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Voorwoord 

Het zesde jaarverslag van de OPR SWV VO 30-06 gaat over het schooljaar 2018-

2019.  

Ook dit jaar starten we het jaarverslag weer met een citaat van de website 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs waarin het volgende staat 

geschreven: 

 

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en 

hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet 

ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra 

hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of 

gedragsproblemen. 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

 alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 

 een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 

 een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 

 scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 

 de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de 

beperkingen; 

 kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

 

Voor de OPR Samenwerkingsverband VO 30-06 blijft deze gedachte de leidraad 

voor haar handelen. De ondersteuningsplanraad heeft wederom op kritische wijze de 

ontwikkelingen gemonitord en gevolgd.  

Met dit jaarverslag wil de OPR SWV VO 30-06 wederom voldoen aan een wettelijk 

vereiste om jaarlijks een verslag te overleggen aan het bevoegd gezag. Tevens wil zij 

inzicht geven in wat er speelt binnen het Samenwerkingsverband. 

De titel van dit jaarverslag is Wij zijn op Koers….. Voor de titel is gekozen om een 

verwijzing te maken naar de start van de Koersklassen in augustus 2018. Een lang 

traject is hieraan voorafgegaan. De presentatie van het Synergiemodel en de 

gevolgen die de implementatie van dat model heeft op het werkgebied van 

Samenwerkingsverband SWV VO 30 06 is niet gering geweest. Hoe zorg je als 

school en als team voor die passende plek voor elke leerling? Hoe zorg je ervoor dat 

de uitgangspunten van Passend Onderwijs op kleine schaal worden geborgd? 

Vragen die alle betrokkenen vrijwel dagelijks bezighouden. De start van de 

Koersklassen was voor de scholen, de medewerkers, maar zeker ook voor leerlingen 

en hun ouders / verzorgers een spannend iets. Met een keurige middag / avond 

hebben betrokkenen een kick-off meegemaakt en vervolgens is dit schooljaar 

gestalte gegeven aan dit nieuwe fenomeen. Elke school met eigen plannen, deels 

een eigen opzet en met elk een eigen bemensing. De Ondersteuningsplanraad is 

uitermate benieuwd naar de resultaten en opgedane inzichten van de verschillende 

scholen. Ook wij begrijpen dat het niet een verhaal is dat meteen van het eerste 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
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moment in kannen en kruiken is. Voortschrijdend inzicht zal constant herbezinning en 

aanpassing vragen.  

Ook dit schooljaar is de Ondersteuningsplanraad bij alle ontwikkelingen binnen het 

Samenwerkingsverband een actieve partner gebleken. Actief in de zin van het 

kritisch volgen en monitoren van allerlei zaken. Partner omdat deze Raad graag in 

overleg en in harmonie het beste wil bereiken voor leerlingen, ouders/verzorgers en 

personeel van de scholen. Wij blijven bij het standpunt dat alleen op die wijze 

Passend Onderwijs een succes worden. 

In de nabije toekomst wil de Ondersteuningsplanraad zich wederom verder gaan 

bekwamen, informeren en meedenken. De ambitie blijft, de inspanningen worden 

niet minder, onze betrokkenheid blijft groot. Zeker ook omdat het thema Passend 

Onderwijs heel regelmatig ook op landelijk niveau onderwerp van gesprek is. Meestal 

in negatieve zin. De Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband SWV VO 

30 06 herkent zich lang niet altijd in de landelijk genoemde teneur. Ons inziens is in 

deze regio op diverse terreinen een goede ontwikkeling te signaleren. Naast het 

noemen zorgpunten is er zeker ruimte voor tevredenheid. Maar dat is niet genoeg. 

Vandaar onze inspanningen om te zorgen voor écht Passend Onderwijs voor álle 

leerlingen in onze regio! De Ondersteuningsplanraad wil daarbij een betrouwbare en 

constructieve partner zijn voor alle betrokkenen! 

TENSLOTTE: 

Op de website van het samenwerkingsverband, http://www.swvvo3006.nl/ , is onder 

het kopje OPR alles over onze ondersteuningsplanraad te vinden. Onder andere de 

notulen van alle vergaderingen, het reglement van de OPR en ook dit jaarverslag. 

Namens de OPR VO 30-06, 

 

Ton Siebers     Geert Arts 

Voorzitter.     Secretaris

http://www.swvvo3006.nl/
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1. De OPR SWV VO 30-06 

 

Wat is de OPR?  

De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk 

SWV heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat is verplicht op grond van de wet 

passend onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het SWV. Ouders, 

leerlingen en docenten hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling 

van middelen van het SWV. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs zijn 

aangesloten bij een samenwerkingsverband vo.  

 

Wat doet de OPR? 

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar 

instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan 

afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo 

goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.  

De OPR van 30-06 volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee 

over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het 

SWV heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarom komt de OPR 30-06 vaker bij 

elkaar dan wettelijk verplicht is.  

 

Hoe is de OPR georganiseerd?  

De OPR heeft een reglement en een huishoudelijk reglement. In deze formele 

stukken staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en 

verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR 

heeft een voorzitter en secretaris uit haar midden gekozen.  

 

Kan iedereen lid worden van de OPR?  

De leden van de OPR moeten ouders, personeel en/of leerlingen zijn van een school 

in het samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden 

afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die deelnemen in 

het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit een van die 

medezeggenschapsraden afkomstig te zijn. Wanneer geen leerlingen zich kandidaat 

stellen, mogen deze zetels ingevuld worden door ouders.  
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2. Samenstelling OPR SWV VO 30-06 schooljaar 2018-2019 

Ook dit schooljaar is de OPR helaas niet compleet geweest. Vanuit de Stichting HUB 

en Stichting Oosterwijs is er geen vertegenwoordiging uit ouder- danwel 

leerlinggeleding.  De Raad vindt dat jammer, zeker ook om juist vanuit deze hoek 

geluiden op te pikken van ouders en / of leerlingen. 

Dit heeft tot gevolg gehad dat de OPR uit 10 leden bestond: 

 

De raad heeft afgelopen jaar een dagelijks bestuur gehad met de volgende 

samenstelling en taakverdeling: 

Ton Siebers:  voorzitter / penningmeester 

Geert Arts:  plaatsvervangend voorzitter / secretaris 

 

Zij hebben wekelijks met elkaar overleg over ontwikkelingen en de stand van zaken. 

Het dagelijks bestuur  verzorgt de communicatie met de OPR-leden, de 

medezeggenschapsraden  en de directie van het samenwerkingsverband. Het stelt 

de agenda op, maakt verslag van de vergaderingen, stelt het jaarverslag en het 

activiteitenplan op, formuleert schriftelijke besluiten of adviezen aan de directie en is 

verantwoordelijk voor alle overige interne en externe communicatie.  

Het dagelijks bestuur heeft regelmatig contact met de directeur van het 

samenwerkingsverband.  

Ook dit schooljaar  heeft de OPR gebruik gemaakt van een ambtelijk secretaris voor 

het notuleren van de vergaderingen van de voltallige OPR. Deze taak is uitgevoerd 

door Manon Moers – Bastiaens. 

In de loop van het schooljaar moest Natasja van Hedel – Biemans wegens ziekte de 

Raad vaarwel zeggen. Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van twee 

oudgedienden. Jacqueline Pluk en Nicolette van de Luitgaarden hebben vele jaren 

hun betrokkenheid bij het werk van het Samenwerkingsverband, en vooral ten 

aanzien van de medezeggenschap daarbij, getoond. Twee personen die met eigen 

kennis en kunde van toegevoegde waarde waren. De Raad is hen veel dank 

verschuldigd voor hun inbreng. 

Bevoegd Gezag Naam 

Onderwijs Stichting zelfstandige 

Gymnasia 

Ellen van der Steen (personeel) 

Ingrid van der Meer (ouders) 

Ons Middelbaar Onderwijs Geert Arts (personeel) 

Natasja van Hedel – Biemans (ouders) 

Samenwerkingsstichting voor VO 

Uden 

Natasja Ruijs (personeel) 

Nicolette vd Luitgaarden (ouders) 

Stichting Carmel College Ton Siebers (personeel) 

Henk Snijders (ouders) 

Stichting Oosterwijs Jacqueline Pluk (personeel) 

vacature ouders  

Stichting HUB Jolanda Roosen(personeel) 

vacature (ouders) 
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Verder neemt de Raad afscheid van voorzitter Ton Siebers die de 

pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Ton is vanaf het prille begin, april 2012, 

betrokken geweest bij het ontstaan en de verdere ontwikkeling van 

medezeggenschap in het kader van Passend Onderwijs. Zijn vertrek betekent een 

groot verlies voor de OPR.  

 

Schooljaar 2019-2020: 

Voor de Stichting Zelfstandige Gymnasia blijven de zetels bezet door de dezelfde 

namen. Bij Ons Middelbaar Onderwijs zal namens de ouders Susan Saris de vacante 

plaats innemen. Voor Stichting Carmel College wordt Erik van Rossem de 

afgevaardigde namens het personeel. Hij zal de functie van secretaris en vice-

voorzitter gaan invullen. 

Voor de vacante zetels van Samenwerkingsstichting voor VO Uden en Oosterwijs 

zullen de volgende personen de gelederen komen versterken. Vanuit Uden zal 

Bernadette Hoefs – Joris de vacante plaats namens de ouders gaan invullen. De 

vertegenwoordiger van Oosterwijs namens het personeel is nog niet bekend. 

De OPR heeft wederom de hoop dat aan het begin van het schooljaar 2019-2020 de 

raad volledig bezet is en derhalve uit 12 leden bestaat. Zeker vanuit HUB en 

Oosterwijs is volledige vertegenwoordiging een dringende wens! 
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4. Verslag werkzaamheden OPR VO 30-06 

Tijdens het schooljaar 2017-2018 heeft de OPR SWV VO 30-06 9 bijeenkomsten 

gehad. Naast 6 reguliere vergaderingen is de Raad op 27 september aanwezig 

geweest bij de Kick Off van de koersklassen. In onderstaande samenvatting is 

weergegeven wat de belangrijkste bespreekpunten zijn geweest.  

De vergaderingen zijn gehouden in het gebouw van Hooghuis Den Bongerd, 

Staringstraat te Oss. Op 31 oktober was de opr te gast op het Udens College, 

Kleinveld te Uden. De bijeenkomst van 23 januari is gehouden in het 

Maaslandcollege, Vianenstraat te Oss. 

12 september 2018 

Planning en Control cyclus. 

Jaarverslag 2017. 

Personeel Samenwerkingsverband. 

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar 2018 – 2019 is op informele wijze 

kennisgemaakt met de nieuwe leden. Verder is gesproken over de Planning en 

Control cyclus van het SWV. Daarover was de Raad positief gestemd. 

Het jaarverslag van het Samenwerkingsverband is uitgebreid besproken. De vragen 

van de OPR zijn toegevoegd in bijlage 1. De directeur heeft uiterst zorgvuldig de 

vragen van de Raad beantwoord. 

Tenslotte zijn de plannen van het SWV over het inrichten van de organisatie mét 

eigen personeel door Mirjam van Oers duidelijk toegelicht. Mede door deze heldere 

uiteenzetting was de Raad unaniem positief in haar oordeel. 

 

27 september 2018 

Koersklassen Kick Off. 

In het gebouw van het Mondriaan College werd in de namiddag en avond van 27 

september de Kick off gegeven voor de Koersklassen. Een ietwat tegenvallend 

plenair gedeelte werd, na een informeel deel, gevolgd door inspirerende workshops 

geheel verzorgd door bekenden uit het voedingsgebied van het 

Samenwerkingsverband. Ook de OPR was ruim vertegenwoordigd tijdens deze 

bijeenkomst. 

31 oktober 2018 

Bezoek Udens college en gastsprekers. 

Een bijzondere bijeenkomst van de OPR in Uden. Te gast op het Udens College 

werden we door coördinator Jack Ernst meegenomen in het dagelijkse wel en wee 

van hun Koersklas. Het gaf aan dat de mens in de vorm van de begeleiding door 

leerkrachten de kern vormt van het welslagen van deze klas.  

Daarna werden we door Niek van der Sanden (directeur) en Inge Everstein – 

Veldhuizen (voorzitter OPR) van het Regionaal Samenwerkingsverband voor 

Passend Onderwijs in de regio Eindhoven en Kempenland voorgelicht over de gang 

van zaken in hún SWV. Voor ons werd duidelijk dat er veel verschillen zijn. Niet 

alleen in grootte, ook in organisatie en aanpak. Het was een mooi inkijkje in de 

keuken van een ander. 
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23 januari 2019 

Bespreken Ondersteuningsplan. 

Aan de hand van het Ondersteuningsplan 2018-2022 en de aanvulling van Mirjam 

van Oers onder de titel “Belangrijkste ontwikkelingen sinds voorjaar 2018” is de OPR 

voortvarend met deze kerntaak aan de slag gegaan. De vragen van afgelopen jaar 

werden er bijgehaald, de directeur gaf toelichting bij alle plannen en ontwikkelingen 

en verhelderende vragen werden gesteld. Vervolgens werd het huiswerk 

meegegeven om aanvullende vragen te formuleren.. 

 

27 februari 2019 

Besluitvorming Ondersteuningsplan. 

Kennismaking met Lucien Schoonwater 

De besluitvorming van de OPR over het Ondersteuningsplan is deze avond 

afgerond. Naast haar goedkeuring voor de duur van 1 jaar heeft de Raad een aantal 

vragen gesteld aan de directeur van het Samenwerkingsverband. Zie voor de 

instemming en de vragen bijlage 2. 

Tevens is op prettige wijze kennisgemaakt met de extern voorzitter van het bestuur 

van SWV VO 30 06, de heer Lucien Schoonwater. 

3 april 2019 

Gastspreker Joost Vreuls. 

Joost Vreuls is auteur van het rapport De OPR 5 jaar in bedrijf. Het is de weergave 

van een onderzoek in opdracht van het project versterking medezeggenschap. Een 

weinig rooskleurig beeld kwam naar voren, met diverse aanbevelingen. Zoals: meer 

naar buiten treden als OPR, een meerjarenplanning maken door de OPR, 

kennismaken met andere Raden en daarvan leren, de bevoegdheden van de OPR 

vergroten. 

De auteur heeft ons inzicht gegeven in de meest actuele ontwikkelingen in het 

Haagse. En is een persoon die we zeker nog een keer moeten uitnodigen. 

Tenslotte is de meerjarenbegroting van SWV VO 30 06 besproken. In bijlage 3 zijn 

de vragen te lezen die gesteld zijn aan de directeur naar aanleiding van de discussie 

over de begroting. 

13 juni 2019 

Diverse onderwerpen Mirjam van Oers. 

Afscheid leden. 

Mirjam van Oers (directeur) heeft op heldere wijze de vragen, zoals in de bijlagen 2 

en 3 zijn gesteld, besproken en beantwoord. In een wederom prachtige presentatie 

zijn de diverse onderwerpen (beleid – kwaliteit – financiën) besproken, waarbij alle 

vragen van de Raad die waren gesteld zijn meegenomen. 

Tevens heeft mevrouw Van Oers uiteengezet welke stappen er gezet gaan worden 

op de diverse gebieden. 

Helaas was de tijd te kort om de presentatie van de directeur in alle rust af te ronden. 

In een later stadium komen de thema’s zeker nog aan bod. 

Afgesproken is dat de OPR in de commissie Financiën tijdens een van de 
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vergaderingen zal aansluiten met een vertegenwoordiger. Verder zal in de OPR door 

de commissie Financiën verslag worden gedaan van de ontwikkelingen op dat 

terrein. 

Na afloop is op informele wijze afscheid genomen van vertrekkende leden van de 

Raad. 

Overige betrokkenheid leden OPR 

Het dagelijks bestuur van de OPR heeft regelmatig contact met de directeur van het 

samenwerkingsverband. Het contact tussen het bestuur en de directeur is open en 

constructief te noemen. Op basis van wederzijds vertrouwen en in de overtuiging dat 

beide partijen een gelijk doel dienen wordt regelmatig met elkaar gesproken. 

Verder is de OPR diverse malen betrokken geweest bij actuele ontwikkelingen in het 

Samenwerkingsverband. 

De OPR wordt verder betrokken bij het organiseren van een Conferentie voor 

betrokkenen vanuit het Samenwerkingsverband in januari 2020. 

 

Voor meer informatie over de inhoud van de hierboven beschreven bijeenkomsten 

verwijzen wij naar de notulen. 
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Bijlage 1 

VRAGEN OPR m.b.t. en n.a.v. het jaarverslag 2017 
 
Pag. 14: 
Inzicht in omvang en bezetting van de Koersklassen per 1 september 2018 is voor de 
OPR wel interessant. Kunnen deze cijfers beschikbaar komen? 
 
Pag. 19: 
Overschrijding van 6 ton voor lichte arrangementen zonder duidelijke verklaring is 
enigszins onbevredigend. Nadere analyse is wellicht mosterd na de maaltijd maar 
wellicht wel onderzoekwaardig gezien de hoogte van het bedrag. 
 
Pag. 20: 
Blijkbaar is er bij het tweede bolletje een escalatieladder nodig “voor het niet 
nakomen van afspraken”. Uitleg en toelichting is wenselijk. 
 
Pag. 25: 
Enige uitleg bij de tekst onder de grafieken zou wenselijk zijn. 
 
Pag. 34: 
Het gaat bij Schoolweigeraars om “een beperkt aantal leerlingen”. Maar over hoeveel 
leerlingen hebben we het op jaarbasis? Zijn dat de aantallen op pagina 38? 
 
Pag 30: 
Er staat er is 1 bezwaar ingediend. Hoe verhoudt zich het aantal toewijzingen t.o.v. 
de af wijzigingen. Nu werd er natuurlijk toegewezen bij de arrangementen. Ben toch 
benieuwd of er dus überhaupt ook echt vaker een negatief besluit valt. 
 
Pag. 31 / 44: 
Het stijgende deelnemerspercentage van het VSO. Dit staat haaks op de prognose 
en er wordt op dit moment retrospectief onderzoek gedaan. De OPR is uiteraard 
geïnteresseerd in de resultaten van dit onderzoek. 
Past de toename bij het landelijk beeld? 
En schat men in dat de wijziging in de ondersteuningsstructuur voldoende is? 
Heeft het SWV voldoende middelen dat wanneer de wijziging onvoldoende 
resulteert, men het ondersteuningsstructuur nogmaals bij te stellen? 
  
Pag. 39: 

de tevredenheid zowel van de scholen als van de ouders is het niet gemeten. Gaat 

dat in 2018 zeker plaatshebben? 

Pag. 47:  

de meerjarenbegroting laat vanaf 2019 verliezen zien. Dat lijkt wel ingecalculeerd, 

maar de vermogenspositie kan dit toch niet blijven dragen? En is het niet te 

optimistisch om te denken dat de deelname aan het VSO zal dalen naar het niveau 

2015? En als dat een streven is dat gehaald moet worden, is dat niet ten gunste van 

de leerlingen die het nodig hebben? 
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Bijlage 2 

Aan:   de directeur van SWV VO 3006 

Cc:   het bestuur van SWV VO 3006 

Betreft: reactie van de Ondersteuningsplanraad op instemmingsverzoek 

Ondersteuningsplan 2019  

 

Geachte mevrouw Van Oers, beste Mirjam, 

 

De Ondersteuningsplanraad heeft kennisgenomen van de belangrijkste 

ontwikkelingen in het Samenwerkingsverband sinds voorjaar 2018, zoals door u 

verwoord op 17 januari j.l. Een helder en duidelijke stuk waarvoor wij onze 

complimenten willen overbrengen. Ook uw toelichting op het een en ander tijdens 

onze vergadering van 23 januari j.l. was buitengewoon duidelijk.  

De Ondersteuningsplanraad heeft op de vergadering van 27 februari instemming 

verleend met het Ondersteuningsplan. Ook nu weer voor de duur van 1 jaar. Daarbij 

willen we opmerken dat de wijze waarop de voortgang is beschreven en verduidelijkt 

ook voor volgend jaar voor de Raad een goede optie is om het gesprek aan te gaan 

voor instemming in het jaar 2020. 

De volgende vragen, opmerkingen en zorgpunten wil de Ondersteuningsplanraad 

meegeven: 

1. De OPR is benieuwd naar de in-, uit- en doorstroom in de verschillende 

koersklassen en vraagt nadrukkelijk om informatie hieromtrent. 

2. De Raad sluit zich graag actief aan bij het voornemen om in navolging van de 

kick-off in september j.l. bijeenkomsten te organiseren waarin uitwisseling kan 

plaats vinden. Ook het thema Medezeggenschap zou daarin een plek 

verdienen volgens ons. 

3. De OPR blijft de uitstroom richting het VSO zorgelijk vinden. De Raad vindt 

degelijk onderzoek naar de oorzaken achter / redenen van deze uitstroom van 

belang. De OPR is verder benieuwd of het bestaan en inrichten van 

koersklassen invloed heeft op deze uitstroom. 

4. Ook nu blijft de OPR de samenwerking tussen onderwijs, thuis- en jeugdhulp 

breekbaar vinden. Wij zien in de samenwerking met gemeenten wel stappen 

maar kijken met belangstelling uit naar concrete  (positieve) resultaten. 

5. De OPR verwacht binnenkort bijgestelde prognoses van leerlingenaantallen, 

mede in het licht van de mogelijke financiële gevolgen daarvan. 

6. De OPR wil graag de doelstellingen van het Samenwerkingsverband tegen het 

licht houden. In hoeverre wordt gemeten of deze doelen worden bereikt, hoe 

worden de doelen in de plannen geborgd. En hoe worden de doelstellingen 

geconcretiseerd. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Ondersteuningsplanraad SWV VO 3006 

Ton Siebers   Geert Arts 

Voorzitter   Secretaris 
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Bijlage 3 

Meerjarenbegroting 2019 -2022, inclusief begroting 2019 

SWV VO 30 06: Reactie OPR 

 

Oss, 9 april 2019 

 

Geachte mevrouw Van Oers, beste Mirjam, 

De Ondersteuningsplanraad heeft tijdens de vergadering van 3 april j.l. gesproken 

over de meerjarenbegroting 2019 – 2022 en de begroting 2019 van 

Samenwerkingsverband SWV VO 30 06. De leden hebben waardering voor de 

duidelijke wijze waarop een en ander is beschreven en zijn onder de indruk van de 

heldere infographic in de samenvatting. 

De volgende vragen en opmerkingen zijn door de Raad geformuleerd: 

- De vraag is of het hanteren van het prijspeil van 2018 (pagina 2) wel te 

rechtvaardigen is gezien de snelle kostenstijgingen. 

- Op pagina 4 wordt gesteld dat vanaf 2022 de samenwerkingsverbanden 

worden bekostigd op basis van sociaaleconomische kenmerken. Deze 

algemene constatering roept veel vragen op. Met name wat dit inhoud. De 

Raad vindt het inmiddels structurele karakter ervan zeer zorgelijk.  

- Op pagina 4 wordt gesproken over het werken met een taakstellend budget 

voor het VSO vanaf 2020. Wat is dat? En hoe kan daar aan worden 

vastgehouden met bovengenoemde trend in het achterhoofd? Moeten we 

taakstellend zetten tegenover een open eind financiering? 

- In de begroting wordt regelmatig de krimpende leerlingenstroom genoemd. 

Hoe is deze krimp terug te zien in de vaste lasten van het SWV? Ons inziens 

is er ondanks de krimp in de vaste lasten geen daling te zien. 

- De Raad is tevreden met de wijze waarop de risicoanalyse inzichtelijk is 

gemaakt. 

- De OPR zou het een goede zaak vinden wanneer er een afgevaardigde vanuit 

de Raad in de financiële commissie van het SWV plaats zou nemen. Hoe 

denkt de directeur / het bestuur hierover? 

- De OPR is van mening dat het op de plank laten liggen van middelen 

begrensd dient te worden. Het geld is bedoeld voor de leerlingen die op dit 

moment onderwijs genieten en op enigerlei wijze begeleiding of ondersteuning 

nodig hebben. 

- De Raad is verbaasd over het terugkerende thema instroom VSO en zou een 

analyse op korte termijn op prijs stellen van de toestroom naar dat VSO. Hoe 

is dit te verklaren? Hoe kan het dat je dit als SWV “overkomt”? 

- De OPR wijst op het gevaar van thuiszitters wanneer de druk op het VSO 

toeneemt en er grenzen in deze toestroom zijn of worden bereikt. 
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secretaris. 


