
Notulen ondersteuningsplanraad (OPR) SWV VO Deventer  
Vastgesteld d.d. 14-2-2023 
 
Datum:  15 november 2022 
Tijd:   16.30 uur – 18.00 uur 
Locatie:  VSO Deventer (Bierstraat 54 te Deventer)  
Aanwezig: Personeelslid, VSO Deventer – secretaris  

Personeelslid, VSO de Linde – vervangend voorzitter 
Personeelslid, de Boerhaave 
Personeelslid, de Marke Zuid 
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, het Stormink 

Personeelslid, Arkelstein 
 
 

1) Opening  
De voorzitter is vandaag afwezig, personeelslid VSO de Linde neemt deze taak vandaag voor zijn 
rekening.  
 

2) Vaststellen agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3) Notulen OPR 20 september 2022  

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
Naar aanleiding van: schaarste aan stageplekken, VSO herkent dit (door krapte op de 
arbeidsmarkt zijn er geen mensen die kunnen begeleiden). 
 

4) Bestuurder EHL en vice voorzitter SWV 
Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen, kennis delen en informatie uitwisselen. 
 
- Nieuwe bestuursstructuur per 1-8-2022, verbetering van toezichthoudend bestuur. Nu een 

wat kleiner bestuur (driehoofdig) inclusief een onafhankelijk voorzitter (met stemrecht), 
meer op afstand. Daarnaast een Raad van Aangeslotenen (vertegenwoordigers vanuit alle 
besturen) en de OPR. Meer balans in beleid, uitvoering en belangen.   
 

- Ambities voor de komende jaren; twee pijlers: 
o Thuisnabij onderwijs 
o Regulier waar het kan, speciaal waar het moet 

Etty Hillesum Lyceum: zorgstructuur van om de klas naar in de klas, heeft geleid tot allerlei 
vernieuwingen (in samenwerking met VSO, zoals de C-klas en het EP+ en daarnaast de 
nieuwe onderbouwstructuur op de Marke Noord), wat resulteert in een daling van het 
aantal verwijzingen vanuit VO naar VSO.  

o Langs drie lijnen opereren:  
▪ Interne organisatie (rust reinheid regelmaat). 
▪ Docenten helpen om de goede dingen in de klas te doen. 
▪ Bovenschoolse voorzieningen organiseren. 

NB Maatschappelijke ontwikkelingen hebben ook invloed, daarop anticiperen.   
 
 



- Contacten/samenwerking voor input/informatie; 
o VSV stedendriehoek regio (Apeldoorn, Deventer, Zutphen, belangrijk netwerk.  
o Landelijk steunpunt passend onderwijs (https://www.steunpuntpassendonderwijs-

povo.nl)   
 

- Palet bovenschoolse voorzieningen;  
o Is in ontwikkeling, werkgroep heeft een notitie opgeleverd 
o Tijdelijke opvang voor leerlingen die even niet in de school kunnen zijn. 
o Perspectief is altijd terugkeer naar onderwijs. 

 
5) Nieuw ondersteuningsplan  

Huidig concept bespreken is omwille van de tijd niet voldoende aan de orde gekomen terwijl 
het een kerntaak van de OPR is. Daarom wordt besloten om in januari een (digitaal) moment te 
plannen om het plan met elkaar door te lopen. In die voorliggende periode is het conceptplan 
met o.a. het bestuur (8 december) besproken. De OPR ontvangt voor januari een nieuwe 
conceptversie, deze wordt op besproken op: 10 januari 2023, 16.00 uur – 17.00 uur (De Marke 
Zuid). Op 14 februari 2023 wordt het complete plan met het verzoek om instemming 
geagendeerd. 
 

6) Doornemen huishoudelijk reglement  
Dit document is vorig jaar vastgesteld, wordt jaarlijks geagendeerd om te kijken of het nog up 
to date is. Rollen/taken zijn toegewezen, functie penningmeester wordt gecombineerd (zie 
statuten).   

 
7) Onderwijsontwikkelingen   

Omwille van de tijd niet besproken. 
 

8) Jaarplanning 2022-2023 
De jaarplanning wordt aangevuld en door de secretaris in Teams geplaatst. 

 
9) Rondvraag  

Geen 
 

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

 
 

  

https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/


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)  

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 december 2023 

Personeelslid de Marke Zuid toevoegen aan 
Team ‘OPR’  
 

Beleidsmedewerker SWV 
 

z.s.m. 

Jaarverslag 2022 
 
Opnemen: 11 april bestuurslid uitnodigen bij 
OPR. 
 

Secretaris 
 

14 februari 2023 

Nieuw ondersteuningsplan agenderen (ter 
instemming) 
 

Secretaris 
 

14 februari 2023 

Ouders benaderen voor deelname OPR 
 

Allen 
 

 

Vastgestelde notulen op website SWV Beleidsmedewerker SWV 
 

z.s.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretariaat@vo-deventer.nl

