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Verslag Ondersteuningsplanraad 
Datum  : 14 november 2017  

Tijd  : 20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie  : SWV Utrecht PO, grote zaal, Perudreef 90 

Aanwezig : Rob (vz), Ron, Angelique, Annemieke, Aukje, Christine Saskia en Kim  

Afwezig  : Gadija, Janneke, Carla, Marianne en Karen 

Verslag  : Canan  

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom. De 

aanwezigen stellen zich voor. Dit is een kennismakingsronde voor Ron.  

 

Aukje wil met ingang van januari 2018 aftreden als lid van de OPR. Mocht er tegen die tijd nog 

geen opvolger zijn gevonden, dan blijft zij als lid vertegenwoordigd tot er een nieuwe is.    

 

2. Mededelingen (kennismaking met Ron Benjamins) 

Ron stelt zich voor. Hij is maandag 4 september jl. begonnen bij het SWV als interim-directeur. 

Ron is onderwijsmanager en consultant op het gebied van passend onderwijs en is in 2016 en 

2017 interim-directeur geweest voor twee verschillende samenwerkingsverbanden. Hij is drie 

dagen beschikbaar voor het SWV. De maandag en donderdag zal hij op kantoor aanwezig zijn. De 

ander twee dagdelen zal hij flexibel indelen. 

       De vacature voor de nieuwe directeur is inmiddels gepubliceerd. Het bureau B&T heeft de  

       opdracht gekregen om de werving en eerste selectie voor het bestuur uit te voeren. Vervolgens   

       zal de benoemingscommissie met geselecteerde kandidaten gesprekken voeren.  

       Mijke Raaijmakers van de MR is hierbij betrokken. Wij gaan er vanuit dat de nieuwe directeur in  

       het voorjaar 2018 zal starten. Tot die tijd zal Ron de taken van directeur op zich nemen.        

3. Vaststellen van de agenda 

De voorzitter vraagt of er nog aanvullende wensen zijn.    

 

De Gemeente Utrecht is momenteel bezig met de wijziging van het zorgaanbod. In de wijken 

Zuilen en Leidsche Rijn zijn op 28 augustus jl. twee teams gestart met een pilot voor het bieden 

van buurtgerichte specialistische jeugdhulp. De Utrechtse partners in de zorg voor jeugd werken 

hierin aan het verder verbeteren van de zorg voor jeugd en gezinnen. De professionals bieden 

kinderen, jongeren en hun ouders aanvullende hulp op de basiszorg van huisartsen en 

buurtteams. Deze specialisten worden ingeschakeld door de huis- of jeugdarts, het Buurtteam of 

SAVE wanneer een kind meer of andere zorg nodig heeft dan zij kunnen bieden. Voor scholen 

geldt dat de aanmelding via het Buurtteam loopt.  

 

Annemieke vraagt wat de pilot “consulent in de groep” inhoud. De term “consulent in de groep” 

is niet bekend. Het klinkt als een groepsarrangement. Een pilot waarin het gaat om een advies en 

ondersteuningstraject dat niet alleen per leerling maar ook voor de hele groep aangevraagd kan 

worden.  

 

Angelique meldt dat ze de externe nieuwsmemo van het SWV niet heeft ontvangen. Canan zal dit 

nogmaals verzenden en kijken naar de verzendlijst waar het mis gaat.   
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Rob vraagt naar de status van de Rechtszaak waar de ouders van een leerling het hoger op 

hebben gezocht bij de Raad van State tegen het afgegeven TLV. Ron meldt dat de leerling 

mogelijk op het VSO zit en dat de beschikking voor het SBO niet meer relevant is.  

 

4. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.   

 

5. Monitor rapportage kwaliteit SWV 
Ron is bezig geweest met de Kaderbrief 2018. Hierin is “arrangementen” een terugkerend 
onderwerp geweest. Bij de huidige begroting is een bedrag van 1,2 miljoen begroot voor 
arrangementen en voor de TLV’s een bedrag van 5 miljoen. Het ziet er naar uit dat het budget 
overschreven wordt. 
 
In Onderwijs Transparant worden alle vragen die ingediend worden geregistreerd. Zo kunnen we 
de stroom van arrangementen onderzoeken. Een eventuele oplossing voor de toename van de 
aanvragen van arrangementen zal kunnen zijn, het ophogen van het bedrag per leerling voor 
middelen voor de basisondersteuning. Elke leerling krijgt nu € 120,- en zal waarschijnlijk binnen 
nu en 5 jaar naar € 140,- per leerling gaan.  
 
Ron deelt ook mee dat wordt onderzocht of de twee aanvraagmomenten van arrangementen 
met ingang van schooljaar 2018 – 2019 afgeschaft kunnen worden.   
 
In september bleek dat er nog geen gebruik is gemaakt van de bestemmingsreserves die per  
31-12-2015 en 31-12-2016 gevormd zijn. Op dit moment zijn er initiatieven om een deel van het 
geld te besteden aan de volgende 3 projecten: 
- Taalschool (uitstroom van leerlingen) 
- Kleuter Extra  
- Ondersteuning voor het meer- en hoogbegaafden onderwijs. 
 

       Verder zijn de volgende zaken waar Ron momenteel mee bezig is binnen het SWV: 

       - Ron heeft extern de opdracht gegeven om te onderzoeken of het SWV voldoet aan de eisen die   

         de WBP (Wet bescherming Persoonsgegevens) en meldplicht datalekken stelt. Met ingang van 

         25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht en deze  

         stelt harde eisen aan de privacyregeling in de organisatie.  

 

       Mocht er ingegrepen worden in de basisondersteuning en het kwaliteitsplan zal dit ook mee-  

       genomen worden in het ondersteuningsplan.  

6. Ontwikkelingen personeel SWV 
N.v.t.  
 

7. Bezetting OPR (Rooster van aftreden) 
Dit onderwerp komt terug op de agenda.    
 

8. Status onderzoek communicatie 
Ron komt hier later nog op terug.  
 

9. Terugkoppeling inspectiebezoek 
Ron komt hier later nog op terug.   
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10. OPR ondersteuning plus cursus behoefte en organiseren 
Angelique en Annemieke gaan deelnemen aan de cursus.   
 

11. Nieuwe vergaderschema OPR komend schooljaar 
- dinsdag 14 november 2017 
- woensdag 24 januari 2018 
- donderdag 29 maart 2018  
- donderdag 21 juni 2018 
 

12. Afspraken volgende vergadering en sluiting. 
Aukje zorgt voor het etentje van de OPR. Uitnodiging volgt begin januari 2018. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. 
 
 
 


