
 

 

 
 

OPR vergadering 5 oktober 2020 
Plaats:   Online, via Teams 
Tijd:   19.30 – 21.00 uur  
Aanwezig:   Daniëlle Platteschorre, Jos Smit,  
   Marjan Brand, Yvette van Hoof, Anne Joustra, Hans Bos 
Afgemeld:          Luuk Dona, 
Kandidaatleden OPR ter kennismaking: 
  Alexandra Geldorp ,ouder  van het Kristal 
  Miranda Kok- van der Stigchel, ouder  van de Sterrekijker 
Notulist: Jos Smit 
 

1. Welkom en kennismaking  

Voorzitter heet iedereen welkom en iedereen stelt zich voor. 
 

 

2. Mededelingen vanuit het SWV door Yvette van Hoof Actie 

Onderzoek Sardes:  
Yvette geeft het traject weer, hoe het onderzoek tot stand is gekomen en wat de 
hulpvraag is. 
Het is van belang dat de schoolbesturen een visie hebben over wat de scholen kunnen 
aanbieden vanuit de lumpsum (de basisondersteuning) en wat de scholen nog aan extra 
ondersteuning kunnen bieden en wat de kosten hiervan zijn. 
Voor die extra ondersteuning kun je nu bij het Samenwerkingsverband op drie manieren 
aanvragen doen: 
- Een schoolarrangement; met als doel je basisondersteuning te verstevigen. 
- Een groepsarrangement: om een groep kinderen extra ondersteuning te bieden 
- Een individueel arrangement: om een leerling extra te kunnen ondersteunen. 
De schoolbesturen vragen zich af of de gestelde basisondersteuning niet te hoog is 
ingezet.  
 
Het onderzoek van Sardes is als nulmeting, om zo in beeld te krijgen wat het niveau van 
de basiskwaliteit is, om daarna met elkaar in gesprek te gaan over de gezamenlijke 
ambities over de basiskwaliteit. En goed te kijken naar de inrichting van het 
samenwerkingsverband, waarin de rol en verantwoordelijkheid van schoolbesturen en het 
samenwerkingsverband duidelijk worden aangegeven. Met als doel: dat zoveel mogelijk 
kinderen passend onderwijs kunnen krijgen binnen hun woonomgeving. 
 
Er zijn 15 scholen waar een audit gaat plaatsvinden, de overige scholen krijgen een 
vragenlijst 
Op 16 februari 2021 staat een OPR vergadering gepland, waarin we de uitkomsten van 
het onderzoek gaan horen. Yvette geeft het advies om bij deze vergadering twee leden 
van het ALV uit te nodigen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen over de speerpunten 
uit het onderzoek. Yvette zal dit in de ALV bespreken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yvette, Jos 

3. Vragen n.a.v bijlage bij jaarrekening juni 2020  



 

 

1. Hoeveel dossiers zijn er in het loket besproken? 389 
2. Hoeveel dossiers zijn er in het integrale loket besproken? 14 (door Corona minder 

dan gepland) 
3. Wat zijn de successen van het integrale loket? Vooral ouders zijn heel 

enthousiast, zij hoeven hun verhaal maar 1 keer te vertellen en er is 1 plan, 
waarin de zorgbehoeften staan en de onderwijsbehoeften. Er zijn ook nog 76 
gesprekken geweest met jeugdprofessionals en zorgcoördinatoren van het VO en 
VSO. Ook in de voorschoolse geledingen gaat er integraal gewerkt worden in een 
loket, dit is in lijn met de Dordtse onderwijsvisie, waarin integraal arrangeren een 
speerpunt is. 

4. Is er zicht op de mate waarin er expertise vanuit het SO en SBO is aangevraagd 
door de PO scholen en wat dit heeft opgeleverd? Er zijn 60 aanvragen gedaan 
voor expertise SBO, waarin het vooral ging om het differentiëren binnen de 
leerlijnen. 

5. Wat is nu de rol van de begeleider passend onderwijs in verhouding tot de 
orthopedagoog? Voorheen was de BPO-er de meedenker in het 
Ondersteuningsteam, nu moet ook de orthopedagoog erbij zijn? Er moet in eerste 
instantie gewerkt worden vanuit de driehoek: Ib-er, BPO-er en OK coach. Van 
daaruit kan een vraag komen voor de gedragswetenschapper. Binnen het SWV 
zijn gesprekken met BPO-ers over de invulling van hun taak. 

6. Klopt het dat bij stijging van de aanvraag voor individuele arrangementen de 
bijdrage voor de basisondersteuning minder wordt? (dus het bedrag per leerling) 
Nee, er is vanuit het SWV geen geld beschikbaar voor de basisondersteuning. 
Dat hoort bij de besturen. Wel is het zo dat het aantal kinderen op het SO en SBO 
bepaalt hoeveel geld er beschikbaar is voor extra ondersteuning. Er is geld 
beschikbaar voor de basisondersteuning in de vorm van extra uren inzet IB, dit is 
minimaal 8 uur, en hoger bij meer leerlingen. Bij sommige besturen is dit geld niet 
ingezet voor de leerlingzorg. Dat baart zorgen. 

7. Op welke manier krijgt het SWV inzicht in de verklaring van toename van SBO en 
SO? En inzicht in verschil tussen SBO+ en SO? Het SO en SBO zijn dit jaar bijna 
niet gegroeid, er is nog plaats op het Kompas en ook op de Atlas. Op het SBO+ 
vind je vooral kinderen met internaliserend gedrag, terwijl op de Atlas meer 
externaliserend gedrag voorkomt. Er moet binnen het SWV goed worden 
nagedacht over de doelgroep van beide scholen. Waarom is er verschil tussen 
SBO+ en SO en waarom zijn er twee SBO’s?  

    
 

4. Samenstelling ALV en plannen kennismaking  

Er is een nieuwe directeur bestuurder aangesteld voor het SWV: Johan Gadella.     
We zijn blij met de opvolging van Yvette. Yvette geeft aan dat zij zal zorgen voor een 
gedegen overdracht. Ook binnen de ALV zijn er wisselingen. De samenstelling is nu als 
volgt: 
SPON: Christa van Delen 
DSV: Pien Verwilligen 
SVO: Jaap van der Put 
H3O: Jitse Ramaker (vanaf januari opvolger) 
Skoba: Saskia van Duijn 
Opod: Niek Barendregt 
Sipor: C. Gerdan 
Yulius: Marieke de Kreek-Haven 
 

  

5. Basisondersteuning  

We nemen de basisondersteuning door. We hebben als OPR de volgende 
aandachtspunten: 
- Protocol medisch handelen: erg belangrijk 
- Prikkelarme werkplek: binnen de school, niet binnen elke klas 

 



 

 

- HGW: wat houdt dit precies in, willen we met alle leerlingen gesprekken over hun  
ondersteuningsbehoeften, of alleen vanaf bepaalde leeftijd? 
- Bij het formuleren van een nieuwe basisondersteuning graag meer specifiek benoemen 
wat je wilt zien in de school, dus bijvoorbeeld: hoe ziet ondersteuning bij dyslexie eruit, 
met welke leerlingen houd je gesprekken en in welke structuur? 
- In de basisondersteuning graag specifieke aandacht voor het jonge kind 
- Benoem specifiek de rol van ouders, zorg voor een zo transparant mogelijke 
beschrijving en geef aan wanneer je als ouder betrokken wordt: dus ouderbetrokkenheid 
3.0. 
 

Doelen OPR 2020-2021  

1. Samenstelling OPR volledig 
2. Contact met ALV 
3. Advies/meedenken n.a.v onderzoek basisondersteuning 
4.  

 

Genomen besluiten  

Er wordt een keuze gemaakt uit de kandidaten. 
 

 

Agendapunten volgende vergaderingen  

Dinsdag 8 december 19 uur Begroting 
Dinsdag 16 februari 19.30 uur: presentatie uitkomsten onderzoek basisondersteuning  
Maandag 14 juni 19.30 uur: jaarrekening 
 
Hanglijst: 
Communicatie OPR achterban, Website etc. : afspraken maken 
Scholing OPR leden 
Aanpak Thuiszitters 
Verschil SBO+ en Speciaal onderwijs 
Dyslexie software 
Aanpak thuiszitters 
Dordtse onderwijsvisie 

 

 


