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  Verslag Ondersteuningsplanraad 

Datum  25 januari 2016  

Tijd  20.00 uur – 22.00 uur 

Locatie SWV Utrecht PO, grote zaal, Perudreef 90 

Aanwezig Rob (vz), Erik, Tanja, Janneke, Marjan, Sylvie, Aukje, Natasja 

 Canan verslag 

  

1. Opening 

Rob opent om 20.00 uur de vergadering.  
 

2. Mededelingen 

Rob: de voorgaande notulen zullen geplaatst worden op de website. Mededeling van Erik, 

om dit inhoudelijk te controleren voordat het geplaatst wordt op de website. Ukje en Rob 

kijken de notulen na waarna ze op de website geplaatst kunnen worden. 

Janneke: zal binnen een maand een input gesprek plannen met Herma. Natasja zal daar 

ook bij aansluiten.   

3. Vaststellen van de agenda 

Akkoord 

4. Goedkeuren notulen afgelopen vergadering 

Akkoord 

5. Voortgang ondersteuningsplan 2016 

Erik zal proberen om eind van de week de gewijzigde versie van de ondersteuningsplan 

2016 af te hebben. Verzoek van de leden, waar wijzigingen zijn gebracht om dit in kleuren 

aan te geven zodat dit makkelijk leesbaar is. Afgesproken om dit voor 1 mei a.s. vast te 

stellen. Voordat het vastgesteld wordt dit te bespreken in het overleg van 7 april a.s. 

 

Tevens geeft Erik aan dat ze bezig zijn met een nieuw ondersteuningsstructuur. Dit wordt 

wijkgericht maar is nog niet bekend welke wijken. De werkwijze staat al vast, hier is al 

een eerste versie van.  
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6. Informatie op de website 

Natasja; OPR staat vermeld op de website van www.swvutrechtpo/opr. Beheer van de 

website ligt bij de OPR leden. De voorgaande notulen/verslagen zouden ook op de website 

geplaatst moeten worden. Mochten er nog ideeën zijn voor de website om dit uit te 

beiden, dan kan dit gemeld worden bij Rob.  

 

7. Bezetting OR 

Rob geeft aan dat er veel wijzigingen in de OPR zijn ontstaan door dat sommige leden 

afscheid hebben genomen van de OPR maar er nog geen vervanging er voor is. Hierdoor 

zijn aantal vacatures vrijgekomen in de OPR. Sylvie geeft aan dat er wellicht 3 ouderleden 

en 1 personeelslid is die eventueel belangstelling voor de vacature hebben.  

Het is lastig om ouders te vinden die lid willen worden van de OPR. Het bestuur zal hier 

aandacht aan besteden (agendapunt) en erover na denken hoe we het belang kunnen 

beïnvloeden om het OPR actueel te houden. Eventueel meer uitleg/duidelijkheid geven 

wat een OPR inhoudt, het bestaan van een OPR en wat een OPR doet. Erik zal het bestuur 

aanschrijven om hier aandacht aan te besteden.  

 

8. Voortgang kwaliteit systeem (Erik) 

In het voorjaar besproken dat het gemonitord kon worden. Zo ver zijn we nog niet 

gekomen i.v.m. langdurige afwezigheid van Janneke Pronk. Dit wordt nu opgepakt. De 

bedoeling is om 4 x per jaar een rapportage op te stellen en met het bestuur besproken zal 

worden wat er in zal komen staan. Vanaf mei a.s. zullen wij dit daadwerkelijk maken.  

9. Rapportage op regelmatige basis aan de OPR (toelichting Erik) 

Voor de zomer is de laatste monitor rapportage gemaakt. Er is nog geen nieuwe rapportage 

beschikbaar. Mondelinge rapportage over: 

 

De geschillencommissie heeft een klacht van de ouders m.b.t. het afgeven van een TLV 

gegrond verklaard. De adviescommissie verzoekt aandacht te besteden aan een aantal 

procedurele zaken, waaronder ondertekening en motivering. Dit zal op korte termijn 

hersteld worden.  

Waar we nog meer aandacht aan moeten besteden, zijn de deskundigen adviezen die bij 

TLV worden toegevoegd. De geschillencommissie heeft aangegeven niet te kunnen zien of 

een deskundig adviseur zelf wel genoeg deskundig is om dit af te kunnen geven.  

 

Verder vertelt Erik dat er een drietal initiatieven zijn:  

 Het platform 2-7 jarigen – samen met SBO scholen, kinderdagverblijven en 

consultatiebureaus extra aandacht aan te besteden aan deze doelgroep. 

 

 Het 2e initiatief is om als SWV uit te zoeken of er behoeft is aan een ouderconsulent 

zodat ouders weten waar ze aan toe zijn. Dit schijnt niet altijd duidelijk te zijn. De 

bedoeling is dat er in elke wijk een team komt, waar men terecht kan voor vragen. 

Ons doel is om wijkgerichter te gaan werken. Het streven van de nieuwe werkwijze 

is, om dit in augustus a.s. te kunnen realiseren.  

http://www.swvutrechtpo/opr
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 Kort tijdelijke observatie/opvang. Door het creëren van deze plaatsen is het 

mogelijk om kinderen met een complexe vraagstelling door experts te laten 

observeren.  

Advies/tip van Rob is om de initiatieven waar Erik mee bezig is eventueel ook te 

vermelden op de website.  

Mededelingen Erik: 

 Sinds 1 januari jl. heeft het samenwerkingsverband een nieuwe MR. De MR leden 

zullen vermeld worden op de website.  

 

 Op basis van telgegevens van d.d. 1 oktober 2015 blijkt dat de leerlingen van de 

SBO scholen gegroeid zijn met twee leerlingen, maar qua percentage niet te zien 

is. Dit geldt ook voor de SO scholen waar ook geen groei te zien is.  

 

10. Afspraken volgende vergadering en sluiting 

Actie Erik: 

 Op verzoek van Rob, eventueel voor volgend jaar, een risico analyse te ontwikkelen 

wat het SWV op de eigen organisatie uit kan voeren. Voor het opstellen van een 

rapportage kan  Rob een vragenlijst aanleveren en dit eventueel begeleiden. 

 Rapportage van de telgegevens mailen naar de OPR. 

 
Vraag Janneke: 
Of het klopt dat het bestuur nog geen geld heeft ontvangen voor het bekostigen van 
arrangementen. Dat klopt, de beschikkingen zijn vorige week overgemaakt.  
 
Rob sluit de vergadering om 22.00 uur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering: 7 april a.s. om 20.00 uur, aan de Perudreef 90.  


