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Verslag 

bijeenkomst OPR  
 

Datum en tijd 18 November 2022, 15.30 – 17.00 uur 

Plaats  OPDC Utrecht, van Lieflandlaan 117, vergaderzaal begane grond 

Voorzitter  Bertine Mink van der Molen 

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

vertegenwoordiger personeel), Marloes Heidekamp (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger 

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

Namens SWV  Ilse Raaijmakers (MT-lid passend onderwijs- jeugdhulp) en Nicole Schepers 

(bestuurssecretaris, verslaglegging) 

1. Welkom en opening door de voorzitter (15.30 uur) 

Bertine opent het overleg en iedereen stelt zich kort voor. Marloes sluit mogelijk later digitaal aan i.v.m. 

een onverwacht overleg. 

Per abuis is een foutieve versie van het Ondersteuningsplan meegestuurd.  

Verzoek vanuit de OPR om de stukken uiterlijk een week voorafgaand aan het overleg te ontvangen. 

 

2. Vaststellen van de agenda  

Bijlage 1: agenda 18 nov 2022 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

3. Mededelingen vanuit de OPR en Sterk VO 

- Korte mededelingen 

Lilian geeft aan via de GMR NUOVO te hebben gehoord dat alle  BPO-ers  die bij NUOVO of Willibrord in 

dienst zijn over gaan naar Sterk VO. Ilse licht het eigen werkgeverschap toe. Directe aanleiding is de 

wijziging die het ministerie doorvoert m.b.t. BTW afdracht, en de financiële gevolgen daarvan voor Sterk 

VO. Sterk VO, PCOU Willibrord en NUOVO hebben gezamenlijk het besluit genomen om de groep 

medewerkers waarover die BTW afdracht van toepassing is, een dienstverband bij Sterk VO aan te 

bieden. De intentie is om dat vloeiend te doen met gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden. Toch is het 

mogelijk dat er kleine individuele verschillen in secondaire arbeidsvoorwaarden bestaan tussen NUOVO 

en PCOU Willibrord. De secundaire arbeidsvoorwaarden worden in overleg opgesteld. De PMR is hierbij 

betrokken. Individuele medewerkers maken zelf de keuze of ze in dienst bij Sterk VO willen komen. 

- De vergaderdata van de OPR schooljaar 2022-2023 zijn op:  

Vrijdag 18 november 15.30-17.00 

Dinsdag 20 december 2022 19.00-20.30 

Dinsdag 7 februari 2023 19.00-20.30 

Dinsdag 21 maart 2023 19.00-20.30 

Dinsdag 30 mei 2023 19.00-20.30 

- We bespreken de OPR gegevens op de website van Sterk VO. Er is een gezamenlijke pagina OPR en PMR 

en de vraag is of dit overzichtelijk genoeg is. Wellicht is een splitsing in gegevens van de OPR en de PMR 

duidelijker. Er wordt besloten een duidelijke splitsing in vergaderdata van de OPR en de PMR te maken. 

Ilse zegt toe ernaar te kijken. De vergaderdata van de PMR staan op dit moment nog niet op de site. De 

datum van het OPR overleg van vandaag staat ook niet in het overzicht. Nicole zal deze alsnog laten 

toevoegen. 

- PMR – OPR 

De OPR gaat ook dit jaar weer graag in gesprek met de PMR. Bertine neemt contact op met Nienke voor 

het plannen van een gezamenlijk overleg. 

 

- Verslag + bijeenkomst OPR 19 april 2022 e.a. 

- Bijlage 2: verslag ter vaststelling 

Het verslag was al goedgekeurd en wordt ongewijzigd vastgesteld. 

Lilian benoemt dat Theo Klinkien vorige keer het advies had meegegeven om het Ouder- en 

Jeugdsteunpunt op te nemen in het Ondersteuningsplan. Dit kan gerealiseerd worden bij de actualisatie 

van het Ondersteuningsplan.  
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Nagekomen opmerking Ilse: Het Ouder- en Jeugdsteunpunt staat als actielijn genoemd in het 

Ondersteuningsplan 2022-2026 

- Teams meeting OPR najaar 2022 

Tijdens deze meeting zijn de vergaderdata voor dit schooljaar vastgesteld en nieuwe afspraken 

gemaakt. 

 

Bespreken begroting 

Op 2 december wordt een extra overleg ingepland om de concept begroting te spreken met de directeur-

bestuurder. De OPR heeft adviesrecht. De begroting wordt uiterlijk een week van te voren toegestuurd. 

 

4. Ouder- en jeugdsteunpunt 

-Bijlage 3a t/m 3d: documenten over het Ouder- en Jeugdsteunpunt 
 - een link naar de informatiesets passend onderwijs en een informatiefilmpje van de rijksoverheid 
 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/09/08/uitleg-passend-onderwijs-voor-leerlingen-en-ouders 

 

Sinds het vorige OPR overleg is de leidraad voor het opzetten van een ouder- en jeugdpunt beschikbaar 

gesteld door OCW. Sterk VO heeft verder gekeken naar de drie pijlers informeren, steunen en signaleren 

en een intern plan van aanpak geschreven met wat we al doen, de ambitie voor schooljaar 22-23 en de 

ambitie voor de langere termijn. Om in beeld te krijgen waar de informatiebehoefte van ouders ligt 

wordt een ouderenquête uitgezet door Sterk VO in regio Utrecht en Stichtse Vecht. Tijdens een 

landelijke bijeenkomst over het ouder- en jeugdsteunpunt is input opgehaald bij andere 

samenwerkingsverbanden. Ilse hoort ook graag wat de OPR belangrijk vindt bij het oprichten van het 

ouder- en jeugdsteunpunt bij Sterk VO. 

 

5. Enquête Ouder- en Jeugdsteunpunt Sterk VO 

Concept versie 2 “enquête Ouder- en Jeugdsteunpunt vanuit Sterk VO” wordt voor 18 nov a.s. nog door 

Ilse aan OPR-leden toegezonden dan wel uitgedeeld tijdens OPR vergadering 18 nov. 22 (bijlage 5)  

 

Lilian vraagt hoe Sterk VO denkt ouders te bereiken? De scholen worden benaderd om een link naar de 

enquête te delen via mail, nieuwsbrief, website, etc. Lilian geeft als tip mee om via de bestuurders 

aandacht te vragen voor de enquête. Het bestuur heeft invloed op de MT’s van de scholen en kan de 

kans van slagen vergroten. Beide routes kunnen worden ingezet. De enquête is bedoeld voor alle 

ouders, ook als er geen extra ondersteuning nodig is en bedoeld als hulpmiddel voor de opzet van het 

ouder- en jeugdsteunpunt. De OPR geeft de volgende punten mee: 

- Veel vragen zijn geënt op waar zoek je naar informatie. Vraag is of je zoekt naar informatie? Op 

het moment dat er vragen zijn is school het eerste aanspreekpunt en krijg je vanuit de mentor of 

zorgcoördinator antwoord op je vragen. Als ouder ga je bij een hulpvraag in eerste instantie op 

zoek naar de mentor.  

- Tussen vraag 2 en 3 zit nog ruimte. Wellicht kan hier een opbouwende vraag tussen? 

- Inleiding moet niet te lang zijn en gericht op de best passende plek voor elk kind/jongere op de 

juiste school i.p.v. op extra ondersteuning en speciaal onderwijs. 

 

6. Ondersteuningsplan 2022-2026 + uitvoeringsagenda 2022-2023 Sterk VO 

Bijlage 4a+4b: ondersteuningsplan + uitvoeringsagenda 

-Bespreken samen met Ilse Raaijmakers de uitvoeringsagenda 2022-2023 met als onderlegger het 

ondersteuningsplan 2022-2026  

 

Bij het opstellen van het ondersteuningsplan is besproken om het ondersteuningsplan te vertalen naar 

een jaarlijkse agenda. De in het ondersteuningsplan opgenomen ambities zijn uitgewerkt in een 

uitvoeringsagenda, waarin is opgenomen wat er dit schooljaar gedaan moet worden. De 

uitvoeringsagenda is ook gedeeld met de kernpartners. Per hoofdstuk zijn actiepunten en namen van de 

verantwoordelijke medewerker benoemd. De uitvoeringsagenda wordt 5 keer per jaar intern besproken 

en van updates voorzien. 

Lilian geeft aan dat in de gaten moet worden gehouden dat het werk op de scholen gebeurt. Er zijn veel 

overlegmomenten en ze heeft het idee dat het steeds groter wordt. Dit kost geld, terwijl het moet gaan 

om het versterken van de basis op de scholen met de kernpartners. Agnes benoemt dat het wel een 

wisselwerking is en dat de afstemmingsoverleggen met betrokken partijen er ook voor zorgen dat 

scholen aan de slag gaan. Ilse licht toe dat het meeste geld ook gaat naar ondersteuning van de 

scholen. Ruben benoemt dat het juist de rol van het samenwerkingsverband is om te verbinden.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/09/08/uitleg-passend-onderwijs-voor-leerlingen-en-ouders
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7. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (17.00 uur) 

- Volgende OPR-vergadering 20 december 2022 

- Agendapunten+ thema’s OPR-vergadering 20 december 2022 

Myrthe zal aanschuiven bij het OPR-overleg op 20 december. Het tekort aan VSO plekken is wellicht een 

mooi thema om tijdens dit overleg te bespreken. 

 “To do list” n.a.v. vergadering 18 nov 2022 

Ilse past de enquête voor het ouder- en jeugdsteunpunt aan. De OPR leden ontvangen in december een 

testversie van de enquête, zodat ze zelf online de vragenlijst uit kunnen proberen. De enquête wordt in 

januari naar alle ouders verstuurd. De uitkomsten worden in februari/maart verwacht en graag 

besproken met de OPR. 

 

Rondvraag 

Lilian vraagt wat het samenwerkingsverband gaat doen om de vertegenwoordiging van alle besturen in 

de OPR te bevorderen? Dit is al vaker besproken en onder de aandacht gebracht, maar heeft nog niet 

het gewenste resultaat.  

 

Nagekomen reactie Ilse: Met Myrthe is afgesproken om dit punt tijdens de ALV d.d. 13 december 2022 

te bespreken. Dit zoals eerder dit jaar besproken en vastgelegd tussen OPR en Sterk VO.  

 

Bertine sluit de vergadering. 

 

 

Actielijst: 

 

 Actie Wie Deadline 

001 Splitsing vergaderdata PMR / OPR op website Sterk VO Ilse 20-12-2022 

002 Toevoegen datum OPR overleg 18-11-2022 op website 

Sterk VO 

Nicole 20-12-2022 

003 Plannen overleg OPR / PMR Bertine 20-12-2022 

004 OPR ontvangt concept begroting Nicole 25-11-2022 

005 Aanpassen enquête Ouder- en jeugdsteunpunt Ilse 20-12-2022 

006 Vertegenwoordiging van alle besturen in OPR bespreken in 

ALV 13 december 2022 

Ilse (via 

Myrthe) 

13-12-2022 

 


