
     

 

 
 
Concept verslag OPR 15-06-2020 
Aanwezig: Ivo Verploegen (plaatsvervangend voorzitter), Debby Drost, Wendy de Jonge, Sarah Gieselaar, Brigitte van 
Kuppeveld, Trudis vd Hucht, Leonard Houben, Esther Roelofs, Stanley Willems, Lindsey van Eldik, Judith van Bokhoven, 
Cathelijn Lansu (notulist), Tinie van Aalsum (bestuurder Stromenland) 
Afwezig:,  

 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

 
2. Notulen 9-3-2020 (OPR) 

- Ondersteuningsplan: blz 8: ouders moeten op het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief 
instemming geven. 

- Notulen 5-2-2020: ook Brigith was bij het gesprek met de inspectie. 
Actiepunten: 
42: het totaal bedrag van schoolmaatschappelijk werk is €108.000. Dit bedrag wordt verdeeld over 
platform Nijmegen (€81.500), Tussen de rivieren (€3.200) en Land van Cuijk (€24.000).Tinie gaat uitzoeken 
waarom tussen de rivieren zoveel minder heeft. Actie 53  
GHUM (bestuur) heeft er zelf voor gekozen om geen bijdrage te krijgen. Het argument hiervoor is niet 
vastgelegd.  
49: Kitty heeft bloemen gekregen 
50: staat op de agenda 
51: Cathelijn stuurt de link voor de conferentie door. 
52: is afgerond 
 
De notulen worden goedgekeurd, met inachtneming van bovenstaande opmerkingen, en vastgesteld. 
Cathelijn plaatst ze op de website. Actie 54 
 
Notulen 27-05-2020 (RvT-OPR-Bestuurder) 
Het overleg was, vanwege Corona, met een kleiner gezelschap. De wens is om het volgende overleg wel in 
complete zetting te doen. 
Blz 3: Heeft het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de 
basisondersteuning? Ja, samen met de schoolbesturen. De basisondersteuning is niet landelijk beschreven 
vanuit de overheid, maar door Stromenland zelf. Dit staat op de website.  
Blz 3: mooi magazine. Dit magazine is gemaakt om de gelden te verantwoorden. Een magazine was één 
van de opties om de gelden te verantwoorden. Hoe pas je dit toe voor een basisschool? Veel staat al op 
de website van de scholen. Tinie vraagt dit na bij de directeur van het swv VO. Actie 55 
Acties: 
Facilitering: Wordt op de eerstvolgende vergadering van de deelnemersraad besproken. 
Expertise: Tinie heeft dit nog niet besproken met de coördinator van GHUM 
Magazine: is doorgestuurd. 
 
De notulen worden goedgekeurd. 
 

3. Eerste kwartaalrapportage 2020 
Je ziet dat de platformbudgetten een stuk lager zijn door hogere afdracht van de middelen SO/SBO. Ook 
een hoger verwijzingspercentage speelt hierin een grote rol.  
- Hoe komt het dat het SO en SBO blijven groeien. Een belangrijke verklaring is de onderinstroom. Daar 

heeft het SWV geen invloed op. Ook zijn er vanuit de reguliere en SBO scholen meer aanvragen.  
- Dit zegt iets over de kwaliteit van onderwijs, over het tijdig signaleren. De CT staat aan het einde van 

de schakel. Daar worden geen leerlingen besproken die ten onrechte op de agenda staan. 
- We stijgen mee met de landelijke stijging, maar hebben al jaren een hoger percentage dan het 

landelijk gemiddelde. Het blijft onduidelijk waar het vandaan komt dat onze regio vanaf het begin een 
hoger percentage heeft. Het is het waard om dit wetenschappelijk te laten onderzoeken.  
Hier zijn de eerste stappen voor gezet, maar dat biedt voor de korte termijn geen oplossing.  
 



     

 

 
 

- Een duidelijk punt wat naar voren komt is de stijging van de onderinstroom. Er wordt nu gekeken hoe 
dit aangepakt kan worden, in samenspraak met de schoolbestuurders.  

- Je ziet dat kinderen jonger naar het SO of SBO gaan. Dat is goed, maar daar tegenover zien we geen 
stijging van het aantal terugplaatsingen. Terugplaatsingen vragen iets van twee partijen. Die van het 
SO/SBO maar ook van de reguliere school. Daar is nog zeker wat te halen. Het verschilt per platform 
hoe makkelijk reguliere scholen een terugplaatsing welkom heten. Dit heeft met kwaliteitszorg te 
maken die niet op elke school, bij elk schoolbestuur, op orde is.  

- Doordat er zoveel kinderen naar het SO en SBO gaan, blijft er minder geld over voor de 
basisondersteuning. Deze cirkel moet doorbroken worden, want anders kun je van de scholen ook 
niet verwachten dat ze de benodigde zorg kunnen bieden. Er zal op een bepaalde manier genormeerd 
moeten gaan worden. Er moet samen met de schoolbesturen open en creatief naar gekeken worden. 
Er zijn veel scholen die (bijna) geen verwijzingen hebben. Van deze scholen valt wat te leren.  

- De uitstroom naar het VO is vanuit het SBO grotendeels het reguliere VO en niet het VSO. Dit is ook 
een belangrijk gegeven waar over nagedacht moet worden. Deze leerlingen worden nog minimaal 2 
jaar gevolgd vanuit het SO/SBO. Soms lopen deze kinderen vast maar het grotendeel van de kinderen 
redt het.  

- Hoe zit het met de TLV’s die afgegeven worden maar waarvan het kind toch op de reguliere school 
blijft? Die TLV wordt in principe niet verzilverd en dus ook niet meegeteld in de cijfers. Geregeld 
wordt er gecontroleerd op niet verzilverde TLV’s.  

- Het aantal TLV’s maart 2019 en maart 2020 is gelijk. Het zijn echter in 2020 meer nieuwe TLV’s en 
minder verlengingen. Dit heeft deels te maken dat tLv’s voor langere periode afgegeven mogen 
worden waardoor ze minder vaak verlengd hoeven te worden.  

- Er wordt zowel gesproken/gerekend in procentpunten als in percentages. Dit is niet altijd duidelijk. 
Tinie neemt dit mee als aandachtspunt.  

- Groei deelnamepercentage SO/SBO per 1-10-2019: groei is steviger in het SBO. Bij de TLV toename 
staat echter dat de groei in het SBO 7% is en in het SO 28%. Hoe kan dat? Het percentage van het So 
is berekend op nieuwe TLV’s en die van het SBO op het aantal zittende leerlingen.  

 
 
4. Prognose SO/SBO op basis groeicijfers 1-2-2020 

De groeicijfers 1-2-2020 gaan over de leerlingen die er tussen 1 oktober en 1 februari bij zijn gekomen in 
het SO en SBO.  
Je ziet in het stuk twee dingen: De groei van SO en SBO. Hierin zijn de verhuisleerlingen (uitschrijvingen) 
niet meegenomen. En de vertaling hiervan naar 1 oktober. Het is duidelijk een prognose. 
De cijfers van verhuizingen staan niet in DUO maar zouden vanuit de scholen moeten komen. Dit is lastig 
om bij alle 154 scholen op te vragen.  
Er is begroot op basis van de trend van de afgelopen 4 jaar. In oktober is gekeken wat de TLV ontwikkeling 
doet.  Op basis daarvan is begroot. In de cijfers zitten niet alleen ook nog de uitstroom leerlingen, maar de 
instromers zijn niet meegenomen.  
Er is heel degelijk begroot, maar toch wijkt het nog erg af. Dit is heftig en er moet snel actie op genomen 
worden. Er zal genormeerd moeten worden. Dit hebben de schoolbestuurders in de deelnemersraad ook 
uitgesproken.  
Er moet ook rekening gehouden worden met ‘aanbod creëert vraag’. 
Bij de begroting 2021 wordt voor het eerst een kaderbrief geschreven. Daarin worden de financiële en 
inhoudelijke uitgangspunten beschreven en hun samenhang.  

 
5. Jaarverslag 2019 en goedkeurende verklaring accountant 

Het jaarverslag is besproken in de RvT, zij hebben het goedgekeurd en zij hebben de bestuurder 
gedechargeerd voor 2019. De deelnemersraad heeft er mee ingestemd.  
- Blz 37 is een toevoeging. Nadat de accountant het stuk had geaccordeerd is er aangegeven dat er een 

stuk in moest komen over risico’s rondom corona. Daarom is deze bladzijde niet geaccordeerd en 
genummerd.  

- Blz 15: model: daar zou samenwerkingstrajecten integratie toegevoegd kunnen worden.  
Dit wordt meegenomen voor volgend jaar.   

-  



     

 

 
 

- Blz 16: Bij de leerlingen die starten in de integratieklas in Millingen moet naast het domein leren ook 
een vraag zijn op het domein executieve functies.  

- De integratieklas van de Zonnewende wordt niet genoemd. Dit is dan via de coördinator niet 
toegevoegd. 

- De accountant heeft een kritische opmerking gemaakt over de aantoonbare doelmatige inzet van de 
middelen. Daar moet nog zeker een stap gezet worden.  

 
 

6. Concept inspectierapport vierjaarsonderzoek 
Met de inspecteur is afgesproken dat het rapport in de verschillende gremia besproken kan worden zodat 
opmerkingen meegenomen kunnen worden in de bestuurlijke reactie. Ook opmerkingen over de inhoud 
mogen dan nog aangegeven worden. 
De RvT en Deelnemersraad hebben het stuk in algemene zin positief ontvangen.  
- Er wordt aangegeven dat de bestuurder van Stromenland meer ruimte om te besturen zou moeten 

krijgen. Hopelijk trekken de bestuurders hier hun lering uit. Daar ligt de kern in combinatie met het 
governance rapport.  

- Doelmatigheid: vanuit dit oogpunt is de verdeling in platforms helemaal niet wenselijk. Dit is ook zo 
besproken in het overleg met de Rvt-OPR-bestuurder. Dit is een conclusie vanuit wensdenken en is 
niet iets wat je zomaar bewerkstelligt. Er zijn verschillende wegen om de doelmatigheid en gelijke 
kansen voor kinderen te bereiken.  

- Hoe gaat de bestuurder om met de onvoldoendes die erin staan? Die hebben allemaal te maken met 
het OPDC. Dit is inmiddels opgepakt. Er komt nog een plan van aanpak.  

- Het verificatieonderzoek op de twee scholen is een keuze van de inspectie. Zij toetsen of er in de 
praktijk ook daadwerkelijk gebeurt wat er op papier staat. Mochten hier onvoldoendes gescoord zijn, 
dan wordt het samenwerkingsverband hier niet op afgerekend.  

- Iets wat samenwerkingsverband breed is aangegeven zal ook door de schoolbesturen opgepakt 
moeten worden. Het grootste schoolbestuur binnen Stromenland (Conexus) heeft een zeer negatieve 
beoordeling. Dit heeft zeker invloed op alle scholen en daarmee ook op het platform. Er gebeurt 
ondertussen al heel veel om weer de goede kant op te gaan.  

De bestuurlijke reactie zal, zodra hij klaar is, ook naar de OPR gestuurd worden.  
 

7. Mededelingen bestuurder 
- NRO: Rapport evaluatie passend onderwijs. Dit is een belangrijke kern voor het gesprek dat in 

september in de kamer wordt gevoerd.  
- Hoofdconclusies zijn:  

✓ De extra ondersteuning is sterk verbeterd.  
✓ Dat het effect op leerlingen niet meetbaar is 
✓ Dat ouders en leerkrachten niet tevreden zijn 

 
8. Verkiezingsreglement 

Er is een kleine aanpassing gedaan en hij moet nog formeel vastgesteld worden.  
Heumen staat er 2 keer in en Millingen hoort ook bij GHUM. Dit wordt nog aangepast. 
Rooster van aftreden moet toegevoegd worden. 
De OPR gaat unaniem akkoord met de aanpassingen.  
Cathelijn maakt het stuk definitief en plaatst het dan op de website. Actie 56 

 
9. Mededelingen en rondvraag 

- Kans en Kleur krijgt per 1-8-2020 een nieuwe bestuurder: Ingrid Nelissen. Hennie Biemond heeft een 

andere baan.  

- Website: wie wil er in de klankbordgroep plaatsnemen? Brigith, Stanley, Leonard. Mocht er nog 

iemand geïnteresseerd zijn dan kan dit doorgegeven worden aan Cathelijn. 

- Orthopedagogen Nijmegen hebben een brief gestuurd. Intelligentie onderzoeken die  

voorheen vanuit het platform vergoed werden (omdat ze niet door de zorgverzekeraar of  

 



     

 

 

 

gemeente vergoed worden), kunnen door de verlaging van het platformbudget niet meer vergoed 

worden. Ze willen graag de mening van de OPR hierover. 

Formeel hebben we hier als OPR niks over te zeggen (het is een bedrijfsvoering beslissing). Het 

platformbestuur heeft hier een besluit over genomen. We kunnen er wel onze mening over geven.  

Het is interessant om te weten hoe andere platforms hiermee omgaan. Daar worden de onderzoeken 

niet vergoed door het samenwerkingsverband. De onderzoeken op zich staan niet ter discussie want 

die moeten wel gewoon gedaan worden waar nodig. De vraag is of dit door het 

samenwerkingsverband gefinancierd moet worden. Als de zorgverzekeraar of jeugdzorg dit niet 

vergoed dan zullen ze daar een reden voor hebben. Dan betaal je het als school.  

Ivo zal een reactie schrijven, Debby zal meekijken. Actie 57 

- Jessica is definitief gestopt. In principe wordt hier tijdens het jaarlijkse etentje, die we na de zomer 

gaan plannen, aandacht aan gegeven. Ook nemen we dan afscheid van Kitty en Sarah. Sarah is 

vanavond voor het laatst.  

 

ACTIELIJST 
 

 Datum Acties Wie? Gereed 

     

057 15-6-2020 Reactie aan orthopedagogen Nijmegen schrijven Ivo  

056 15-6-2020 Aanpassen verkiezingsreglement (definitief maken) en 

op website plaatsten  

Cathelijn  

055 15-06-2020 Navragen magazine verantwoording gelden Vo 

scholen bij swv VO 

Tinie  

054 15-06-2020 Notulen 9-3-2020 op website plaatsen Cathelijn  

053 15-06-2020 Uitzoeken waarom platform tussen de rivieren veel 

minder budget voor school maatschappelijk werk 

krijgt 

Tinie  

051 9-3-2020 10 februari 2021: landelijke conferentie passend 

onderwijs  

OPR 15 februari 2021 

 
 
Vergaderschema 2020-2021 
Maandag 28 september 2020 
Dinsdag 6 oktober 2020  Studiebijeenkomst 
Maandag 26 oktober 2020 met RvT 
Maandag 9 november 2020 zonder bestuurder 
Maandag 14 december 2020 
Dinsdag 19 januari 2021  zonder bestuurder 
Dinsdag 23 maart 2021 
Dinsdag 20 april 2021  zonder bestuurder 
Woensdag 19 mei 2021 
Maandag 31 mei 2021  met RvT 
Maandag 21 juni 2021 

 

 


