
 

 

Verslag Ondersteuningsplanraad 

 
Datum:   Dinsdag 14 januari 2020 
Locatie: Perudreef 90 , Utrecht 
Tijd:  10.00 – 12.00 uur   
 
Aanwezig: Janneke Degen (vz), Angelique Bijl, Kim Sipkema, Monic Wendel,  
                                Wieneke Swüste en Jetta Spaanenburg  
                                 
Afwezig: Anne-Eva van der Mark, Annemieke Bouwman, Saskia Broer-Tielbeek en Khadija Bendriss 
 
verslag:  Canan Dada    

 
1. OPR leden sparren onderling (10.00 - 10.30 uur) over 

- Aanwezigheid OPR bij bestuursvergadering maart 2020 
Vanuit de OPR sluit Kim Sipkema en Janne Degen aan bij de bestuursvergadering van  
12 maart a.s.  
 

- Voorbereiding OPR bespreekpunten bij bestuursvergadering maart 2020 
De OPR leden gaan dit voorbereiden en koppelen dit terug aan Jetta Spaanenburg.   
 

- Samenwerking met OPR Sterk VO 
OPR Sterk VO heeft in overleg besloten om de eerste cursusavond intern te houden. Na  
20 januari a.s. wordt er contact opgenomen met Janneke Degen om samen te kijken hoe de 
leden van de VO/PO OPR met elkaar zouden willen kennismaken.  

 
- Vergadertijdstip/dagdelen voorkeur 

De OPR vergaderingen worden overdag gepland i.p.v. de avond. Na een jaar zal dit geëvalueerd 
worden. De leden gaan binnen hun eigen netwerk op zoek naar oudergeleding.   
 

- Welkom nieuwe leden 
Anne-Eva van der Mark (Taalschool Utrecht) is nieuw lid van de OPR en heeft een    
kwaliteitszetel.   
Monic Wendel (De Koekoek) is nieuw lid van de OPR als personeelsgeleding.  
 

2. Opening en vaststelling agenda      
De voorzitter opent de vergadering. De agenda word ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Vaststellen notulen (05-11-2019)      

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Mededelingen 
- Directiebrief december 2019  

Middels de directiebrief is iedereen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen mbt het  
SWV Utrecht PO. De directiebrief wordt ook geagendeerd bij de Beleidsgroep en Bestuur SWV.  

         
5. OndersteuningsPlan 2020-2024: ambities 

 Wieneke Swüste werkt sinds maart 2019 vanuit BMC voor het SWV Utrecht PO als   
                beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteit.  
                Wieneke Swüste licht het OndersteuningsPlan mondeling toe.  
 Het SWV heet 8 speerpunten geformuleerd en voor elk speerpunt drie ambities (waar willen we   
                naartoe). Deze zijn te onderscheiden in:   



 

- Versterken: dat wat we al hebben/doen verstevigen.   
- Verbinden: gericht op de verbinding met anderen.  
- Vernieuwen: dat wat nog onderzocht, uitgewerkt of geïnitieerd moet worden.    

  
         De ambities die versterken en verbinden zijn gericht op het behouden van het koppositie. Het SWV   
               wil nog beter worden in wat ze doen en dat doen ze op deze manier. Daarnaast hebben zij ambities    
               geformuleerd om te vernieuwen. Dit samen bepaalt waar we staan in 2024.   
        
         De OPR geeft aan enthousiast te zijn. Het OndersteuningsPlan 2020-2024 komt op 27 maart a.s. op   
         de agenda van de OPR vergadering ter instemming.  

      
6. Ondersteuningsstructuur Het Jonge Kind 

 In de bestuursvergadering in december is een visienotitie geagendeerd voor de   
           ondersteuningsstructuur rondom het jonge kind. Kern van dit voorstel ligt in een rol voor het SWV   
           met experts HJK voor kinderen met een VE-indicatie vanaf drie jaar. Deze visie is in lijn met de  
           ambities om vroegtijdig ondersteuningsbehoeften te signaleren en preventief te handelen. In de   
          begroting 2020 is rekening gehouden met een duurzame structuur langs deze lijnen.   

      
7. Financiën SWV Utrecht PO 

In de bestuursvergadering in december verantwoordde het SWV de inzet van de financiële middelen 
tot oktober 2019. De prognose is dat het SWV het begrote tekort van ruim 1 miljoen dit jaar kan 
beperken tot ongeveer 7 ton. Voor de begroting 2020 is het gelukt om dit jaar een begroting in te 
dienen waarbij de baten toereikend zijn om onze lasten te financieren, en we daarmee de kritische 
grens van het weerstandsvermogen (blijkens onze risico analyse) niet overschrijden. Na 2020 lijkt er 
weer financiële ruimte te ontstaan die gebruikt kan worden voor de ambities in het 
OndersteuningsPlan 2020-2024. De nieuwe huisvestingslasten zijn opgenomen in de begroting 
2020.      
 

8. N.a.v. de externe nieuwsbrief: vragen?  
 Dit is een terugkerend onderwerp voor op de agenda. Er zijn geen vragen.      

          
9. Afspraken volgende vergadering en sluiting 

Het definitieve OndersteuningsPlan 2020-2024 wordt na de bestuursvergadering, uiterlijk 17 maart 
a.s., voorgelegd aan de OPR. Janneke Degen gaat de OPR leden benaderen om voor de OPR 
vergadering van 27 maart a.s. een reactie te geven op het plan ter instemming.   
 
De voorzitter sluit de vergadering.  
 
 

Vergaderdata 2019 – 2020: 
 

▪ 5 november 2019  
▪ 14 januari 2020 
▪ 27 maart 2020 om 09.00 – 11.00 uur 
▪ 25 juni 2020 om 09.00 – 11.00 uur 


