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1. Welkom.  

Francy Derijck heet iedereen van harte welkom. Jack Tijs is iets later.  

 

 

 

2. Verslag 1e OPR-vergadering d.d. 04-09-18. 

Het verslag wordt zonder op en of aanmerkingen goedgekeurd met 

dank aan Marie-Louise. 

 

  

3. Nieuwe leden? 
Jack deelt mee dat hij geen respons heeft gehad op de kandidaten die 
hij heeft benaderd. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat Anouk weer 
terug is van haar wereldreis. Nagegaan wordt of het mogelijk is dat zij 
haar lidmaatschap mag voortzetten bij de OPR. Als dit zo is wordt zij 
benaderd.  

 

 

 

 

Jack 

 

4. Governance en inrichting van het samenwerkingsverband.  
Mw. Van Son geeft een toelichting op de totstandkoming van de 
werkgroep Governance. Het algemeen bestuur heeft mandaat gegeven 
aan de werkgroep Governance. Deze werkgroep is samengesteld uit 
een aantal AB-leden, de directeur en een externe adviseur. Zij hebben 
vastgesteld dat het huidige model niet meer werkzaam is. De 
meerwaarde van het samen doen wordt gezien, maar het collectief is te 
groot. Ook de keuze van de drie sub-regio’s wordt hierbij meegenomen. 
Deze bevindingen zijn op 10 oktober voorgelegd aan het Algemeen 
Bestuur. Op 16 november heeft de werkgroep een vervolgbijeenkomst 
om drie modellen te schetsen. De voorkeur gaat uit naar een 
verenigingsmodel bestaande uit 5 bestuurders met twee externen en 
een gemandateerd directeur of een directeur/bestuurder. Er is geen 
onafhankelijk toezicht. Het bestuur moet goed vertegenwoordigd 
worden door alle soorten besturen. Het toezichthoudend deel wordt 
anders geregeld.  
De gedachten over de Governance sluiten goed aan bij het nieuwe OP. 
De verwachting is dan ook dat de modelkeuze geen probleem zal zijn.  
De OPR heeft dan twee keer per jaar recht op een extra overleg met het 
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bestuur. De OPR heeft dan ook inspraak over de bemensing van de 
zetels van de toezichthouders. Het kan zijn dat de OPR een voordracht 
mag doen over de externe toezichthouder.  
 
Het streven is om de keuze van de twee modellen in contouren voor de 
kerstvakantie voor te leggen aan het algemeen bestuur en de OPR. Eind 
januari moet een definitieve keuze zijn gemaakt. Deze keuze wordt dan 
verder uitgewerkt en in augustus 2019 gaat het SWV werken volgens 
het nieuwe model. Bestuurders worden voor 4 jaar gekozen en dit kan 
één keer worden verlengd.  
 

5. Het nieuwe ondersteuningsplan.  

Het nieuwe OP is op 10 oktober voorgelegd aan het algemeen bestuur. 

Dit is besproken en hun bevindingen worden straks gedeeld met de 

OPR. Aan de bestuurders is gevraagd om aan twee mensen binnen het 

eigen bestuur te vragen om het conceptplan te lezen en hun reactie 

door te geven aan het DB. Op 1 november worden alle reacties, ook die 

van de OPR besproken en meegenomen voor het definitieve concept. 

Dit definitieve concept wordt weer voorgelegd aan het algemeen 

bestuur, de OPR en het OOGO. Daarna wordt het nieuwe 

ondersteuningsplan formeel vastgesteld in het algemeen bestuur.  

 

Voorgesteld wordt dat de OPR in twee groepjes uiteen gaat om het 

concept OP te bespreken.  

Hieruit worden de volgende opmerkingen genoteerd: 

 De algemene indruk is dat men blij verrast is over de lay-out en de 

schrijfwijze. Het is een prettig document om te lezen. Dit is een 

compliment waard.  

 Er wordt herkend wat tijdens de gesprekstafels is gezegd.  

 Het taalgebruik voor ouders kan soms lastig zijn. Misschien meer 

concrete voorbeelden in de kaders noemen, die de tekst 

ondersteunen.  

 Voor ouders een flyer ontwikkelen om het OP bij ouders te 

promoten om het OP spontaan te gaan lezen.  

 Er worden veel afkortingen gebruikt.  

 De woorden wij en we worden veel gebruikt en afwisselend. Kiezen 

voor ‘wij’. 

 Iwona ziet in het OP dezelfde speerpunten terug bij Jeugdzorg. Het 

is fijn dat men hetzelfde doel heeft.  

 Het is fijn dat er bedragen genoemd worden. Dit maakt het heel 

transparant. 

 Letters getypt in bepaalde kleuren zijn moeilijk leesbaar.  
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De OPR stelt de volgende vragen: 

 Bij hoofdstuk 5 staat op blz. 18 staat in de laatste zin vermeld dat de 

betreffende scholen geen problemen oplevert. De betreffende 

scholen garanderen die plaatsing… Francy geeft aan dat zij hier 

leest dat ouders dan een plaats kunnen eisen. Het Kompas heeft op 

dit moment al ruimtegebrek en kan dit dus niet waarmaken. De 

gemeente zal dan flexibeler met leerlingenvervoer om moeten 

gaan.  

 Leerkrachten zeggen heel vaak ik doe de leerlingen tekort. Er is wel 

extra inzet voor de leerling. De leerkrachten moeten leren om deze 

mindset los te laten. Als dit niet lukt dan worden meer leerlingen 

naar het SO verwezen.  

 Gaan leerkrachten dit lezen? Het niveau van de schrijfwijze is wat 

mag verwacht mag worden, scholen moeten leerkrachten 

enthousiasmeren.  

 Wat gaan we concreet doen? Er moet nog een werkplan worden 

gemaakt waar dit verder wordt uitgewerkt. Het OP is een 

strategisch plan waar de ambities zijn genoemd.  

 In hoofdstuk 5 staat genoemd dat het SWV ruim 2 miljoen minder 

inkomsten van de rijksoverheid krijgen. Waar komt dit vandaan? Dit 

wordt beter uitgelegd in de volgende versie van het OP.  

 Nagaan of de gebruikte foto’s AVG proef zijn. Dit wordt nagevraagd 

bij de tekstschrijver.  

 

De digitale vorm van het nieuwe OP komt op de website. Op een aantal 

plaatsen komen links die verwijzen naar verdere uitleg van procedures.  

 

Mw. Van Son geeft aan dat het DB voldoende informatie heeft 

ontvangen van de OPR. De reactie van het algemeen bestuur was ook 

heel positief. Zij hadden ook een aantal uitwerkingsvragen.  

 

Het DB gaat van alle reactie één bevindingenverslag maken en dit gaat 

de besluitvormingsroute in. De meerjarenbegroting wordt nog 

toegevoegd aan het OP.  

 

6.  Rondvraag 

De volgende OPR vergadering is gepland 27 november. Tijdens deze 

vergadering kan het definitieve concept OP worden besproken en de 

meerjarenbegroting. Ook wordt de OPR informatief meegenomen in de 

denktrend van de Governance.  

Het voorstel van de werkgroep Governance over de modellen kan 
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tijdens de OPR vergadering op 15 januari worden voorgelegd. Daarna 

wordt mogelijk nog een extra vergadering gepland.  

 

 

Sluiting  

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 

21.45 uur.   
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