
 

 

Verslag Ondersteuningsplanraad 
 

 
Datum:   Dinsdag 5 november 2019 
Locatie: SWV Utrecht PO, Perudreef 90 , Utrecht 
Tijd:  20:30 uur – 22:00 uur   
 
Aanwezig: Rob de Goede (vz), Annemieke Bouwman, Angelique Bijl, Janneke Degen,  
                                Kim Sipkema, Anne-Eva van der Mark en Jetta Spaanenburg 
 
Afwezig: Saskia Broer-Tielbeek en Khadija Bendriss 
 
Verslag: Canan Dada     

1. Opening en vaststelling agenda 
 De voorzitter opent de vergadering. Anne-Eva van der Mark sluit aan bij de vergadering om kennis   
          te maken met de OPR en beslist later of ze mee gaat doen aan de verkiezingen om plaats te nemen   
          in de OPR. 
           
          De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
    
2. Vaststellen notulen (11-07-2019) 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
  
         Naar aanleiding van het verslag: 
         Voorstel gemeente inzake Poortwachtersfunctie: De werkgroep is dit schooljaar, onder de regie van              
         de Gemeente van start gegaan. In de jaarlijkse monitor is een stijging te zien van het aantal EED-  
         aanvragen.       

 
3. Mededelingen 

- Statuut, reglement, huishoudelijk reglement vastgesteld  
De feedback van VoS/ABB Onderwijsjuristen is verwerkt in de stukken. Het bestuur danwel de OPR 
heeft de stukken vastgesteld. De stukken zijn gepubliceerd op de website van het SWV.   
    

                - Samenstelling OPR dit schooljaar (vacatures)  
 Janneke Degen zal Khadija Benriss benaderen om haar lidmaatschap te wijzigen naar oudergeleding  
                i.p.v. personeelsgeleding. Dit i.v.m. aantal gelijke leden.  
 
                In de eerstvolgende externe nieuwsbrief van het SWV wordt de vacature voor de OPR gepubliceerd.                        
                Uiterlijk 17 december a.s. mailt  Janneke Degen de vacaturetekst naar Canan Dada.  
 
                - Huisvesting SWV Utrecht PO  
                Zuylenstede heeft per 1 augustus 2020 de huur van ons pand opgezegd. Onlangs is een makelaar   
                ingeschakeld om samen met het SWV te kijken naar een geschikte locatie. Dinsdag 29 oktober jl.  
                heeft Jetta Spaanenburg met twee medewerkers van het SWV, 8 locaties bekeken. Uit deze locaties          
                zijn 3 keuzes gemaakt voor een tweede bezichtiging op 21 november a.s.   
                 
                - Terugblik kick off-bijeenkomst op 30 september jl. (bijlagen 1a (4)) 
                Het walking diner was georganiseerd in The Colour Kitchen. Naast het Bestuur en Beleidsgroepleden   
              waren de kernpartners (leerplicht, JGZ, buurtteamorganisatie Lokalis), ambtenaren Gemeente   
              Utrecht, OPR leden en SWV Sterk VO hiervoor uitgenodigd. De kick-off bijeenkomst is benut om input   
              op te halen voor het Ondersteuningsplan 2020-2024 en ideeën uit te wisselen over de gezamenlijke   
              ambities.  
                   



 

- Inspectiebezoek van 26 september en 17 oktober jl.   
Het SWV heeft het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie afgerond met een mondelinge 
terugkoppeling aan een aantal bestuursleden en SWV-medewerkers. Na twee onderzoeksdagen, 
twee verificatieonderzoeken op scholen, rondetafelgesprekken en thematafels concludeert de 
Inspectie dat alle standaarden van het Waarderingskader toezicht samenwerkingsverbanden als 
voldoende kunnen worden beoordeeld! Het rapport volgt. 
 
- OPR training 20 januari 2020  
De voorzitter van de OPR van Sterk VO heeft Jetta Spaanenburg gevraagd of de OPR van het SWV 
wil aansluiten bij de training die zij op 20 januari 2020 hebben staan. Janneke Degen zal contact met 
de OPR voorzitter van Sterk VO opnemen. 
 
- OPR etentje 12 november a.s.  
Jetta Spaanenburg is het eerste gedeelte aanwezig. Hierna sluit zij aan bij de 
raadsinformatiebijeenkomst in het stadhuis over de Utrechtse Onderwijs Agenda. De OPR is vrij om 
ook eventueel hierbij aan te sluiten. De uitnodiging wordt door Jetta Spaanenburg gemaild naar de 
OPR leden.  
 

4. Meer- en Hoogbegaafden      
         Voortgang project MHB (bijlagen 4a en b) 
          Jetta Spaanenburg licht de bijlage mondeling toe.  

 
5. Ontwikkelingen S(B)O      
          Visie en ambitie (terugkoppeling heidag) (bijlage 5) 
          Jetta Spaanenburg licht de bijlage mondeling toe. Het resultaat van de Heidag is te vatten in een    
          nieuw geformuleerde visie en missie met concrete ambities: we gaan uit van een sterke   
          samenwerking waarin we onze kwaliteiten met elkaar delen en verbinden om te komen tot een   
          dekkend aanbod. In de missie streven we door onze ontwikkelpunten te verbinden en expertise te   
          delen naar een preventieve aanpak die het deelnamepercentage van onze aanmeldingen weet te   
          bevriezen. Om deze missie waar te maken zijn 8 ambities geformuleerd voor zowel de scholen, het   
          SWV als de betrokken partners.   
 
6. N.a.v. de externe nieuwsbrief: vragen? 

Dit is een terugkerend onderwerp voor op de agenda.  
      

- HGW – startgesprek         
- Deskundigenadvies 
Tijdens de lerende netwerken in november worden eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze 
uitgewisseld.   
 
- Ambulante begeleiders van Fritz Redl  
Het SWV wordt ondersteund door twee ambulante begeleiders van Fritz Redl. 
  
 - Kwaliteitszorgsysteem en het Jonge Kind  
Deze onderwerpen zijn opgenomen als speerpunt van de ondersteuningsplan. Cornelie Kool is 
benaderd om het SWV 2 dagen in de week hierin te ondersteunen.   
 

7. Afspraken volgende vergadering en sluiting.  
Jaarplanning OPR 2019-2020  
Jetta Spaanenburg stelt de OPR voor om een jaarprogramma op te zetten en onderwerpen hiermee 
wat meer cyclisch en systematisch te agenderen.  
 
 
 



 

De OPR heeft een aantal thema’s die zij o.a. willen bespreken: 
- Financiën,  
- Ervaringen nieuwe werkwijze (startgesprek/deskundigenadvies), 
- Overstap POVO,   
- Samenwerking BT,  
- Achterban raadpleging  
 
De OPR denkt hier verder nog over na en zal Jetta Spaanenburg t.z.t. hierover informeren.  
 
De voorzitter sluit de vergadering.        

 

 
Volgende bijlagen worden ter informatie toegestuurd: 
- Aanmelding Inspiratieregio Call        (bijlage 1c) 
- ZonMW aanvraag Versterken Kernpartnerschap       (bijlage 1d) 
- Aanvraag Startimpuls AWTJ Utrecht 2.0       (bijlage 1e) 
- Factsheet gespecialiseerde jeugdhulp vanaf 01-01-2020     (bijlage 1f) 
 

 
Vergaderdata 2019 – 2020: 

▪ 5 november 2019 
▪ 14 januari 2020 
▪ 26 maart 2020 
▪ 25 juni 2020 

 


