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1. Welkom.  

Jack Tijs heet iedereen van harte welkom.  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

 

 

2. Verslag 6e OPR-vergadering d.d. 07-05-19. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen met dank aan de 

notulist goedgekeurd. 

 

  

3. Lokale werkeenheden en Centraal Ondersteuningsteam 
Met betrekking tot de inrichting van de ondersteuningsorganisatie en 
de lokale werkeenheden heeft de OPR geen advies of instemming, 
maar wil het bestuur graag de zienswijze van de OPR hierop toch weten 
en erover sparren. Ook “de hoe het was en hoe het wordt lijst”  is 
bijgevoegd om meer inzicht te geven. 
Nicole van Son geeft aan dat het algemeen bestuur in de vergadering 
op 4 juni alle voorgestelde besluiten unaniem heeft aangenomen. 
Verder is het bestuur geconsulteerd over de statutenwijziging en de 
akte van omzetting. Concreet betekent dit dat het SWV nu in de 
transitiefase zit. Het organogram wordt verder gevuld met mensen en 
werkwijzen.  
Deze week gaat een nieuwsbrief uit met alle informatie naar het hele 
werkveld. Het invullen van de ondersteuningsorganisatie met mensen 
wordt uitgesteld tot 1 januari 2020. Er is meer tijd nodig om dit goed in 
te richten. De ondersteuning aan de leerlingen gaat gewoon door.  
Etske Laurijssen is de projectleider voor de inrichting van het centraal 
ondersteuningsteam (COT). Op termijn komt hier een coördinator voor 
een soort loket. De omvang en taken voor deze functie moeten nog 
worden beschreven.  
 
De procedure voor invulling van de vacature directeur bestuurder loopt. 
De eerste selectiegesprekken zijn ingepland. Bij de leden van de 
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commissies zijn wat wisselingen doorgevoerd Peter Hendrix heeft 
gewisseld met Arnoud Wever in de selectiecommissie. In de 
benoemingsadviescommissie is Peter Hendrix vervangen door Ben 
Sanders.  
 
De OPR stelt naar aanleiding van de notitie het volgende: 

 In het centraal ondersteuningsteam zitten allrounders en experts. 
Allrounders zijn gekoppeld aan de werkeenheid. Experts horen bij 
het COT, maar zij kunnen ook nog werkzaam zijn binnen hun 
bestuur. Zij kunnen flexibel en vraag gestuurd worden ingezet. 
Inventarisatie bij de medewerkers heeft plaatsgevonden. Het 
bestuur gaat de komende maanden nadenken hoe het COT voor 
iedereen goed werkbaar kan worden gemaakt.  

 De werkeenheden zijn grotendeels samengesteld. Met sommige 
werkeenheden zijn verdiepende gesprekken gevoerd. Alle 
werkeenheden gaan starten. In de loop van volgend schooljaar 
wordt bekeken of de werkeenheden aan de inhoudelijke opdracht 
en criteria voldoen. Aan de hand daarvan worden de werkeenheden 
definitief ingericht.  

 De positie in en samenwerking met van de SBO- en SO scholen in 
de werkeenheden wordt meegenomen in de uitwerking.  

 De verwachting is dat de werkeenheden tussen 1 januari 2020 en juli 
2010 zover mogelijk ingericht zijn. In totaal zal men komen tussen 
de 12 en 16 werkeenheden.  

 Alle functies worden zo spoedig mogelijk ingevuld, met als 
streefdatum 1 januari 2020.  

 De ondersteuning aan leerlingen via de arrangementen zware 
ondersteuning blijft doorlopen.  

 In de functieomschrijvingen bij competenties is wisselend ‘ is in 
staat’ en ‘is in staat om’ gebruikt. Dit eenduidig aanpassen.  

 De verdeling van de uren van de allround ondersteuner is niet op 
basis van het aantal leerlingen per school. Het is aan de totale 
werkeenheid hoe dit wordt verdeeld. Maar alle leerlingen hebben 
recht op ondersteuning en het is vraag gestuurd. Dit is een 
gemeenschappelijk belang van de werkeenheid.  

 Het proces van inrichten gaat door onafhankelijk van het tijdstip van 
invulling van de vacature directeur-bestuurder. Dit gaat het proces 
niet belemmeren. Taken worden tot die tijd interim belegd. Hoe 
meer er gebouwd is hoe meer de nieuwe directeur- bestuurder zich 
zal gaan richten op het borgen en binden en minder op het bouwen.  

 Deze week gaat eerst de nieuwsbrief uit. Daarin staat ook gemeld 
dat medewerkers nog hun belangstelling kunnen aangeven voor de 
ondersteuningsorganisatie. Er vindt nog een gesprek plaats met de 
betrokken bestuurders en daarna worden gesprekken met 
belangstellenden ingepland.  

 De CC-ers van de SBO-scholen gaan per 1 augustus 2019 voor 
dezelfde omvang over naar het COT. Het DB gaat volgende week 
bespreken hoe werkzaamheden verder afgestemd worden. Dit 
geldt ook voor KEC en Flexinos.  
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 Allround ondersteuner in schaal 11 of je eigen rechtspositie.  
 
De OPR voelt dat de flow erin zit en vindt dit positief.  
 
De profielschets van de externe toezichthouder van het 
toezichthoudend deel van het bestuur is na de zomervakantie gereed. 
Deze profielschets wordt voorgelegd aan de OPR.  
Er komt één profielschets voor de vijf interne toezichthouders. Het AB 
heeft besloten om niet met kwaliteitszetels te werken, maar met 
aandachtsgebieden.  
De benoemingsprocedure voor deze functies moet nog worden 
uitgewerkt. De toezichthouders worden één keer benoemd voor drie 
jaar met de mogelijkheid van één verlenging van drie jaar.  
Leden van het toezichthoudend deel kunnen niet tegelijk deelnemen in 
de ALV. Zij moeten dan een mandaat afgeven voor de ALV.  
 

 

 

 

4. Terugkoppeling vanuit de overige werkgroepen 

 Werkgroep MRp. 
Jaap, Jack en Dimitri hebben een overleg gehad. Er wordt nog een 
vervolggesprek gepland. Het antwoord op de vraag of een lid van de 
OPR ook lid van de MRp kan zijn is nee. De MRp leden worden 
gekozen uit de medewerkers van de centrale 
ondersteuningsorganisatie en de staf. De verwachting is dat dit 
ongeveer 40-50 personen zijn. De MRp heeft vijf leden.  

 Jaap en Jack zijn nu de leden van de voorlopige MRp in oprichting. 
Zij gaan de voorbereidingen doen en alle stappen doornemen voor 
de oprichting van de MRp. Bv. beschrijven wat de minimale omvang 
van een functie moet zijn op lid te kunnen worden van de MRp. 
Streven is dat 1 januari 2020 de definitieve MRp is ingericht. 

 Nadat het Algemeen Bestuur het reglement en het statuut OPR en 
MRp heeft vastgesteld, wordt aan de OPR gevraag instemming 
gevraagd. De werkgroepen OPR en bestuur gaan hiermee aan de 
slag.  

 De basisinformatie over MRp wordt ook opgenomen in de 
nieuwsbrief.  

 Er komt ook informatie in de nieuwsbrief voor degene die 
belangstelling hebben aangegeven voor COT.  

 Werkgroep profielschets voor de directeur bestuurder is afgerond.  

 Andere werkgroepen hebben niets te melden.  

 De OPR komt voorafgaand aan de sollicitatieprocedure bij elkaar. 
Voor de vergadering op 25 juni moet voor de leden die niet 
aanwezig kunnen de mandatering goed geregeld worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack 

5. Rondvraag 

De volgende vergadering OPR is 25 juni. Tijdens deze vergadering 

wordt besproken: 

 De statuten. 

 Toelichting op de akte van omzetting. (zat nu al bij de stukken). 
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 Een samenwerkingsovereenkomst (moet ook worden 

voorgelegd aan alle GMR-en van de individuele besturen) en 

een deelnemersovereenkomst tussen SWV en de leden. 

 En het eerste concept profielschets intern toezichthouder.  

 

6.  Sluiting   

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

21.15 uur. 
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