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Notulen OPR-vergadering 14-9-2021 
 
Aanwezig: Thijs van der Kaaij vz., Ilona Duursma, Ludo Abbink (t/m agendapunt 2), Bas van der Heijden, 

Gerbrig van Brug, Ellen Jonker, Anke Marije Zonneveld, Nynke Elzinga, Frieda Roode, Mariëlle 
Alblas, Rosieta van der Meer, Marieke Heida, Alexander Scheek. Femke Marije Bijl en Syberta 
Bomas (notulist). 

Afwezig: Judith Holtzer, Froukje Meirink en Marthe Jet Meijer met kennisgeving afwezig  
 
 
1. Opening/ vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Mariëlle, die vanavond 

voor het eerst aanwezig is. Mariëlle stelt zich in het kort voor. 

 

2. Presentatie Ludo 

Ludo geeft aan, dat door de huidige formatieperikelen er geen formele besluitvorming plaatsvindt, dit 

wordt momenteel op de lange baan geschoven. Hij legt uit, dat normatieve sturing (zonder 

percentages) een sterk sturende werking heeft. Het nieuwe ondersteuningsplan is in concept gereed. 

Dit is een strategisch beleidsplan van het SWV. 

Alexander geeft aan, dat je de effecten van de sturing wel graag wilt meten. 

De presentatie wordt bij dit concept verslag meegestuurd.  

Beleidsagenda SWV en gemeenten is een apart hoofdstuk hierop wordt OOGO (op 

overeenstemmingsgericht overleg) gevoerd met alle gemeenten in Friesland.  

Speerpunten van de nieuwe ondersteuningsplanperiode zijn: inclusief onderwijs en focus op 

ontwikkelrecht, dit ligt in het verlengde van de leerplicht. Ingrado zet in op ontwikkelrecht. Bijv. het 

realiseren van onderwijs op een andere locatie. Een dekkend aanbod creëren, waar zijn nog witte 

vlekken en waar ontstaan initiatieven.  

Thijs vraagt wanneer er een bepaald aanbod is of de vraag dan vervolgens toeneemt. Ludo geeft aan, 

dat dit het geval is. Wel wordt geprobeerd om dit zoveel mogelijk thuisnabij te organiseren. Er wordt 

gevraagd wat het SWV doet met de initiatieven van op te starten private scholen? Het SWV volgt dit, 

maar in eerste instantie heeft een dergelijke school nog geen brinnummer dus geen 

onderwijsbekostiging en is er nog geen aansluiting bij het SWV. Ludo geeft aan, dat hij vorige week de 

maatklas, een samen naar school klas in Heerenveen op een reguliere school heeft bezocht. Deze 

wordt nu nog met zorgmiddelen bekostigd, maar er wordt bekeken of dit in de toekomst kan op het 

brinnummer van de reguliere school, zodat er onderwijsbekostiging kan plaatsvinden. De Buitenkans 
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in Heerenveen is ook een school, die zo’n 5 á 6 jaar geleden is opgestart, in de beginfase is het SWV 

vrij intensief betrokken, omdat dergelijke scholen vaak zorgleerlingen aantrekken.  

De conceptversie van het ondersteuningsplan ligt op 28-9 ter bespreking bij de toezichthouders van 

het SWV daarna het veld in richting schoolbesturen voor de consultatieronde tot de kerst de tijd geven 

om hierop te reageren. Vervolgens worden de reacties verzameld en zal Ludo in januari met een 

reactie op de reacties komen. In maart zal de formele instemming van de OPR gevraagd worden. Ludo 

wil graag, dat er een projectgroep inclusief onderwijs wordt opgericht met enthousiaste mensen.  

 

3. Zetelverdeling 

Ilona Duursma SOO   31-07-2022, kan evt. nog door als ouder RO  DB 

Alexander Scheek RO  31-07-2024     Fin. 

Anke Marije Zonneveld RO 31-07-2022, kan evt. verlengen   O&Z 

Bas van der Heijden RO  31-07-2022, evt. mogelijke verlenging  Fin. 

Femke Marije RO  31-07-2023 kan evt. verlengen   O&Z 

Thijs v.d. Kaaij RO  31-12-2021, evt. tot zomer   DB 

Nynke Elzinga RO  31-7-2024     Prof.  

Froukje Meirink RO  31-7-2024     Prof. 

Judith Holtzer RP   31-7-2022     DB 

Rosieta v.d. Meer RP  31-7-2022     Prof. 

Marieke Heida RP  31-7-2022     Fin. 

Frieda Roode RP   31-7-2024     O&Z 

Gerbrig van Brug RP  31-7-2024     O&Z  

Marthe Jet Meijer RP  31-7-2024     DB 

Ellen Jonker RP   31-7-2024     Prof. 

Mariëlle Alblas SBOP  31-7-2025     ? 

Vacature SOP (contact zoeken) 

Vacature SBOO (Froukje?) 

 

Het is van belang, dat de opgebouwde kennis goed geborgd wordt. Bekijken of het huishoudelijk 

reglement nog klopt en anders aanpassen. 

Marthe zorgt voor een Dropbox voor de OPR in eerste instantie ligt het beheer hiervan bij het DB. 

 

4. Bouwen aan het jaarplan 

Lego is een deel van Thijs zijn werk en is een middel om met elkaar in gesprek te raken. Ook is het een 

mooi middel om tot leren te komen. De OPR gaat daarom vanavond daadwerkelijk met lego aan de 

slag om iets te bouwen, waarbij er iets gebouwd wordt waaruit je talenten naar voren komen. 

Vervolgens gaat de OPR in groepjes uiteen om dit met elkaar te bespreken. Hieruit komen o.a. de 

volgende kenmerken van de leden naar voren, creativiteit, verbinder, kartrekker, perfectionistisch.  

Met elkaar kijken naar de kwaliteiten die je binnen de OPR hebt en deze op de juiste manier benutten. 

Kijken of de huidige opzet nog steeds een goede basis is. In het teken van het ondersteuningsplan dit 
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jaar. De volgende keer opnieuw de lego meenemen en dan een eigen bouwwerk maken over inclusief 

onderwijs. 

 

5. Jaarverslag 

Ilona stelt voor dat zij een verhalend verslag maakt van het afgelopen jaar.  

 

6. Achterbanavond 

In het voorjaar van 2022 de achterbanavond organiseren met als onderwerp inclusief onderwijs. 

Alvast nadenken over de vorm van deze avond, zodat dit in de eerstvolgende vergadering van 

november nader uitgewerkt kan worden. Het doel van een achterbanavond is om informatie op te 

halen bij de achterban. De achterban bestaat zowel uit ouders als personeelsleden.  

Een opzet maken die zowel fysiek maar ook online mogelijk is. Bijvoorbeeld een panelleider en een 

panel van 2 mensen die een duidelijke visie hebben over inclusief onderwijs, een voor- en 

tegenstander. Er wordt nog gesproken over het laten aansluiten van kinderen bij dit panelgesprek. Na 

de paneldiscussie bijv. in groepen uit elkaar en verder over het onderwerp in gesprek gaan. 

 

7. Rondvraag 

Bas geeft aan, dat er een jaar geleden een afspraak met het bestuur is gemaakt om regelmatig een 

gezamenlijk moment met de OPR af te spreken. Thijs en Ilona bespreken dit met Ludo.  

Er wordt voorgesteld voortaan aan het begin van de vergadering te vragen wie er nog iets heeft voor 

de rondvraag om aan het eind van de vergadering tijd te besparen. 

 

8. Afsluiting met hapje en drankje 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor de aanwezigheid. Na de vergadering is er 

gelegenheid om nog een hapje en drankje met elkaar te nuttigen 

 

 Volgende vergaderdata:  

 23-11-2021  

18-01-2022 

29-03-2022  

24-05-2022 

 

 

 Leeuwarden, 20 september 2021 SB 


