
 

 

  
VERSLAG 

bijeenkomst OPR  
Datum en tijd 7 december 2021, 19.00 – 20.30 uur 

Plaats  MS Teams 

Voorzitter  Bertine Mink van der Molen 

Leden Ruben Bloemen (De Kleine Prins, vertegenwoordiger personeel), Agnes ter Elst (Fritz Redl, 

vertegenwoordiger personeel), Lilian Blom (NUOVO Scholen, vertegenwoordiger personeel) 

Afwezig Sylvia van Lieshout, Marloes van Erp (beiden met kennisgeving) 

Namens SWV Myrthe de Jong (bij de bespreking van de punten 6 en 7), Dolly Heckmann (verslaglegging) 

Toehoorder Nienke Eggink, namens de MR van Sterk VO  

 

   

1. Welkom en opening door de voorzitter  

Bertine opent de vergadering en heet iedereen welkom. In verband met ziekte van haar man heeft 

Bertine bloemen voor Sylvia geregeld. Marloes heeft op ditzelfde moment een ander overleg; zij 

probeert later nog aan te sluiten. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

Korte mededelingen Bertine 

- Harriët heeft per 1 januari een andere baan. Zij zal vanaf die datum nog een paar maanden één dag per 

week voor Sterk VO werkzaam zijn. 

- Bertine en Ruben hebben via Teams kennisgemaakt met Myrthe de Jong (nieuwe directeur-bestuurder). 

- Op 15 december hebben Bertine en Ruben een formeel overleg met Myrthe. Volgens het reglement van 

de OPR heeft dit overleg tweemaal per jaar plaats. 

- De website van Sterk VO wordt op dit moment bijgewerkt met de meest recente informatie van de OPR.  

Terugblik OPR Sterk VO 2021 

- Het is een gek jaar geweest ook omdat de OPR niet voltallig heeft kunnen vergaderen. Ook is overleg 

met Harry Nijkamp geweest over de relatie OPR-PMR. Bertine hoopt dat in 2022 weer meer balans in de 

vergaderingen is. Ook zal de samenstelling weer onder de aandacht gebracht moeten worden; het is 

wenselijk dat alle besturen vertegenwoordigd zijn. 

conceptjaarverslag OPR 2020 

- Het conceptjaarverslag 2020 zal deze week nog ter laatste instemming rondgestuurd worden. Bij geen 

opmerkingen/aanvullingen wordt het op de website van Sterk VO geplaatst. {inmiddels op de website 

geplaatst} 

Datum eerste bijeenkomst OPR en PMR Sterk VO 

- Voorgesteld wordt om in januari/februari een kennismaking te regelen, waarbij gesproken kan worden 

over de thema’s, onderwerpen waar OPR – PMR meer in verbinding kunnen komen met elkaar voor wat 

betreft overleg, besluitvorming en desgewenst gezamenlijk naar buiten kunnen treden. Aangezien de 

OPR qua bezetting niet voltallig is en de PMR uit zes leden bestaat, wordt besloten dat de voltallige OPR 

bij het overleg PMR-OPR aanwezig zal zijn. {afspraak is op 17 februari om 16.00 uur} 

 

4. Verslag (met bijlage) bijeenkomst OPR 4 april 2021 

Na een toelichting bij de punten 8 en 9 (de update van Harriët wordt met het verslag meegestuurd) 

wordt het verslag vastgesteld. 

 

5. Reglementen OPR Sterk VO 

Bijlagen: Medezeggenschapsstatuut Sterk VO, versie 0.3, Reglement OPR wijzigingen 14 oktober 2021, 

Huishoudelijk Reglement OPR versie 2021 

Al snel blijkt tijdens de bespreking van het Medezeggenschapsstatuut dat er nogal wat vragen zijn. 

Gezien de andere punten op deze agenda wordt besloten dat: 
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- Ruben zoekt naar voorbeelden van een medezeggenschapsstatuut bij andere 

 samenwerkingsverbanden  

- Bertine de leden van de OPR mailt met het verzoek de op-/aanmerkingen bij de reglementen aan 

 haar door te geven  

- Bertine zal de opmerkingen bundelen en deze naar Harry Nijkamp mailen  

- In klein comité zal, indien nodig, met Harry overlegd worden. 

 

6. Ondersteuningsplan 2022-2026 

Het huidige ondersteuningsplan Sterk VO (2018-2022) moet vervangen worden en voor mei 2022 moet 

het nieuwe ondersteuningsplan worden aangeboden aan de inspectie. Inmiddels is gestart met het breed 

ophalen van informatie waarbij ook de informatie vanuit de OPR belangrijk is. Voorgesteld wordt om 

hierover te praten aan de hand van de kernvraag: ‘Wat vindt de OPR de belangrijkste punten waarop 

een nieuw ondersteuningsplan een (beter) antwoord moet geven?’ Dit is een brede vraag die wellicht 

onderverdeeld kan worden in: 

1. Wat gaat er goed? 

2. Waar liggen de aandachtspunten/problemen? 

3. Als je droomt, hoe ziet dan je ideaalplaatje voor het samenwerkingsverband er in 2026 uit? 

Het ondersteuningsplan moet voor 1 mei bij de inspectie zijn ingediend. Myrthe geeft in het kort het 

tijdpad weer zoals het nu gevolgd wordt. Op dit moment wordt heel breed informatie opgehaald, maar 

wordt nog wel gezocht naar een goede vorm om ouders en leerlingen mee te laten praten. De bedoeling 

is in januari en februari informatie te verzamelen waarna in maart/april begonnen kan worden met het 

schrijven van het ondersteuningsplan. Het is belangrijk om alle thema’s en zwaartepunten goed te 

benoemen om iedereen gedurende de looptijd van het ondersteuningsplan recht te doen. 

Gekeken wordt naar een datum waarop de OPR uitgebreid over de wensen, ideeën ten aanzien van het 

nieuwe ondersteuningsplan met elkaar hierover zal overleggen. 

 

7. Conceptbegroting 2022 Sterk VO 

Allereerst zijn er complimenten voor de heldere conceptbegroting. 

Voor de komst van Myrthe worden de volgende aandachtspunten genoemd: 

Indexatie, innovatiebudget, lwoo-middelen, nieuwkomers, NPO en maatwerktrajecten. 

Myrthe gaat paginagewijs in op de conceptbegroting. 

Indexatie 

OCW geeft aan het eind van het jaar aan met hoeveel het bedrag per leerling voor het lopende jaar 

verhoogd wordt. De afgelopen jaren is door Sterk VO deze vermoedelijke indexatie geschat, waarbij ten 

aanzien van de indexatie over 2021 en 2022 van te hoge aannames is uitgegaan. De daadwerkelijke 

indexatie is veel lager uitgevallen. De indexatie over 2023 blijft gelijk aan die van 2022; hierna zal niet 

meer worden geïndexeerd. 

Aanpassing van de posten innovatiebudget en individuele arrangementen 

Om de begroting sluitend te krijgen, was het noodzakelijk om op een aantal posten de kosten omlaag te 

brengen. De grootste post betreft het bovenschools innovatiebudget: dit is teruggebracht van  

€ 500.000,- naar € 150.000,-.  

De individuele arrangementen daarentegen hebben een groter budget gekregen: het is de verwachting 

dat hier komend jaar meer beroep op zal worden gedaan. In dit verband noemt Myrthe ook een extra 

bijdrage aan het thuiszittersteam van de Redl, omdat hier afgelopen jaar veel meer beroep op is gedaan 

dan in eerdere jaren. Ook voor komend jaar is de verwachting dat hier in deze mate gebruik van zal 

worden gemaakt. Wat nieuw is, is de start van de Utrechtse Digibende (een project om bij thuiszitters 

digitaal de schoolgang weer op te starten). Nieuwe individuele aanvragen voor de Utrechtse Digibende 

moeten eveneens uit het budget voor individuele arrangementen betaald worden. Door het groter aantal 

thuiszittersarrangementen is besloten het budget dit jaar te verhogen naar € 300.000,-. Bij de volgende 

begroting wordt dit bedrag weer verlaagd naar  

€ 275.000,- en tot slot tot € 250.000,-. De bekostiging van deze verhoging wordt gehaald uit 

bovenschools innovatiebudget en een klein stukje uit de reserves. 

NPO 

Bij de extra uitgaven NPO wordt het praktijkonderwijs niet genoemd. De reden is dat de toename bij het 

vso groter is dan bij het pro. Bij het praktijkonderwijs gaat het om een meer reguliere stijging. 

Lwoo en vso 

Sinds 2016 vinden geen indiceringen lwoo meer plaats; het budget vanuit OCW voor lwoo wordt op basis 

https://www.sterkvo.nl/ondersteuningsplan/
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van deelname uit 2015 aan de scholen beschikbaar gesteld. Omdat er sinds 2015 grote verschuivingen 

kunnen zijn, is het goed om na te gaan of dit zo moet blijven. Ook om alle scholen recht te doen. 

Risicoparagraaf 

Daar waar het gaat over nieuwe scholen en verschuiving van leerlingen betreft dit voornamelijk de 

(tijdelijke) aanwezigheid van expats en de kernpartneraanpak. Dit heeft steeds de aandacht en zal ook 

verder worden uitgewerkt in het ondersteuningsplan. 

Nieuwkomers 

Dit jaar heeft Ithaka te maken gekregen met zeer forse groei; de reden is de grote instroom van 

Afghaanse vluchtelingen. 

  

8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting 

- Vaststellen actiepunten naar aanleiding van vergadering 7 dec 2021 

-  Volgende OPR-vergaderingen in 2022: 22 februari en 19 april 

  

Bertine dankt iedereen voor de deelname aan de vergadering en sluit de vergadering. 


