
 

Notulen van de OPR vergadering 16 februari 2021 
Plaats:   Online via Teams 
Tijd:   19.30 - 21.00 uur 
AANWEZIG: Marjan, Jos, Luuk, Johan, Hans, Alexandra, Hilde, Anne 
NOTULIST: Marjan Brand 
 

1. Welkom en kennismaking  Acties  

Rondje voorstellen. Johan vertelt dat hij een breed ervaringsgebied heeft en ernaar uitkijkt om 
met de OPR als klankbord samen te werken aan het nieuwe ondersteuningsplan. 
 

 

2. Mededelingen directeur bestuurder I 

- Er is landelijk discussie over de bovenmatige reserves binnen de 
samenwerkingsverbanden. Die mogen niet hoger zijn dan 3,5 % van het totale 
budget. Vanuit de sectorraden wordt gekeken naar de beste manier om de reserves 
te besteden. In het SWV Dordrecht zijn er in het PO geen grote reserves. In het VO 
zijn de reserves hoger. Daar wordt een plan gemaakt wat in mei aan de minister 
gepresenteerd moet worden om het geld goed te besteden. 

- Het traject top-tutors loopt door. 
- Het valt op dat Dordrecht aan de hoge kant scoort met verwijzingen. Het SO groeit, 

maar deze hebben veelal ook een regiofunctie. Op dit moment is er een lichte daling. 
Dat kan te maken hebben met Corona. De gemeente heeft aan de wijkteams de 
opdracht gegeven alert te zijn op problemen. 

- Uit evaluatie passend onderwijs komt naar voren dat er beter geëvalueerd en 
geborgd moet worden als het gaat om afspraken binnen de SWV’s 

 

3. Samenvatting onderzoek Sardes I en M 

Vanmiddag (16 februari) is het verslag van Sardes voor zover het klaar is in de algemene 
ledenvergadering gepresenteerd. 
Tot nu toe hebben 7 scholen een bezoek gehad van Sardes. 
De rest van de scholen heeft vragenlijsten toegestuurd gekregen. 
Het SO en SBO zijn telefonisch benaderd voor een interview. 
 
Er is onderzoek gedaan naar 5 domeinen en er zijn wat opvallende zaken te vinden in het 
rapport. 

- De visie op passend onderwijs in niet eenduidig. 
- De basisondersteuning is op veel scholen niet op orde. Door de inzet van EDI is er 

enige ruimte voor differentiatie, op 3 niveaus. Scholen zijn niet didactisch toegerust 
om leerlingen buiten deze 3 niveaus aan te sturen. 

- Pedagogisch differentiëren lukt scholen wel beter. 
- De extra ondersteuning wordt nauwelijks ingezet in de klas 
- De rol van het HGW is kleiner dan in het ondersteuningsplan beschreven staat. 
- Er wordt nauwelijks met een dyscalculie protocol gewerkt. 
- Er is niet veel samenwerking/uitwisseling expertise tussen basisscholen en SBO en 

SO. 
- Ouders worden niet op alle scholen even intensief betrokken bij het opstellen van 

onderwijsbehoeften 
- Bij personeel is de visie op passend onderwijs en de wil om samen te werken niet 

eenduidig.  
- SOP’s zijn niet op orde of te vinden. 
- Scholen willen meer regie over de gelden bestemd voor passend onderwijs. 
- De procedures rondom de inrichting van de arrangementen moet worden aangepast. 
- Samenwerking met partners kan beter. 
- Scholen zijn vaak laat met verwijzen.  
- Er is te weinig terugstroom naar het reguliere onderwijs. 

 
Wat is er nodig? 
1.  Met alle samenwerkende partners moet de lat opnieuw bepaald worden. 
2.  Afstemmen regie op middelen: scholen, besturen of SWV? 
3.  Knelpunten mbt samenwerking Jeugdzorg en Onderwijs 

    
 



4.  Middelen meer inzetten in de klas  
5.  Meer focus op het leren leren: executieve functies etc. 
6.  Meer didactische ondersteuning- 
7.  Afstemmen ouderbetrokkenheid 
8.  Bespreekbaar maken mentaliteit: samen gaan we voor meer inclusief onderwijs. 
 
Als OPR geven we de volgende adviezen: 

- Formeer een soort kwaliteit denktank, waarbij bestuurders, directeuren, intern 
begeleiders, ouders, leerkrachten, kwaliteit coördinatoren participeren. Doel: 
opnieuw de lat bepalen: Wat moet elke school aanbieden? (vanuit Ministerie 
van Onderwijs, vanuit input andere SWV, eigen ambities. Hoe richten we de 
ondersteuning in, wat is thuisnabij onderwijs in Dordrecht en hoe borgen we 
de afspraken. 

- Denk vooral vanuit de leerkrachten: hoe kunnen we hun didactische 
vaardigheden versterken, verbreden we hun kennis w.b.t executieve functies, 
eigenaarschap etc en hoe kunnen we een meer gezamenlijke visie creëren 
naar meer inclusief onderwijs. 

- Blijf vooral heel transparant in de communicatie, zodat alle geledingen 
meegenomen worden. 

- Zet ouderbetrokkenheid op de agenda. 
Ondanks dat het onderzoek nog niet is afgerond, adviseert de OPR om toch alvast te starten 
met bovenstaande aandachtspunten, dit als voorbereiding van een nieuw op te stellen 
ondersteuningsplan. De OPR wordt graag bij dit proces betrokken. 
 
Informatie aanbod ten aanzien van gedrag: 
De Atlas start een BLINK groep. Dit zijn tijdelijke (observatie) onderwijsplekken van waaruit 
duidelijk plannen worden gemaakt voor het vervolg.  
Binnen KIEM lopen begeleiders tegen (vooral gedragsmatige) grenzen aan. Zij zijn een 
samenwerking aangegaan met het ABA huis. 
OASE vanuit Yulius houdt zich bezig met de begeleiding van overprikkelde kinderen. Dit 
project wordt op twee scholen binnen de Scholen van Oranje aangeboden. 
 

4. 25 punten passend onderwijs I en M 

Wat betekenen deze aandachtspunten voor ons samenwerkingsverband?  
 

5. Samenstelling OPR/Communicatie B 

             Vaststellen samenstelling OPR 
             Opstellen communicatie OPR voor nieuwsbrieven scholen 

. 

6. Rondvraag 
 

De punten 4-5-6 zijn niet aan de orde geweest en worden doorgeschoven naar een volgende 
keer. 

  

Genomen besluiten 
 

Advies:opstarten acties n.a.v aandachtspunten onderzoek Sardes m.b.v. denktank  

Agendapunten volgende vergadering 
 

Voorstel extra OPR vergadering: 
Maandag 19 april 2021 (19.30 – 20.30 uur) 
Samenstelling OPR 
Communicatie OPR: nieuwsbrief scholen 
Passend onderwijs: 25 punten. 
 
Maandag 14 juni; 
Jaarrekening 
Jaarplanning 2021-2022 

  

 
I  = Informatief 
B = Besluitvorming 
M= Meningvormend 
  
  
 



 


