
 

  

Verslag Ondersteuningsplanraad 
 

 
Datum:   Donderdag 29 maart 2018 
Locatie: Perudreef 90, Utrecht (grote zaal) 
Tijd:  20:00 uur – 22:00 uur 
 
Aanwezig: Rob (vz), Ron, Angelique, Christine,    
                                Kim en Saskia  
 
Afwezig: Annemieke, Aukje, Carla, Janneke, Marianne en Rumeysa  
 
Verslag: Canan 
     

  
1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

2. Mededelingen 
Er is momenteel een ondersteuningsplan beschikbaar. Voor de zomer, op 1 juni 2017 heeft dit op de 
agenda van het Bestuur gestaan. Er is nu geen update beschikbaar, maar wel een beleidsnotitie 
‘ondersteuning en kwaliteit’ waarin op hoofdlijn aanpassingen van de werkwijze worden 
voorgesteld, die verwerkt zullen worden in het ondersteuningsplan. Deze notitie staat nu op de 
agenda. Op 31 mei 2018 wordt de beleidsnotitie voorgelegd aan het Bestuur. Over het besluit van 
het bestuur zal de OPR vervolgens worden geïnformeerd.  
 
Het concept ondersteuningsplan december 2016 versie 1.0 kan op de website geplaatst worden.   
 
Karen Mommers heeft haar lidmaatschap binnen de OPR opgezegd. Rob zal de MR benaderen en 
vragen naar een opvolger.    
 
Rumeysa Inan is nieuw lid als oudergeleding namens Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht en is 
opvolger van Gadija Bendriss.  
 
Aukje Moltzer heeft inmiddels afscheid genomen van de OPR maar blijft als lid vertegenwoordigd 
tot er een opvolger is.  
 

3. Vaststellen notulen (22-02-2018) 
Met inachtneming van de opmerkingen wordt de notulen vastgesteld.  
 

4. Vaststellen OPR statuut, reglement, huishoudelijk reglement  
Gezien de bezetting, kan dit niet vastgesteld worden. Het onderwerp komt voor de volgende 
vergadering opnieuw op de agenda.  
 

5. Monitor rapportage kwaliteit SWV  
Ron licht dit mondeling toe.  
Dit wordt tijdens de Bestuursvergadering van 8 maart 2018 besproken. Na de Bestuursvergadering 
zullen de bevindingen hierin opgenomen worden. Dit kan eventueel een grote wijziging hebben 
t.b.v. het ondersteuningsplan. De OPR wordt hier t.z.t. over geïnformeerd. 

 



 

 
 

6. Conceptnotitie ondersteuning en kwaliteit  
Ron licht dit mondeling toe.   
 
De notitie is opgebouwd rondom drie centrale vragen, die nauw met elkaar samenhangen; 
1. Hoe kunnen we het aantal arrangementen verkleinen? 
2. Hoe kunnen we een verruimde basisondersteuning borgen? 
3. Hoe kunnen consulenten van de meeste toegevoegde waarde zijn? 

 
Deze voorstellen zijn uitgeschreven in concept. Ze worden nog besproken met medewerkers, de 
beleidsgroep, het bestuur, de OPR en andere betrokkenen. Deze besprekingen zullen wellicht nog 
leiden tot bijstellingen. De definitieve formulering wordt geagendeerd op de bestuursvergadering 
van 31 mei 2018. De OPR wordt hier t.z.t. over geïnformeerd.  
 

7. Ontwikkelingen personeel SWV 
Nieuwe directeur 

                Jetta Spaanenburg is benoemd als nieuwe directeur voor het SWV. Jetta is op dit moment         
                werkzaam bij de Universiteit Utrecht en zal per 1 mei a.s. de overstap maken naar het  
                SWV Utrecht PO.  
                Ron Benjamins (directeur a.i.) en Jetta zullen samen zorgen voor een goede overdracht van de   
                (lopende) werkzaamheden. 
 

Gerard Gerritse, medewerker advies & ondersteuning gaat eind april 2018 met pensioen. Hiervoor 
zijn twee nieuwe consulenten aangenomen voor 0,6 en 0,8 fte.  
 

8. Afspraken volgende vergadering en sluiting  
Om de diverse stukken vast te kunnen stellen is het verzoek dat alle leden aanwezig zijn tijdens de 
volgende vergadering (21 juni 2018).  
 
De OPR is benaderd om de notulen van 2015 op de website te plaatsen. De aanwezige leden geven 
aan het niet nodig te vinden omdat de stukken verouderd zijn.  
 
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun bijdrage.  

 

Vergaderdata 2017 – 2018: 
▪ 14 november 2017 
▪ 24 januari 2018 verzet naar 22 februari 2018 
▪ 29 maart 2018 
▪ 21 juni 2018   

 
Locatie: SWV Utrecht PO, Perudreef 90, 3563 VE in Utrecht 


