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Inleiding  

In dit jaarverslag wil de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO 23-05 IJssel-Vecht 

(in het vervolg SWV) graag aangeven wie wij zijn, welke onderwerpen afgelopen cursusjaar besproken zijn 

en welke koers wij willen varen. 

 

 

Dit jaarverslag bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

 

1. Voorwoord  

 

2. Samenstelling OPR 

 

3. Besproken onderwerpen 

 

4. Conclusies en aanbevelingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de Ondersteuningsplanraad:  

Samenwerkingsverband VO 23.05 » Ondersteuningsplanraad (OPR) (swvvoijsselvecht.nl) 

 

https://www.swvvoijsselvecht.nl/organisatie/opr-ondersteuningsplan-raad/
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Hoofdstuk 1: Voorwoord 
 

 

 

Beste lezer,  

 

Het jaar 2021 was wederom een jaar dat beïnvloed werd door de Covid-19 pandemie. Daarom 

hebben we als OPR zowel fysiek als digitaal vergaderd.  

 

Onze kerntaken zijn: 

• Mede toezicht houden op het functioneren van het SWV 

• Bezien hoe er door het SWV in financiële zin uitvoering wordt gegeven aan het Passend 

Onderwijs 

• Wel of niet instemmen met (wijzigingen in) het Ondersteuningsplan.  

 

Gedurende het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Henk Keesenberg, coördinator 

SWV. Na de zomervakantie is zijn functie overgenomen door onderwijsregisseur Koen 

Oosterbaan. Als voorzitter van de OPR ben ik door het bestuur betrokken in het hele proces van 

werving en selectie. Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van een aantal leden en 

hebben we nieuwe leden mogen verwelkomen.  

Daarnaast vindt u hier een beknopt verslag van onderwerpen en punten die aan de orde zijn 

gekomen tijdens onze vergaderingen.  

 

Tijdens de vergaderingen werd het Algemeen Bestuur (AB) vertegenwoordigd door de heer Wil 

Kroesen.  

 

Ik bedank alle mede OPR leden, Henk Keesenberg, Koen Oosterbaan en Claudia van der Vegt en 

Wil Kroesen, voor hun vertrouwen en een goede samenwerking in een constructieve sfeer. Ik zie 

uit naar hetzelfde in 2022.  

 

 

Namens de OPR,  

Anja Pastoor, 

voorzitter OPR  
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Hoofdstuk 2: Samenstelling OPR 
 

De leden van de OPR zijn, conform de wet medezeggenschap scholen, gekozen uit of door de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden van de aangesloten schoolbesturen. 

In onderstaande tabellen vindt u de samenstelling per cursusjaar. 

 

In de tabellen is aangeven: 

• vanuit welk schoolbestuur het lid afgevaardigd is 

• vanuit welke geleding het lid zitting neemt. 

 

 
 
 

DEELNEMERS ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO 23.05
cursusjaar 2020-2021

Bestuur 

Oud

er

OP 

of 

OO

P Aangemeld Naam

Almere College X OP Natasja Smit

Zone College X Ouder Gerald Batterink

Openbaar Onderwijs 

Zwolle en regio X Ouder Anja Pastoor

Carmel College Salland X Ouder 

Richard Jansen of 

Lorkeers

Landstede X OP (Th.a.Kempis) Rita Brink

Noordgouw X OP Wilgertine v.d. Stege

Ichthus College X OP Clemens Rekveldt

Greijdanus X OP Winy Buitenhuis

Agnieten/De Boog X ouder vacant

VSO de Spanker X OP Marina Postuma

VSO de Sprengen X Ouder Evert Overweg

VSO Ambelt X Ouder vacant

VSO Zonnehof (mijnplein) X OP Henk van Alphen

Totaal: 6 7

SWV VO 23.05 ambt. secr. OPR Claudia v.d. Vegt

coördinator SWV Henk Keesenberg

onafhankelijk lid AB Wil Kroesen
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Wisselingen in de samenstelling: 
 

• St. Agnieten-de Boog: Ris Keizer-Boland gaf aan belangstelling te hebben voor deze vrije 
plek. Zij is op 14 oktober 2021 gestart. 

• Carmel College: Richard Jansen of Lorkeers nam afscheid op 17 juni 2021. Per 1-8-2021 
heeft Petra Steenblik zijn plaats ingenomen. 

• Zonecollege: Gerald Batterink nam afscheid op 17 juni 2021. Per 1-8-2021 heeft Dianne 
Muis zijn plaats ingenomen. 

• St. Ambelt heeft geen vertegenwoordiging afgevaardigd ondanks herhaaldelijke verzoeken. 
 

 

DEELNEMERS ONDERSTEUNINGSPLANRAAD SWV VO 23.05
cursusjaar 2021-2022

Mutatiedatum: 2-2-2022

Bestuur Ouder

OP of 

OOP Aangemeld Naam

Almere College X OP Natasja Smit

Zonecollege X Ouder Dianne Muis

Openbaar Onderwijs Zwolle 

en regio X Ouder Anja Pastoor

Carmel College Salland X Ouder Petra Steenblik

Landstede X OP (Th.a.Kempis) Rita Brink

Noordgouw X OP Wilgertine v.d. Stege

Ichthus College X OP Clemens Rekveldt

Greijdanus X OP Winy Buitenhuis

Agnieten/De Boog X ouder Ris Keizer-Boland

VSO de Spanker X OP Marina Postuma

VSO de Sprengen X Ouder Evert Overweg

VSO Ambelt Nvt Nvt Nvt Nvt

VSO Zonnehof (mijnplein) X OP Henk van Alphen

Totaal: 5 7



 
 

OPR   •   Jaarverslag 2021  •  vastgesteld 23 juni 2022               pag.   6 

 

Hoofdstuk 3: Besproken onderwerpen 
 

 

Evaluatie en verbeteraanpak Passend Onderwijs  

Dit document met 25 verbetervoorstellen hebben we met alle OPR leden doorgenomen. Enkele  

speerpunten :  

Het SWV moet zichtbaarder worden voor Ouders. Er moet een onafhankelijk Ouder  

Steunpunt worden opgezet  

Het voorleggen van de begroting van het SWV aan het samenwerkingsverband. In ons SWV  

gebeurt dit nu al.  

Onderwijs en Jeugdzorg moeten beter samenwerken. Ons samenwerkingsverband gaat als een 

van de eerste SWV”s werken aan een gezamenlijke indicatiestelling.       

 

Communicatie OPR met achterban    

De ambtelijk secretaris maakt een korte samenvatting van elke OPR-vergadering en stuurt de 

naar de OPR leden die deze kunnen delen met hun achterban.       

 

Onderwijsinspectie 

Henk Keesenberg geeft een toelichting op de powerpoint-presentatie die goed weergeeft waar het 

SWV voor staat. Samenwerking en netwerken waardoor er veel betrokkenheid is in/tussen 

scholen, schoolbesturen en het SWV. De OPR krijgt uitleg over Travo-arrangementen en 

structuurklassen. Mooie nieuwe ontwikkelingen. Communicatie blijkt steeds een belangrijke rol te 

spelen bij thuiszittersproblematiek.  

 

Jaarrekening en begroting 2021 

De begroting is nog steeds beleidsrijk opgesteld. Er is nog een grote slag te slaan t.a.v. de grote 

doorstroom van groep 8 leerlingen naar het VSO. Circa 75 procent van de VSO-populatie is 

afkomstig uit deze onderinstroom.  

LWOO: 2021 is het laatste jaar van het oude naar het nieuwe scenario waarbij er een andere 

bekostingssystematiek zal gelden. (90% van de gelden naar BBL/Kader en 10 % naar GL/TL.) Alle 

vragen van de OPR leden werden helder beantwoord door Henk Keesenberg waarna een positief 

advies volgde over de begroting 2021 aan het bestuur.  

 

Bestuursverslag en monitorverslag 

Het bestuur wilde graag een reactie op de beschreven conclusies en aanbevelingen.  

Het lijkt soms alsof opmerkingen van individuele schoolbesturen wat haaks staan op de visie van 

het SVW en het ondersteuningsplan. De communicatie tussen de invullers, vaak inhoudelijk 

betrokkenen en bestuurders kan beter. Dit gaat met name over het aanbieden van een 

bovenschoolse voorziening voor extra onderwijsondersteuning. Dergelijke voorzieningen leveren 

geen bijdrage aan het oplossen van de verevening. De OPR vraagt de bestuurders de missie en 

visie van het SWV t.a.v. het bovengenoemde in de eigen organisatie te bespreken. Wil Kroesen 

als onafhankelijk lid van de OPR heeft dit teruggekoppeld aan het Algemeen Bestuur.  

 

Presentatie Onderwijsconsulent  

De Onderwijsconsulent is een landelijke organisatie waar ouders, scholen en het SWV een beroep 

op kunnen doen als ze ergens vastlopen. De onderwijsconsulent wordt vooral gevraagd bij het 

oplossen van problematiek over thuiszitters, geen passende plek kunnen vinden, het oneens zijn 
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over het al dan niet TLV aanvragen. Dhr. Zondag gaf een presentatie en beantwoordde alle vragen 

van de OPR leden m.b.t. het inschakelen van de organisatie waarvoor hij werkzaam is.  

 

Presentatie Subregio Dronten/Kampen 

Deze werd gegeven door Henk van der Wal die kartrekker was voor deze regio. Hij informeerde de 

OPR over welke acties er vanaf 2019 zijn ondernomen en wat er nog op de rol staat en gaf uitleg 

van het plan van aanpak, de startsituatie en de gewenste eindsituatie. Henk van der Wal zal zijn 

taak overdragen aan een nu nog niet bekende opvolger met een ander mandaat.  

 

 

 

Vergaderingen : 

 

OPR overleg 14 januari 2021 (online) 

• Opvolging Henk Keesenberg 

• Reglement/statuten OPR 

• Communicatie: samenvatting van notulen stelt voortaan ambt. secr. Op en kan voortaan 

door OPR-leden naar achterban verstuurd worden 

• Evaluatie verbeteraanpak passend onderwijs en programma van eisen (PvE) 

• Begroting 2021 

 

OPR overleg 15 april 2021 (online) 

• Samenstelling OPR 

• Onderwijsinspectie (powerpoint toegelicht door Henk Keesenberg) 

• OZA en exploitatiebekostiging 

• NPO-middelen 

• Monitorverslag 2019-2020 

• Verevening 

• Bovenmatige reserves:  ons SWV heeft geen bovenmatige reserves 

 

OPR overleg 17 juni 2021 (fysiek) 

• Presentatie Onderwijsconsulent Arend Zondag 

 

OPR 14 oktober 2021 (fysiek) 

• Presentatie Henk van der Wal, kartrekker subregio Dronten/Kampen 

• Voorstellen opvolger Henk Keesenberg: Koen Oosterbaan 

• Website 

• VSO% ihkv verevening 
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Hoofdstuk 4: Conclusies en voornemens 
 

 

De werkrelatie tussen bestuurssecretaris, de nieuwe onderwijsregisseur, de onafhankelijke 

vertegenwoordiger van de OPR in het AB en  de OPR leden is goed. Alle stukken werden tijdig en 

volledig aangeleverd en vragen over de bekostiging, verevening, subregio’s, nieuwe 

ontwikkelingen werden adequaat beantwoord. De OPR heeft inmiddels een format om haar 

achterban alle (G)MR’en eenvoudig en regelmatig te informeren. 

Nieuwe OPR-leden willen we zo goed mogelijk begeleiden om zo snel mogelijk wegwijs te worden 

in de vaak complexe materie.  

 

De OPR zal de ontwikkelingen rondom Onderwijszorgarrangementen en proeftuintjes op de voet 

volgen. Tevens zal de OPR de doorstart van de subregio’s kritisch volgen. De OPR wil graag 

geïnformeerd en betroken worden bij de oprichting van het Ouder- en Jeugdsteunpunt.  

 

Voorts is er interesse in een presentatie van een onderzoek/analyse van TLV’s via het VO.  

De OPR leden gaven al eerder aan willen graag van gedachten wisselen over de aanpak en 

zoektocht naar oplossingen voor hardnekkige thuiszitters met complexe problematiek.  

De OPR wil in het komende jaar graag een leerplichtambtenaar uitnodigen voor een interactieve 

presentatie.  

Daarnaast staat een bezoek aan het Coachpunt van Carmel nog steeds op ons wensenlijstje.  

 

De OPR zal zich in 2022 blijven richten op het volgen van: 

 

• de terugkoppeling en opbrengsten van de voorgenomen collegiale visitaties  

• de ontwikkelingen in de subregio’s m.bt. een hechtere samenwerking met primair 

onderwijs, gemeentes en jeugdzorg  

• de invloed van bovengenoemde punten op het deelnamepercentage en thuiszitters. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


