
 

 Verslag Ondersteuningsplanraad 
 
Datum:    Dinsdag 16 oktober 2018 
Locatie:  Perudreef 90, Utrecht (grote zaal) 
Tijd:   20:00 uur – 22:00 uur 
Aanwezig:  Rob (vz), Annemieke, Christine,  
                                  Kim, Saskia en Jetta 
Afwezig: 
(met berichtgeving) Janneke en Angelique 
Afwezig: 
(zonder berichtgeving) Carla, Marianne en Rumeysa 
 
Verslag:  Canan     

  
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.   
 

2. Mededelingen  
Nieuwe scholen in Utrecht 
- Basisschool Al Arqam (Leidsche Rijn)   
- Basisschool Happy Kids (Zuid/Zuidwest) 
- Basisschool Lef (Overvecht) 
 
Stand van zaken rondom de inspectie 
Naar aanleiding van het inspectiebezoek van 14 februari 2017, is er een rapport opgemaakt met 
herstelopdrachten. De inspectie heeft de volgende drie punten onvoldoende beoordeeld:   
- de criteria voor verdeling en toewijzing van ondersteuningsmiddelen aan de scholen,  
- het onderscheid tussen bestuur en toezicht,  
- de (intern en extern toegankelijke) verantwoording over doelen en resultaten en de actieve  
  dialoog daarover met scholen. 
 
De directie heeft de inspectie uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Het gesprek vindt plaats 
op woensdag 17 oktober 2018 waarbij ook vier bestuursleden aanwezig zullen zijn.  
 
Governance  
Het samenwerkingsverband heeft een bestuurs- en managementstatuut en een toezichtkader. De      
directie heeft samen met een aantal leden uit het bestuur een verkennend onderzoek gedaan naar 
verschillende governance modellen, wettelijke vereisten en opvattingen daaromtrent. Op 10 
december 2018 is een reflectiemiddag gepland waarin het bestuur zich wil bezinnen op de huidige 
governance situatie en dilemma’s daarbij. De OPR wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.  
 

3. Vaststellen notulen (21-06-2018)  
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

4. Status OPR statuut, reglement, huishoudelijk reglement  
Het statuut en reglement worden door de voorzitter nog besproken met het bestuur.  
 

5. 10 punten programma SWV Utrecht PO en Kaderbrief 
De directie licht dit mondeling toe. De ervaringen en gedachten mede n.a.v. de 
kennismakingsgesprekken zijn vertaald in een tien punten programma met speerpunten voor het 
samenwerkingsverband in 2018-2019. De kaderbrief is gekoppeld aan de 10 speerpunten.  
 
 
 



 

Het tien punten programma bestaat uit:  
 
1.Kwaliteit netwerkorganisatie   

   2.Structuur bureauorganisatie   
   3.Versterken continuïteit – lerend vermogen SWV   
   4.Het SWV als netwerkorganisatie   
   5.Transparant werken   
   6.Convenience   
   7.Meer- en hoogbegaafden   
   8.Het jonge kind   
   9.Thuiszitterspact    
 10. AVG  

 
N.a.v. het eerste speerpunt, zijn de volgende werkgroepen gecreëerd:   
- Sterke basis (Beleidsgroep) 
- HGW (consulenten SWV) 
- Kernpartneraanpak (consulenten SWV)  
- Kwaliteitsaanpak (consulenten SWV en Beleidsgroep) 
 
Er liggen op dit moment behoorlijke opdrachten. Bij het bestuur is gevraagd om (tijdelijke) 
formatie uitbreiding (zie programma 21 in de Kaderbrief). 
 

6. Beleidsstuk Meer- en Hoogbegaafden 
Op 4 oktober 2018 heeft het bestuur van het SWV ingestemd met het plan van aanpak om het 
onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Utrecht te versterken. Het plan richt zich op 
alle drie niveaus van de ondersteuningspiramide. Bij de basisondersteuning zetten de 
schoolbesturen zich in om de kennis en vaardigheden van leerkrachten te vergroten op het gebied 
van het signaleren bij leerlingen en het compacten en verrijken van het onderwijsaanbod.  
 
De scholen voor voltijds HB-onderwijs zullen een bijdrage leveren aan de kennisoverdracht. Het 
SWV zal de komende jaren op diverse momenten actief aandacht aan dit onderwerp besteden.  
Bij steun waar nodig zetten we in Utrecht in op een uitbreiding van het aantal lesplaatsen voor 
voltijds HB-onderwijs. De lesplaatsen zijn een voorziening van het SWV. Hiervoor ontwikkelen we 
toelatingscriteria. Daarnaast zijn we voornemens binnen Utrecht een aantal school overstijgende 
voorzieningen in te richten, waarbij de toelating ook weer via het SWV zal lopen.  
 
Voor speciaal als het moet is afgesproken dat we ons inzetten voor speciale voorzieningen voor 
hoogbegaafde dubbel bijzondere leerlingen.  
 
Bovenstaande plannen willen we tussen nu en 2022 realiseren, waarbij de nadruk voor de komende 
periode ligt op de toelating tot voltijds HB-onderwijs en het opzetten van speciale voorzieningen 
voor de hoogbegaafde dubbel bijzondere leerlingen.   

 
7. Achterban raadpleging. Hoe gaan we dit oppakken? 

Het is al een ruime tijd geleden dat er een achterban raadpleging is gedaan. Het doel van 
raadpleging is om te kijken of er nog informatie op te halen is o.a. hoe zichtbaar de OPR is en wat 
de OPR doet. De voorzitter vraagt een ieder om hierover na te denken. Dit punt komt nogmaals op 
de agenda van 8 januari 2019. 

 
8. Afspraken volgende vergadering en sluiting  

De vergadering van 18 december 2018 wordt in overleg met de aanwezigen verzet naar  
dinsdag 8 januari 2019 met aansluitend het OPR diner. De vergadering wordt gehouden van  
17.00 tot 19.00 uur.  Meer informatie volgt t.z.t. 



 

De voorzitter sluit de vergadering. 
 
Vergaderdata 2018 – 2019: 
▪ 16 oktober 2018 
▪ 18 december 2018 verschoven naar 8 januari 2019 
▪ 14 maart 2019 
▪ 13 juni 2019   
 
 
Locatie: SWV Utrecht PO, Perudreef 90, 3563 VE in Utrecht 


