
Notulen Ondersteuningsplanraad SWV PO Noordoostpolder-Urk 

 
 
Datum  : 12 november 2015 

Aanwezig : Ina Oosterhuis, Theo Konter, Tjeerd   

  Hoekstra, Willem Fruijtier, Gonda Wiskerke, Dirk van Urk, Wendy   

  Roowaan 

Afwezig : Trea Dijkgraaf, Esther de Ruiter 

 

 

 

Vaststellen agenda 

Goedgekeurd. 

 

Notulen jaarvergadering 

Na kleine aanpassingen is de notulen goedgekeurd. Mevr. Roowaan zal deze notulen naar 

mevr. Oosterhuis sturen.  

 

Notulen 12-04-2015 

Na kleine aanpassingen is de notulen goedgekeurd. Mevr. Roowaan zal deze notulen naar 

mevr. Oosterhuis sturen.  

 

Rooster van aftreden  

Dhr. van Urk neemt dhr. Hoekstra over vanaf 2 november en zal tot precies 3 jaar in 

ieder geval in de OPR blijven. De OPR heeft besloten dat degene die aftreedt zelf binnen 

zijn bestuur gaat zoeken voor een vervanger na aftreden. De mr-en hebben altijd 

inspraak (statuten zijn op 6 november 2013 vastgesteld). 

 

Afwikkeling tripartiete verplichtingen / behoud van expertise 

Mevrouw Oosterhuis heeft alle leden aantekeningen gegeven. Deze aantekeningen zijn 

als bijlage toegevoegd.  

 

Aanvullingen op deze aantekeningen: 

Eduvier had grootste aantal so-personeelsleden. Rehoboth heeft hiervan 3 als 

groepsleerkracht binnengehaald. Aves 1. Zij is ab-er gebleven. Ab-er van Aves werkt ook 

voor SCPO. Alle verplichtingen zijn nu ingelost. Vanuit Rehoboth worden deze mensen 

wel gevraagd als ab-er. Accretio: betrekt deze expertise van de Ambelt. 

(Orthopedagogisch bedrijfje: Florian) 

Hoe is de bekostiging geregeld? De overgenomen mensen worden betaald door het 

samenwerkingsverband. Vanaf 2016 moeten de stichtingen wel deze personen betalen.  

Dhr. Hoekstra heeft ervaringen van ouders gepolst: Ouders ervaren het als positief dat 

kinderen naar de ‘normale’ school mogen. Vooral cluster 2 kinderen gaan goed vooruit 

binnen het reguliere onderwijs. Het blijkt dat kinderen van de Harmpje Visserschool met 

een cluster 2 indicatie beter vooruitgang boeken dan de Enkschool kinderen waar alleen 

cluster 2 kinderen zitten.  

 

Afgegeven TLV’s in 14-15 

In het schema van mevr. Oosterhuis is alles duidelijk te lezen. Er is een keuze uit vier 

sbo-scholen in de regio. Dit zijn: Südwester, Speelwerk Zwolle, Eli Ezer of Klimboom.  

 

Voorschools en Elders (evt. pleegkinderen) wordt gezamenlijk betaald door alle besturen.  

Specifiek voor SO-kinderen geldt: als zij vanuit elders, dus vanuit een andere regio 

komen, blijft de oude regio betalen!  

 



Ontwikkeling leerlingaantallen s(b)o 

Mevrouw Oosterhuis deelt een extra formulier uit. Hierop staat een totaaloverzicht 

ontwikkeling vd leerlingaantallen. So laag: veel hoger dan het landelijk gemiddelde. Op 1 

okt 2014: streven 162, einddoel: 139, streven was 147, zitten nu op 131. Het streven is 

ieder jaar 15 minder te verwijzen, maar dit lukt niet in de praktijk als we zo doorgaan.  

 

Thuiszitters 

Dit kalenderjaar heeft 1 leerling gedurende ongeveer 4 weken thuis gezeten. Dit in 

afwachting van een gecombineerde onderwijs-behandelplek. Inmiddels zijn afspraken 

gemaakt om dit in de toekomst te voorkomen. 

Gemiddeld door het jaar zijn er steeds rond de 6 kinderen die gedeeltelijk onderwijs 

volgen en gedeeltelijk een behandeling ondergaan. Eén en ander wordt nauwlettend 

gemonitord in samenwerking met de gemeenten. 

 

Beschikbare middelen voor regulier onderwijs 

Zie de aantekeningen van mevrouw Oosterhuis.  

 

Sterk in de Klas 

Vanuit Triade wordt er in principe jeugdzorg geboden, zowel thuis als op school. Het 

wordt betaald door de gemeente. De betreffende scholen zijn erg enthousiast.  

 

Terugplaatsingsbeleid 

Zie aantekeningen van mevrouw Oosterhuis. Mevrouw Wiskerke wil graag te zijner tijd 

een schema zien.  

 

Monitoring ervaringen met verwijzingen 

Wanneer een kind besproken is in de TC ontvangen ouders en school een digitale 

tevredenheidsvragenlijst. Hier is pas mee gestart, met terugwerkende kracht vanaf de 

zomervakantie. 

 

Aanpassing Ondersteuningsplan 

Bij de start van het samenwerkingsverband is afgesproken dat in de loop van het tweede 

jaar met name de financiële afspraken geëvalueerd worden.  

Voor de periode 2016-2020 wordt een nieuw OP opgesteld. Waarschijnlijk is het nieuwe 

OP in februari klaar.  

  

Nieuwe voorzitter 

Daar twee van de leden niet aanwezig zijn, is er gekozen om de volgende vergadering 

een nieuwe voorzitter te kiezen. De volgende vergadering zal worden voorgezeten door 

dhr. Fruijtier.  

 

Volgende vergadering 

Donderdag 14 april 2016, aanvang 20.00 uur 


