
Notulen Ondersteuningsplanraad SWV PO Noordoostpolder-Urk 
 

 

Datum  : 14 april 2014 

Aanwezig : Esther de Ruiter, Trea Dijkgraaf, Ina Oosterhuis (coördinator swv), Theo   

                      Konter, Tjeerd  Hoekstra, Willem Fruijtier, Wendy Roowaan, Leo Breukel 

(voorzitter swv) 

Afwezig : Gonda Wiskerk 

 

 

1 Opening en welkom 

Tjeerd opent de vergadering. Gonda Wiskerk (van de Vuurbaak) zal vanaf heden Anja 

Kramer vervangen.  

 

2 Voorstelronde 

Leo Breukel is voorzitter van het CvB van stichting Aves, maar tevens voorzitter van het 

SWV PO NOP-Urk. Hij wil graag kennismaken met de OPR. Iedereen stelt zich voor.  

 

3 Vaststellen notulen van 15 januari 2014. 

Wendy geeft aan dat ze Anja Kramer bij ‘aanwezigen’ er bij gaat voegen. Verder geen 

op- of aanmerkingen op de notulen. Notulen zijn vastgesteld.   

 

4 Uitleg van de meerjarenbegroting. 

Ina verduidelijkt de begroting op een aantal punten. De financieringssystematiek is al 

vermeld in het ondersteuningsplan. Het bedrijf dat voor het SWV de begroting heeft 

uitgewerkt heet Infinite. 

 

Meerjarenbegroting schooljaar: 

Ina verduidelijkt enkele cijfers.  

 

Baten: 

- Lichte ondersteuning algemeen: een deel gaat via het SWV naar SBO en een deel gaat 

rechtstreeks naar het SBO. 

- Zware ondersteuning: geld voor bekostiging SO en lgf (de rugzakjes) in basisscholen. 

In 2014-2015 wordt het SO rechtstreeks gefinancierd. Het schooldeel van de lgf (de 

rugzakjes) gaat vanaf 2014-2015 naar het SWV.  

- Verevening: Het SWV WSNS NOP-Urk ontvangt veel geld. Het nieuwe SWV PO start 

met evenveel ‘inkomsten’, maar zal in de loop van de jaren worden afgebouwd om in 

2020-2021 op 0 te komen! 

 

Lasten: 

- P6: Bepaalde leerlingen uit het SO (Cluster 3 kinderen-meervoudig gehandicapte 

kinderen-vooral Zonnebloemkinderen in ons SWV) ontvingen een bedrag vanuit de 

AWBZ. Dat is een aantal jaren geleden veranderd. Het geld kwam binnen bij het REC. De 

scholen moesten op eigen initiatief dit geld opvragen bij het REC. Hier werd veel gebruik 

van gemaakt. Vanaf de invoering van het passend onderwijs komt dit neer bij de lasten 

van het SWV.  

-P7: Extra zware ondersteuning door scholen: dit zijn de lgf-kosten die voorheen bij 

scholen lagen, maar nu beschikbaar is vanuit het SWV waar scholen met lgf-leerlingen 

gebruik van gaan maken.  

 

De overige sheets zijn besproken en verduidelijkt.  

 

Tjeerd maakt zich zorgen om het feit dat er na verloop van jaren een enorme afbouw aan 

ondersteuning is. Enerzijds wordt er veel geïnvesteerd in personeel. Personeel gaat zich 

specialiseren, maar anderzijds gaan de inkomsten van zware ondersteuning vervallen. 



Tot 2018 is er een behoorlijke opschakeling om vervolgens vanaf 2019 te constateren dat 

het neerwaarts gaat.  

Leo verduidelijkt dat het helaas niet anders kan en dat wij alle zeilen bij moeten zetten.  

 

De OPR stemt in met het meerjarenbegrotingsplan.  

 

4 Rondvraag, afspraken en afsluiting 

 

Tjeerd geeft aan dat het heel belangrijk is dat er aandacht blijft omtrent de zorg van het 

hoge percentage pleegkinderen wat een hoge kostenpost is voor de gemeente Urk als het 

gaat om verhuizingen naar buiten het gebied van dit SWV.  

 

Tjeerd is benieuwd hoe de verschillende besturen hebben gereageerd op het plan. Ina 

legt uit dat ze er allemaal voor zullen gaan. De verwijzingen moeten worden 

teruggedrongen. Het is niet te verklaren vanuit de populatie in dit SWV en ook niet 

vanuit de expertise van scholen waarom er zo veel lgf-leerlingen binnen dit SWV zijn. Leo 

benadrukt nogmaals dat die 1,2 miljoen Euro weggewerkt moet worden.  

 

Esther vindt het prettig dat de OPR de doelstellingen van het begrotingsplan kan 

evalueren, maar ook de rapportage. Leo geeft als tip om dan iemand van het SWV uit te 

nodigen.  

 

Wij spreken af om de volgende vergadering net na de zomervakantie te laten 

plaatsvinden. De volgende agendapunten zullen dan in ieder geval aan de orde komen: 

- Huishoudelijk reglement opstellen  

- Rooster van aftreden opstellen (Wendy zal een opzet maken) 

 

 

Einde vergadering: 21.20 uur.  


