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Notulen OPR-vergadering 23-11-2021 
 
Aanwezig: Ilona Duursma (voorzitter), Thijs van de Kaaij, Ludo Abbink (t/m agendapunt 4), Bas van der 

Heijden, Gerbrig van Brug, Ellen Jonker, Nynke Elzinga, Mariëlle Alblas, Rosieta van der Meer, 
Marieke Heida, Femke Marije Bijl, Froukje Meirink, Judith Holtzer en Marthe Jet Meijer 
(notulist) 

Afwezig: Syberts Bomas, Frieda Roode, Alexander Scheek en Anke Marije Zonneveld met kennisgeving 
afwezig  

 
 
1. Opening/ vaststellen agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Judith Holtzer geeft aan te stoppen bij 

de OPR. De aanwezigen danken haar hartelijk voor haar inzet en wensen haar alle goeds. Er zal op een 

later moment stil gestaan worden bij het afscheid van Judith.  

 

2. Verslag vergadering 14-9-21 

Het verslag van de vergadering van 14-09-2021 wordt besproken. De aanwezigen hebben geen 

aanvullingen en het verslag wordt vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken  

Gerbrig bespreekt een stuk dat ze tegenkwam op oudersenonderwijs.nl. (Ouders gezocht voor 

ontwikkeling steunpunten - Ouders & Onderwijs (oudersenonderwijs.nl)) 

Onafhankelijk ouder en jeugdsteunpunt moet opgericht worden bij elk samenwerkingsverband.  

Ludo: Er is aandacht voor vanuit het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband gaat 

gesprekken aan met samenwerkingspartners om te kijken of er een afvaardiging daarvan deel kan 

nemen aan dit steunpunt. Hier is inmiddels op landelijk niveau een leidraad voor opgesteld en het 

samenwerkingsverband volgt dit. 

 

4. Presentatie Ludo 

Afwezigheid Syberta: Syberta is na een heftige periode van ziekte langzaam maar zeker op weg naar 

herstel, maar ze zal nog een operatie moeten ondergaan. Haar taken zijn vooralsnog verdeeld binnen 

het samenwerkingsverband.  

 

https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/betrokken-ouders-gezocht-voor-de-ontwikkeling-van-steunpunten/
https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/betrokken-ouders-gezocht-voor-de-ontwikkeling-van-steunpunten/
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Stand van zaken ondersteuningsplan: Het ondersteuningsplan is als concept verstuurt naar de 

belanghebbenden in het veld. Ludo verwacht hierop feedback en zal op basis daarvan een zienswijze 

nota opstellen. 

 

Presentatie: Ludo geeft een presentatie over de cijfers van de afgelopen periode met als 

aandachtspunten: 

- Aantal leerlingen SBO neemt absoluut af en relatief toe 

- Aantal leerlingen SO neemt absoluut en relatief toe 

- De stijging SBO vlakt af (relatief) 

- Het aandeel SO leerlingen in de SBO-SO populatie neemt toe (trend) 

- Prognose is verdere absolute daling SBO, op korte termijn ook relatief 

- Prognose SO is stijging in 2022 en vanaf 2023 een absolute daling 

- Het aantal relatieve thuiszitters neemt toe (vermoeden van invloed corona) 

- Aantal absolute thuiszitters is verwaarloosbaar klein (dat was het niet) 

- Melding thuiszitters door scholen is sterk verbeterd 

- Handelen van scholen op thuiszitters (kennis van wet- en regelgeving, inschakelen LPA, etc.) kan 

beter: voorlichtende/informatieve rol SWV 

  

5. 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 SBO  31-7-2025     DB 

Vacature SO (contact Gebrig) 

Vacature SBOO (Froukje?) 

 

Ilona vraagt of de leden na willen denken over of zij willen verlengen. Wanneer ze hier een besluit over 

hebben genomen kunnen zij dit delen met Ilona. Plan van aanpak met betrekking tot de zetelverdeling 
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wordt weer op de agenda voor de volgende vergadering gezet. Mariëlle Alblas zal zich bij het DB 

aansluiten. 

 

Er heeft zich een kandidaat gemeld, Nynke Daleboudt. Zij is werkzaam bij Caleidoscoop en kan dus een 

zetel als professional op het SO innemen. De vergadering heeft ingestemd om haar toe te voegen als lid 

van de OPR. Nynke zal in januari of maart aanschuiven bij de vergaderingen. 

 

6. Achterbanavond 

5 april 2022 zal een achterbanavond georganiseerd worden door de OPR. De avond zal ongeveer 

anderhalf uur duren. De opzet zal zijn dat deze avond zowel fysiek als online gerealiseerd kunnen 

worden. Doel is om zoveel mogelijk informatie te halen door in verschillende werkvormen uiteen te 

gaan. Inleiding van de onderwerpen in de werkvormen kunnen met filmpjes gepresenteerd worden. 

Zo zullen praktijksituaties vanuit Friesland afgewisseld worden werkvormen. Dit zou online 

gerealiseerd worden door te werken in break-out rooms. Deelnemers kunnen vooraf vragen indienen 

en bij een onlinebijeenkomst kan de chatfunctie gebruikt worden.  

Onderwerpen werkvormen 

- Wat versta je onder inclusief onderwijs? 

- Wat zijn de kansen van inclusief onderwijs? 

- Wat zijn de risico’s van inclusief onderwijs? 

- Verbeterpunten gelinkt aan de huidige gang van zaken  

- Waar willen we staan over vijf jaar m.b.t. passend onderwijs in Friesland.  

Onderwerpen filmpjes tussendoor: 

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

een voor- en tegenstander.  

- Succesverhaal uitlichten (visie vanuit ouder, leerkracht en kind) 

- Ervaringen delen waarbij goede poging is gedaan maar het niet is gelukt om de leerling 

binnenboord te houden. 

- Ludo die vertelt welke stip het SWV op de horizon heeft staan met betrekking tot passend 

onderwijs is Friesland (5 jaar) 

 

Froukje werkt het idee verder uit en stuurt dit naar Nynke en Mariëlle. Zij geven feedback en het plan 

wordt besproken in de vergadering van 18 januari.  

Alle OPR-leden gaan inventariseren of er in de omgeving voorbeelden zijn die uitgelicht kunnen worden 

en zoeken naar overige inspirerende verhalen die in de filmpjes gebruikt kunnen worden.  

 

7. Afsluiting 

De vergadering wordt afgesloten.  

 

 

 Volgende vergaderdata:  
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18-01-2022 

29-03-2022  

24-05-2022 

 

 


