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AGENDA 
 

bijeenkomst OPR  
 
Datum en tijd 16 april 2019, 19.00 – 20.30 uur 
Plaats  OPDC Utrecht, Van Lieflandlaan 117, vergaderzaal begane grond 
Voorzitter  Bertine Mink van der Molen 
Leden Ruben Bloemen (De Kleine Prins, vertegenwoordiger personeel), Helene Gaasbeek (PCOU, 

vertegenwoordiger personeel), Agnes ter Elst (Fritz Redl, vertegenwoordiger personeel),  
Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen (NUOVO Scholengroep, vertegenwoordiger personeel), 
Sylvia van Lieshout, (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger ouders), Marloes van Erp 
(Willibrord Stichting, vertegenwoordiger personeel) 

Namens SWV Ank Jeurissen (directeur Sterk VO), Harriët Smit (programmaleider passend onderwijs) 
Gasten Suus Goessens en Ellis Falke (Stip VSO) en Mariska Rijsdijk (Sterk VO) 
Toehoorder Antoinette Terberg of Seline Roelofsen, namens de MR van Sterk VO 

 
 
 

1. Welkom en opening door de voorzitter (19.00 uur) 
 

2. Vaststellen van de agenda  
 

3. Stages en arbeidstoeleiding (19.05 uur) 
Suus Goessens en Ellis Falke (beide van Stip VSO) komen jullie informeren over de onderwerpen stages 
en arbeidstoeleiding. Bij dit punt is tevens Mariska Rijsdijk uitgenodigd. Zij heeft bij Sterk VO het 
onderdeel LOB in haar portefeuille. 
 

4. Subsidieaanvraag PO en VO meer begaafde leerlingen (19.30 uur) 
- Bijlage 4: Subsidieaanvraag begaafde leerlingen. Deze aanvraag is voorbereid met scholen van Sterk VO 

en op basis van input van ouders. De aanvraag moest voor 1 april worden ingediend bij OCW. Mariska 
Rijsdijk geeft een toelichting op de aanvraag. Gelegenheid voor de OPR om van gedachten te wisselen 
en input voor de verdere uitvoering te geven.  
 

5. Mededelingen vanuit de OPR en Sterk VO (19.50 uur) 
- Informatie vanuit het steunpunt passend onderwijs en de VO-Raad: 

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/terugblik-vo-raad-congres-2019-en-lezing-professor-
dr-dolf-van-den-berg/ 
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/ondersteuning-samenwerking-en-integratie-van-
speciaal-en-regulier-onderwijs-po-en-vo/ 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/kamer-wil-koppeling-van-middelen-voor-onderwijs-en-zorg 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/verrassend-passend-special-onderwijs-jeugd-is-verschenen 

- De PO-Raad en VO-raad hebben de volgende handreiking gepubliceerd: 
Handreiking onafhankelijk voorzitter samenwerkingsverband passend onderwijs 
 

6. Verslag bijeenkomst OPR 16 januari 20.19 (19.55 uur) 
- Naar aanleiding van punt 3: deze week wordt meer duidelijk over een cursus voor de OPR en is 

waarschijnlijk ook een datum bekend 
Bijlage 6: Ter vaststelling 
 

7. Kort verslag overleg delegaties bestuur en OPR Sterk VO 21 maart 2019 (20.00 uur) 
- Bijlage 7: Ter bespreking voor wat betreft punt 2 

Vraag aan de OPR: wie wil meedenken in de voorbereiding van een notitie voor de volgende 
bestuursvergadering van Sterk VO over bezetting en over faciliteitenregeling? In de voorbereiding willen 
we ook afstemming zoeken met het SWV Utrecht PO, omdat daar dezelfde vraagstukken spelen. 
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https://www.vosabb.nl/wp-content/uploads/2019/01/Handreiking-onafhankelijk-voorzitter-samenwerkingsverband-passend-onderwijs.pdf
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8. Vergoeding onafhankelijk voorzitter OPR (20.10 uur) 
In vervolg op de discussie in de vorige vergadering doen wij het volgende voorstel voor een vergoeding 
voor de onafhankelijk voorzitter. Hiervoor dient artikel 7 van het Statuut van de OPR aangepast te 
worden en wel op de volgende wijze: Het bestuur treft een regeling voor de onafhankelijk voorzitter van 
de OPR. Deze regeling bestaat uit een vacatievergoeding van € 50,- per bijgewoonde 
vergadering/bijeenkomst. 
Voorstel: akkoord gaan met uitbreiding van artikel 7 van het Statuut. Indien akkoord zal de vergoeding 
met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2018 worden uitbetaald. 
 
Voor de eerstvolgende vergadering zullen het Statuut, het Reglement en het Huishoudelijk Reglement 
van de OPR wederom geagendeerd worden. Dit heeft te maken met onder andere de vergoeding voor de 
voorzitter en een bestuurlijke fusie. Voor dezelfde vergadering zal ook het vernieuwde rooster van 
aftreden geagendeerd worden. 
 

9. Ondersteuningsplan 2018 – 2022 (actualisatie 2019) (20.20 uur) 
- Bijlage 9: Ter bespreking en vaststelling 

Zoals gebruikelijk wordt ook dit jaar het geactualiseerde ondersteuningsplan in de aprilvergadering 
besproken. Volgens de procedure wordt het plan eerst als concept vastgesteld door het bestuur van 
Sterk VO (is gebeurd op 21 maart jl.), dan wordt het besproken met de wethouders onderwijs en jeugd 
van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht (gebeurt op 6 mei) en vervolgens moet het plan voor 1 mei 
worden vastgesteld door de OPR en zijn ingediend bij de onderwijsinspectie. Vorig jaar hebben jullie het 
vierjarige Ondersteuningsplan 2018 – 2022 al vastgesteld. De actualisatie 2019 van het 
Ondersteuningsplan bestaat uit: 
 een actualisatie van de activiteiten voor 2019 – 2020 
 een aanvulling met indicatoren bij alle activiteiten 
 bij de tekst over de samenstelling van het bestuur (hoofdstuk 2) wordt verwezen naar de website 
 een aanvullende tekst bij 4.1 over de terug- en doorplaatsing van VSO naar VO (is op verzoek van 

de inspectie) 
 toevoeging van de begroting 2019 (in plaats van 2018). 
Jullie wordt gevraagd om het Ondersteuningsplan 2018 – 2022 (actualisatie 2019) vast te stellen. 
Eventuele vragen bij/over het document graag vooraf mailen naar Harriët (h.smit@sterkvo.nl), zodat in 
de vergadering gericht op opmerkingen kan worden ingegaan.  

 
10. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (20.30 uur) 
- Bespreekpunten/thema volgende vergadering(en): communicatie en delen van kennis die binnen de 

scholen aanwezig is en wordt toegepast. 
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