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VERSLAG 

bijeenkomst OPR  
 

Datum en tijd 17 januari 2018, 19.00 – 20.30 uur 

Plaats  Utrechtse School, Wittevrouwenkade 4, vergaderzaal begane grond 

Aanwezig  Bertine Mink van der Molen (NUOVO Scholengroep, vertegenwoordiger ouders) 

 Ruben Bloemen (De Kleine Prins, vertegenwoordiger personeel), Helene Gaasbeek (PCOU, 

vertegenwoordiger personeel), Agnes ter Elst (Fritz Redl, vertegenwoordiger personeel), (SEB 

VO, vertegenwoordiger ouders), Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen (NUOVO Scholengroep, 

vertegenwoordiger personeel), Sylvia van Lieshout, (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger 

ouders), Femke Hofstee (VO de Vechtstreek, vertegenwoordiger ouders) 

Namens SWV Harriët Smit (programmaleider passend onderwijs) 

Toehoorder Antoinette Terberg, namens de MR van Sterk VO 

Afwezig Carla van den Heuvel (VO de Vechtstreek, vertegenwoordiger personeel), Amna Mengerink 

(SPO Utrecht, vertegenwoordiger personeel), Dick de Wit (SEB VO, vertegenwoordiger 

personeel), Marloes van Erp (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger personeel) 

 

1. Welkom en opening door de voorzitter 

Welkom door Bertine en een goed jaar gewenst! 

 

2. Vaststellen van de agenda  

De agenda wordt vastgesteld. De deelnemerslijst van de OPR wordt aangevuld met de afspraak dat 

mobiele nummers alleen intern worden gebruikt als dat nodig is. De gegevens komen niet op de website. 

 

3. Ingekomen post  

- Uitnodiging kernpartnermiddag Sterk VO op 23 januari 2018: wie aanwezig wil zijn kan zich nog 

aanmelden bij Harriët of via de website. Harriët zal de uitnodiging nog meesturen met het verslag. 

- Op 6 februari vindt een diner pensant plaats over onderwijs en jeugdhulp. Leden van de OPR zijn ook 

welkom, vooral ook leden namens ouders. Bij interesse graag voor vrijdag een mailtje aan Harriët. 

 

4. Actualiteiten  

- Terugkoppeling gesprek mevrouw Muller van 6 december door Ruben en Bertine: Sandra Muller heeft 

een aantal zaken benoemd in het gesprek. Er loopt een initiatief met de gemeente om te kijken of er een 

plek kan zijn voor ouders die ontevreden zijn over zaken in het onderwijs, dit komt onder andere voort 

uit de ouderinitiatieven Autipassend Onderwijs en Uitgeloot in Utrecht. Zij heeft aangegeven dat zij vindt 

dat er meer en toegankelijker informatie over passend onderwijs voor ouders zou moeten zijn. Zij denkt 

dat er een onafhankelijk digitaal ouderplatform moet komen. Ook zou zij graag een enquête willen om 

bij ouders te peilen wat ouders vinden van passend onderwijs. Ten aanzien van communicatie zou zij 

graag meer helderheid willen hebben over hoe de stromen lopen van OPR naar GMR en omgekeerd. Er 

zijn GMR-en die passend onderwijs niet op de agenda hebben staan. Haar signalen worden in de OPR 

besproken. Bertine zal een terugkoppeling geven aan Sandra Muller. 

- Stand van zaken Ithaka: er wordt veel geïnvesteerd in kwaliteit van het aanbod en ondersteuning van de 

leerlingen. De VO scholen investeren ook in een goede opvang van leerlingen van Ithaka die naar hun 

school uitstromen. Gert-Jan heeft gehoord dat er meer ziekteverzuim onder het personeel is. 

- Stand van zaken LEA Stichtse Vecht: de verdeling van de subsidiegelden wordt bij de gemeente Stichtse 

Vecht voor het beleidsterrein onderwijs door het LEA-overleg (Lokaal Educatieve Agenda) besproken. 

- Samenstelling OPR: http://www.sterkvo.nl/doc/sterkvo/opr/Samenstelling%20OPR%20(2017.1108).pdf. 

In het gesprek dat het bestuur van Sterk VO binnenkort heeft met de SvPO zal ook worden gemeld dat 

er twee zetels zijn voor de SvPO in de OPR. Ruben zal contact opnemen met Amna. 

 

5. Verslag bijeenkomst OPR 10 oktober 2017 

- Bijlage 1, ter vaststelling. Agnes was afwezig op 10 oktober. Cursus voor de OPR over het nieuwe 

ondersteuningsplan: er is animo voor deelname. Er is voorkeur voor een in company-training op maat en 

in Utrecht. Ruben zal contact opnemen met de organisatie en koppelt de mogelijkheden terug.  

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

http://www.sterkvo.nl/doc/sterkvo/opr/Samenstelling%20OPR%20(2017.1108).pdf
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- Naar aanleiding van: nog aanvullende ideeën voor het ondersteuningsplan van Sterk VO? Gert-Jan 

noemt hoogbegaafdheid als aandachtsgebied. 

- Stand van zaken huisvesting OPDC/Sterk VO. Verwachte verhuisdatum naar de Van Lieflandlaan s begin 

april 2018.  

 

6. Begroting 2018, risicoanalyse en toelichting  

- Bijlagen 2a en 2b, ter informatie. Gelegenheid om vragen te stellen. In de vergadering van april volgt 

een nadere toelichting op de financiële stukken door Bob Govers. Gert-Jan vraagt naar de realisatie. Ook 

wil hij graag weten wat ‘versterking scholen’ (programma 5b) betekent. En hij vraagt naar de groei in de 

materiële vaste activa. Bertine wil graag een toelichting op de groei van arrangementen, flexibele inzet 

personeel, weerstandsvermogen en inhoudelijke monitoring van de arrangementen. 

 

7. Ontwikkelingen in het VSO, proeftuin OZA  

- Bijlage 3, ter informatie en korte toelichting door Harriët.  

 

8. Concept Toehoordersreglement  

- Bijlage 4, ter bespreking. Gert-Jan merkt op dat in artikel 19 van het reglement van de OPR staat dat de 

vergaderingen van de OPR openbaar zijn. Een toehoordersreglement is een beperking van die 

openbaarheid. Vraag is of we niet beter een aanscherping van het huishoudelijk reglement van de OPR 

kunnen maken. Dat zou de voorkeur hebben. Iris wordt gevraagd om dit uit te zoeken en hierover ook 

contact te hebben met de WMS. Terugkoppeling vindt plaats in de volgende vergadering. 

 

9. Rondvraag en sluiting  

- Bespreekpunten/thema volgende vergadering: Ondersteuningsplan 2018 – 2022, financiële stukken met 

een toelichting door Bob Govers. Andere thema’s kunnen naar Ruben worden gestuurd. 

- Volgende vergaderdatum is: 17 april 2018 

 


