
 

 
 
 

Notulen OPR 
 

Maandag 02-10-2017 
aanvang 19.30 uur, eindtijd 21.30 uur 

’t Centrum Hoofstraat 100 2678 CM De Lier 
 

 
Aanwezig: 
Arjan Eberwijn (voorzitter, oudergeleding PCPOW) 
Angele Jehee (directeur samenwerkingsverband SPOW) 
Marja Koks (personeelsgeleding SOOW) 
Jac van Paassen (oudergeleding SOOW) 
Mathilde de Reede (medewerker SPOW) 
Anja Meijer (personeelsgeleding Diamant/PCPOW) 
Rianne de Kiewit (secretaris, oudergeleding eenpitters) 
 
Afwezig: 
Jacqueline Mulder (personeelsgeleding eenpitters) 
 
Vacant: 
WSKO (zowel ouder- als personeelsgeleding) 
SO (zowel ouder- als personeelsgeleding) 
 

 
Opening 
Anja Meijer wordt welkom geheten en stelt zich voor. Alle aanwezigen stellen zich 
aan Anja voor.  
 
Notulen 29-05-2017 
Punt 4: Arjan mailt/belt Jos v/d Ende om DB te wijzen op de vacatures in de OPR.  
Punt 5: Arjan heeft op 10 oktober ’17 een afspraak met Johan Taal van het 
Algemeen Bestuur 
Punt 8: wijziging in afspraak: De secretaris stuurt de notulen door aan GMR-en.  
Mailadressen van de GMR worden in week 41 naar de secretaris gestuurd. 
Punt 10: door de kleine ruimte wordt er nu vaker op scholen / andere locaties 
gewerkt door de medewerkers van het SWV.  
Punt ‘laatste vergadering’: Huishoudelijk regelement wordt op de vergadering op 20 
november geagendeerd. 
 
Ingekomen stukken 
Geen 
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Jaarplan voor ondersteuningsplan doornemen (zie bijlage jaarplan) 
Angele neemt het jaarplan met ons door. 
Visie 1:  
Actie 1: eerste vergadering is in oktober 2017. Data wordt verzameld uit Perspectief 
op School. Besturen worden onderling vergeleken. Ook op basis van gegevens van 
Onderwijs Transparant. Eerste opzet wordt gemaakt om kengetallen inzichtelijk te 
maken. 
 
Visie 2:  
Doelstelling B:  
Slechts 7% van de scholen heeft zelf aangegeven de basisondersteuning op orde te 
hebben. Angele bespreekt dit met het bestuur. Het is een zelfanalyse, geen 
onderzoek door een extern auditbureau.  
Het SWV streeft naar ISOO-certificering d.m.v. een certificeringsonderzoek. Dan is er 
wel een externe audit nodig. Als privacy protocol klaar is (ong. december) dan is 
SWV er in principe klaar voor. Dan kan externe audit plaatsvinden.  
In november worden kwantitatieve gegevens verzameld.  
Actie 2: In januari vinden de gesprekken met de ondersteuners plaats voor het 
nieuwe SOP 
Actie 3: De ib’ers zijn enthousiast over het assessment. De vraag is nu wat bestuur 
met de ontwikkelplannen gaat doen.  
Actie 4: Het platform is er. Nu is de voorliggende vraag hoe expertise gedeeld kan 
worden. Dit wordt ook meegenomen met de ontwikkeling van het SENtrum. 
 
Visie 3:  
Doelstelling C 
Actie 5: Er is een werkgroep intensief gestart om een interviews af te nemen, door 
alle lagen van het samenwerkingsverband heen, om good practices te verzamelen. 
Op basis van deze interviews wordt een magazine gemaakt. Anja Meijer wordt ook 
geïnterviewd. Volgens Mathilde zijn de interviews al interventies op zich. Ook Angele 
en Robin Maas worden bevraagd om te horen wat de visie is op het ‘tenzij…’ 
verhaal. De verwachting is een brede inkijk uit verschillende lagen van het SWV. Er 
komt een presentatie gegeven aan alle geïnterviewden en alle mensen in het 
Westland (uitnodiging via flyer). Welke rode draden halen we eruit. Is het wel of niet 
wenselijk dat er een SENtrum komt.  
Doelstelling D 
Actie 6: Zijn ze mee bezig. De vraag is of de gedragsgroep zo moet blijven bestaan 
of dat hij anders moet worden. Deze vraag wordt beantwoord met mensen uit SO, 
PO, de gedragsgroep en uit de dienst SWV. Dit jaar blijft gedragsgroep nog bestaan. 
Eind van dit jaar wordt er beslissing genomen over voortbestaan van de 
gedragsgroep. Dit valt samen met het wegvallen van de verplichte winkelnering van 
de Ambulante begeleiding (BOSK). 
Het organiseren van een netwerk voor gedragsspecialisten heeft niet 
plaatsgevonden. Het staat nog ter discussie of dit plaats moet vinden. 
Actie 7: Steunpunt HB is nu een razend succes. Wordt op 4 oktober 2017 gekeken 
hoe dit uitgebreid kan worden. Mei 2018 is de evaluatie. 
Doelstelling E 
Actie 8: De uitrol van het ouderplatform (ouders kunnen meelezen) is in het kader 
van privacy op nog een aantal punten lastig. Het ligt wel klaar. Wordt op dit moment 
uitgezocht. 
 



 

 

Toelichting op nieuwe privacywetgeving: Vanuit doelbinding is er geen handtekening 
van ouders meer nodig. Dit betekent wel dat je als school je doelbinding (het 
‘waartoe ben je op aarde?’) op orde moet hebben. Indien dit niet het geval is, dan 
hebben scholen een probleem. Deze nieuwe wetgeving gaat op 25 mei 2018 in.  
 
Mogelijke actie vanuit leden OPR: vragen in GMR of de ‘doelbinding’ op orde is. 
Voor 25 mei 2018 moeten scholen op hun website vermelden welke gegevens ze 
verzamelen en waartoe je die verzamelt (doelbinding). Denk aan gegevens van 
kinderen en personeel (geheimhoudingsplicht). In elke organisatie moet een 
functionaris zijn die 1x per jaar een check doet.     
 
Doelstelling F 
Actie 9: zie visie 2, doelstelling B in deze notulen 
 
Visie 5:  
Doelstelling G 
Actie 11: Op 23 november 2017 wordt het bijgestelde groeidocument gepresenteerd. 
Doelstelling H 
Actie12: De tevredenheidsmeting is nog niet gerealiseerd. Het streven van Q4 2017 
wordt niet behaald.  
 
Visie 6: 
Doelstelling I 
Actie 13: zie actiepunt 1 
 
Visie 7: 
Doelstelling J 
Het SWV heeft met Marc Dullaert een gesprek gehad over de thuiszitters binnen het 
SWV. Ons SWV heeft 2 thuiszitters. 
Het oordeel van Mark Dullaert is dat hij enthousiast is over hoe het in het Westland 
gaat. We doen het best goed, aldus Angele. Als voorbeeld hierbij wordt genoemd dat 
er in Westland altijd een SOT plaatsvindt met het SKT. Dit is uniek in Nederland. 
Er is een idee ontstaan om een eigen thuiszitterspact te schrijven en daar 
ruchtbaarheid aan te geven.  
 
Herzien medezeggenschapsstatuut OPR (zie bijlage) 
Volgende keer moet OPR verzoek doen aan bestuur om statuut aan te passen. De 
OPR kan dan instemmen.  
 
Gesprek voorzitter OPR en voorzitter Algemeen Bestuur (Johan Taal)  
hebben gesprek op 10-10-2017 om 16:00 u. Arjan bespreekt hier o.a. de bezetting 
van de OPR, het contact tussen DB en OPR, het Perspectief Op School 
(basisondersteuning), waarom geen audit en alleen zelfevaluatie, wat de rol is van 
AB/DB, het toezicht en de geldstromen, het perspectief op het functioneren van het 
SWV. Arjan nodigt Dhr. Taal uit voor de vergadering op 20 november 2017. 
De OPR stemt in met het medezeggenschapsstatuut ondersteuningsplanraad SWV 
2803  
 
Jaarverslag OPR 2016-2017 
Arjan heeft jaarverslag gemaakt. Wordt akkoord bevonden.  
 



 

 

Rondvraag 
Arjan: We nemen een agendapunt op voor volgende vergaderingen: wat nemen we 
mee naar de GMR? 
 
Afsluiting 
Eindtijd: 21:25 u 
Volgende overleg 20-11-2017, 19:30 u in ’t Centrum in De Lier. Angele sluit om 20:15 
u aan.  


