
Notulen ondersteuningsplanraad (OPR) SWV VO Deventer  
Vastgesteld d.d. 15-11-2022 
 
Datum:  20 september 2022 
Tijd:   16.30 uur – 18.00 uur 
Locatie:  De Marke Zuid (bovenbouw Arkelstein)  
Aanwezig: Personeelslid, het Stormink – voorzitter 

Personeelslid, VSO Deventer – secretaris  
Personeelslid, de Boerhaave 
Personeelslid, Arkelstein 
Ouder, VSO Deventer + de Marke Noord + Het Corberic  
Ouder, De Marke Zuid  
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.  
 

2) Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3) Notulen OPR 21 juni 2022  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld + actielijst doorgenomen.  
 

4) Nieuw ondersteuningsplan 
Directeur SWV licht toe. In het ondersteuningsplan staan de ambities en doelen voor de 
komende 4 jaar (grote lijnen en kaders). Dit document is een allereerste opzet. 
We hebben input opgehaald bij de scholen en de gemeente. Ambitie is inclusiever onderwijs. 
Het regulier onderwijs loopt echter tegen de grenzen van passend onderwijs aan wat betreft 
externaliserende problematiek. Ook vanuit het VSO komen deze geluiden. De problematiek is 
over het algemeen complexer, systeemproblematiek speelt hierbij ook een rol.  
Nadenken over wat kun je de komende jaren inzetten om het gedrag op school te veranderen 
(pedagogisch didactisch klimaat). Wat heb je van elkaar nodig en hoe vindt je elkaar. 
Veel aandacht moet er zijn bij overgangen tussen scholen, samen optrekken met VO, VSO en 
ouders. 
Opmerkingen/input OPR: 
- Veel verschillen in aanpak/ondersteuning vanuit de verschillende EP’s, is er iets algemeens 

over op te nemen? 
- Hoofdstuk 2.1 en 3.5 info over OPP checken! 
- LWOO, opting out, opnemen in het ondersteuningsplan.  
- Maatwerk blijft voor uitzonderlijke situaties mogelijk. 
- Positieve ontwikkelingen n.a.v. coronapandemie (b.v. afstandsonderwijs) beschrijven. 
- Info over overstapcoach is opgevraagd bij overstapcoach. 
- Ouder- en jeugdsteunpunt beschrijven. 

 
Info over jouw locatie, wijzigingen/nieuwe input per mail aanleveren (secretariaat@vo-
deventer.nl), voor 1 oktober 2022.  
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5) Hoe staat het met de werving van nieuwe ouders? 
Zie actielijst 
 

6) Gemeenschappelijke digitale omgeving OPR 
Beleidsmedewerker SWV maakt Team ‘OPR’ aan in Microsoft Teams en voegt deelnemers toe. 
Onder tabblad ‘bestanden’ zijn dan per vergadering de vergaderstukken te vinden.  
 

7) Onderwijsontwikkelingen 
 

- ‘Rebound’; in het Deventerse hebben we geen aparte ‘Rebound-plek’ (niet haalbaar i.v.m. 
bemensing/financiën). In plaats daarvan wordt voor deze leerlingen maatwerk ingezet. Per 
situatie wordt met betrokkenen (onderwijs en zorg) gezocht naar oplossingen binnen 
Deventer. Er zijn korte lijnen met hulpverleningspartijen. 

- Palet van bovenschoolse voorzieningen is in ontwikkeling. 
- Stageplekken worden schaars in het praktijkonderwijs; deel van de leerlingen heeft geen 

stageplek. Oorzaak? Wellicht personeelstekorten waardoor er geen menskracht is om 
leerlingen te begeleiden? 

- VSO Deventer is goed gestart aan de Bierstraat 54. 
 

8) Jaarplanning 2022-2023 
Secretaris en voorzitter stellen deze op. Input vanuit de OPR-leden is van harte welkom.  

 
9) W.v.t.t.k.  

SvPO: interim bestuur (door minister aangewezen), in afwachting hoe het vorm gaat krijgen. 
Directeur SvPO Deventer heeft wel laten weten wat meer in te gaan zetten op samenwerking 
(wellicht wordt dan ook gekeken naar eventuele deelname aan de OPR).  
 

10) Rondvraag  
Geen 
 

11) Sluiting  
De voorzitter sluit de vergadering om 18:00 uur met dank voor ieders aanwezigheid. 

 
  



Vergaderdata schooljaar 2022-2023 
 

Datum 
 

Tijd Locatie 

Di. 20 september 2022 16.30 uur – 18.00 uur De Marke Zuid (Bovenbouw Arkelstein) 

Di. 15 november 2022 16.30 uur – 18.00 uur VSO Deventer (Bierstraat 54) Zijdeur 

Di. 14 februari 2023 16.30 uur – 18.00 uur Het Stormink 

Di. 11 april 2023 16.30 uur – 18.00 uur VSO de Linde 

Di. 20 juni 2023 16.30 uur – 18.00 uur De Boerhaave 

 

 

Actielijst 

 

Actie Wie 
 

Gereed 

Input ondersteuningsplan mailen naar 
secretariaat@vo-deventer.nl  
 

Allen 1 oktober 2022 

Ouders benaderen voor deelname OPR 
 
Agenderen OC-en en IB-ers 
 

Allen 
 
Directeur SWV 

 
 
Oktober 2022 

Team ‘OPR’ aanmaken in Teams,  
deelnemers toevoegen 
 

Beleidsmedewerker SWV 
 

Oktober 2022 

Jaarplanning 2022-2023  
 
Opnemen: 15 november  + 11 april sluit 
bestuurslid aan bij OPR. 
 

Voorzitter 
Secretaris 
 

Oktober 2022 

Vast agendapunt OPR:  
nieuw ondersteuningsplan 
 

Secretaris 
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