
Notulen ondersteuningsplanraad (OPR) SWV VO Deventer  
Vastgesteld d.d. 12 april 2022 
 
Datum:  3 februari 2022 
Tijd:   15.00 uur – 16.30 uur 
Locatie:  Microsoft Teams  
Aanwezig: Personeelslid, het Stormink - voorzitter 

Personeelslid, VSO Deventer – secretaris  
Personeelslid, Arkelstein 
Personeelslid, de Boerhaave 
Ouder, VSO Deventer + Arkelstein (gast) 
Directeur SWV VO Deventer 

  Beleidsmedewerker SWV VO Deventer – notulen 
Afwezig m.k.: Personeelslid, VSO de Linde 
 
 

1) Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de ouder van 
VSO Deventer + Arkelstein als gast en wellicht op termijn nieuw OPR-lid.  
 

2) Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3) Notulen OPR 23 november 2021  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld (de vastgestelde geanonimiseerde notulen worden 
door beleidsmedewerker SWV op de (nieuwe) website geplaatst).  
 
Naar aanleiding van: 
Toevoegen op jaarplanning:  

• jeugdhulp en onderwijs (actie secretaris) 
 

4) Bestuurslid SWV neemt deel om vragen te beantwoorden (15.15 uur)  
Het bestuurslid heeft vooraf een drietal vragen vanuit de OPR ontvangen. 
- Vraag: In alle stukken gaat het om het terugdringen van  de verwijzing naar het VSO. Nu 

komt er een nieuw gebouw VSO met groeimogelijkheid van 40-125 leerlingen. Hoe moet ik 
dit zien in het beleid? 

Antwoord: momenteel gaan veel leerlingen naar VSO buiten Deventer. Mogelijkheid 
is er straks in het nieuwe gebouw om meer leerlingen thuisnabij onderwijs te bieden. 
Uitgangspunt blijft nog steeds inclusiever onderwijs. Waar het kan regulier onderwijs, 
waar het moet speciaal onderwijs. Onderwijsaanbod (en doelgroep) wordt ook 
uitgebreid.  

- Vraag: Wat maakt dat er gekozen is om de gelden te verdelen over de verschillende 
scholen en om de ondersteuning niet centraal te houden bij het SWV?  

Antwoord: i.v.m. negatieve verevening, tot augustus 2020 nog in staat om, naast de 
verwijzingen naar VSO, vanuit het SWV arrangementen te financieren binnen het 
regulier onderwijs. Door de verevening waren de middelen daarvoor (alle gelden 
vanuit het Rijk) na augustus 2020 op. Het bestuur heeft keuze gemaakt om de 
bovenmatige financiële reserves die er nog zijn in een geldbedrag per leerling te 
verdelen t.b.v. passend onderwijs binnen het VO. Met als doel dat er procentueel 
meer leerlingen binnen regulier onderwijs kunnen blijven.   
NB Het is nu van belang om de NPO-gelden duurzaam in te zetten om er ook op de 
langere termijn van te kunnen profiteren.  



- Vraag: een van de doelen van het samenwerkingsverband is een betere overgang van PO 
naar VO. De verbindingen met PO en een warme overdracht vanuit PO (BAO, S(B)O) 
worden versterkt/verbeterd met: doorgaande leerlijnen (kennisdeling), betere 
dossieroverdrachten, het delen van expertise: formatie/kunde samen inzetten. Hoe wordt 
dit praktisch ingezet? Bv. betere dossieroverdrachten? 

Antwoord: vanuit praktijksituatie van de betreffende school:  
Betere dossieroverdrachten: geen digitale overdracht, mentoren worden gedwongen 
een dossier op te bouwen (warme overdracht).  
Doorgaande leerlijn: leerlingen worden getest (cito-achtig) aan het begin van hun 
schoolcarrière om goed te weten waar het kind staat.  
Helder maken van expertise: belangrijk dat ouders en scholen goed weten wat de 
school wel en niet aan ondersteuning biedt. Belangrijk om verwachtingen goed te 
managen.   
Hoe kan het SWV dit voor alle scholen versterken? Hier wordt breed op ingezet 
vanuit het VO (b.v. de BAG). Er is een PO-VO overleg in Deventer. Tevens is er iemand 
van Sine Limite voor één dag per week verbonden aan EHL, om de brug te 
verstevigen.  
 

Mededeling vanuit de bestuurder: er is nog geen lid vanuit SvPO aangesloten bij de OPR, er gaat 
intern bij de school geworven worden.  
 

5) Meerjarenbegroting van het SWV 
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering (i.v.m. te weinig voorbereidingstijd) 
 
Alvast een toelichting door de directeur van het SWV: 
Taak OPR is o.a. instemmen met het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting. Beide 
worden vastgesteld door het bestuur van het samenwerkingsverband, de OPR stemt in. De 
meerjarenbegroting behelst telkens 4 jaar en is verplicht dat het samenwerkingsverband dat 
opstelt. 
 
Het bestuur stelt zich ten doel toe te werken naar het landelijke gemiddelde qua verwijzingen 
VSO (3,5%). Momenteel zitten we daar met een kleine 5,5% nog fors boven. De ambitie om te 
dalen naar 3,5% ligt er nog zeker wel maar gaat in de praktijk steeds meer knellen (ondanks 
minder financiële middelen toch proberen ambitie te halen).   
 
In de meerjarenbegroting wordt de verantwoording vastgelegd hoe de ambitie te realiseren, 
wat ga je doen en hoe ga je het geld dat je nog hebt verantwoord inzetten om de doelen te 
realiseren. Uitgangspunt is om in 2025 op het landelijk gemiddelde verwijzingspercentage van 
3,5% te zitten. 
 
Na afloop van elk kalenderjaar wordt gekeken hoe het met de realisatie van de begroting zit. 
Het samenwerkingsverband maakt elk jaar een jaarverslag om dit te verantwoorden.  
 

6) Mededelingen 
 
Nieuw ondersteuningsplan 
In 2023 moet het nieuwe ondersteuningsplan klaar zijn. De OPR wordt meegenomen in het 
totale proces. Het nieuwe plan moet in het najaar van 2022 gereed zijn zodat deze in het 
voorjaar van 2023 vastgesteld kan worden, daarna kan het naar de onderwijsinspectie. Elke 
OPR-vergadering wordt een deel geagendeerd om inhoudelijk te bespreken.    
 
 



Toelichting over de 1 oktober telling/stand van zaken met betrekking tot de leerlingaantallen: 
De bijlage betreft de nieuwe instroom per schooljaar. Op alle gebieden wordt een afname 
gezien van nieuwe instroom. Het totale aantal VSO-leerlingen per 1 oktober 2021 staat op 265, 
een hele lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Landelijk wordt er wel een stijging van het 
aantal VSO-leerlingen gezien, dat is in ons SWV niet aan de orde. Maar we houden wel een 
beetje ons hart vast wat corona hierin doet het komende jaar… 
 

7) Hoe staat het met de werving van nieuwe ouders? 
Er zijn op dit moment geen potentiële kandidaten.  

8) W.v.t.t.k. 
Het samenwerkingsverband werkt aan een nieuwe website, naar verwachting komt deze 
binnen een aantal weken online. Op de website is ook een pagina voor informatie van de OPR 
gereserveerd.  

 
9) Rondvraag  

Geen 
 

10) Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 16.30 uur met dank voor ieders aanwezigheid 

 
 
Vergaderdata schooljaar 2021-2022 
 

Datum* 
 

Tijd Locatie 

12 april 2022 
 

16.30 uur – 18.00 uur VSO De Linde  

21 juni 2022 
 

16.30 uur – 18.00 uur De Boerhaave 

 
*er bestaat een mogelijkheid dat de geplande vergaderingen in onderling overleg naar een andere 
dag/tijd verschuiven indien er nieuwe OPR-leden toe zullen treden waarvoor bovenstaande data 
niet passend zijn.  
 

  



Actielijst 
 

Actie Wie 
 

Gereed 

Zodra gereed: algemene mail naar secretaris 
van MR-en dat info over OPR op website 
SWV te vinden is. 
 

Secretaris Maart 2022 

Ouders benaderen voor deelname OPR Allen 
 

 
 

Jaarverslag OPR: 
Voorbeelden andere SWV-en 
 

Secretaris  April 2022 

Toevoegen jaarplanning:  
Jeugdhulp en onderwijs 
 

Secretaris April 2022 

Vast agendapunt OPR:  
nieuw ondersteuningsplan 
 

Secretaris 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


