Er wordt besloten dat er rondom de realisering van de daling van de plaatsing in het sbo 

evt nog een alinea aan het ondersteuningsplan wordt toegevoegd. Hierin kan een 

opsomming komen van de preventieve en curatieve interventies. Door middel van 

scholing, menskracht en expertise. Ina zal zich hierover buigen.  

Pagina 16: Specialist begeleiden en gedrag kan evt. worden samengevoegd met de 

specialist gedrag. Trea vraagt waarom er geen specialist dyscalculie in het plan staat. Ina 

legt uit dat de in het ondersteuningsplan genoemde  specialisten momenteel aanwezig 

zijn binnen het expertisecentrum. Mogelijk wordt dit later uitgebreid / aangepast, 

passend bij de behoefte van de scholen. 

Pagina 18: Wendy vraagt of de kinderen die een LGF-indicatie (rugzakje) hebben de 

komende twee jaar dezelfde ab’er krijgen. Dit is het geval.  

Pagina 21: Zes vragen worden veranderd in vijf vragen (is al veranderd).  

Pagina 22: Het onderwijskundig rapport is afgelopen jaar al aangepast. Dit rapport blijft 

bestaan. Trea wil dit graag ontvangen van Ina.  

Pagina 23: Er wordt gepraat over de ‘2 jaar’. Ina legt uit dat je echt alleen maar 

teruggeplaatst wordt als het écht kan.  

Hfdst. 10: Trea vraagt hoe het zit met verhuisgevallen. Als een so-

toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven buiten de NOP of Urk dan blijft het 

samenwerkingsverband van buiten de NOP of Urk tot in den treuren betalen voor deze 

leerling. Andersom is dit ook het geval. Op Urk zijn er veel pleegkinderen. Hier wordt 

serieus over gesproken, want de kosten voor deze groep kinderen zijn groot.   

Blz. 32: Het vervoer van kinderen naar sbo of so blijft bekostigd worden totdat er een 

volledige terugplaatsing naar het bo plaatsvindt. Tijdens een combi-terugplaatsing blijft 

die bekostiging dus ook van stand.  

Blz. 33: Ina neemt binnenkort nog alle bijlagen X door. Is het nodig om die allemaal toe 

te voegen?  

Blz. 37: Er is in verhouding weinig vermeld over het personeel.  

 

8 Rondvraag, afspraken en afsluiting 

Ina gaat de verandering in het ondersteuningplan arceren. Dit stuurt ze naar alle leden 

van de OPR. De meerjarenbegroting stuurt ze tevens mee.   

Trea stuurt alle leden de checklist toe.  

Alle leden lezen de gearceerde delen van het OPR en de meerjarenbegroting door.  

Alle leden reageren sowieso naar Ina, ook als er geen aanmerkingen zijn. (voor 1 maart) 

Ina geeft aan wanneer ze van iedereen respons heeft gekregen. 

http://www.passendonderwijsnu.nl/


Ina neemt contact op met de voorzitter. De voorzitter ondertekent vervolgens het 

document.  

 

 

 


