
 

 

 
 

Datum: dinsdag 29 maart 2022  

Tijd:  20.00 - 21.30 uur 

Locatie:  Fonteinland, Leeuwarden 

   

 

AGENDA 

 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

Afwezig: Nynke Daleboudt, Marthe Meijer 

Extra aanwezig: Jiske Sloot en Ruerd Kuiper (onderwijsadviseurs - aanwezig namens het SWV voor 

behandeling OP en waar nodig input voor achterbanavond) 

2. Ingekomen stukken Geen  

3. Presentatie Ludo korte beschrijving Ludo over procesgang OP 2022-2026. Ca. 1,5 jaar geleden 

voorbereidende gesprekken gestart met schoolbesturen. Heeft geleid tot eerste aanzet waar OPR een 

eerste reactie op heeft gegeven om deze vervolgens als consultatieversie in het veld te verspreiden. 

Definitieve concept in januari 2022 opgesteld. Ter beoordeling aan OPR voorgelegd wat heeft geleid tot 

mooie vragen/opmerkingen vanuit de OPR. Daarnaast ook het OOGO op een goede manier kunnen 

voeren. Het bestuur heeft inmiddels het OP vastgesteld en nu ligt de vraag voor aan de OPR om haar 

instemmingsrecht toe te passen. Voor niet elementaire wijzigingen heeft Ludo mandaat gekregen van 

het bestuur om hiermee in te stemmen.  

4. Ondersteuningsplan 2022 – 2026 

- Toelichting Jiske op OOGO. In 3 regio’s OOGO gevoerd, tezamen met het voortgezet onderwijs. Het 

OOGO richt zich uitsluitend op hoofdstuk 6 van het OP, onderwijs en zorg. Gesproken over kansen 

en aandachtspunten in de samenwerking tussen onderwijs en gemeente. Per regio wordt een plan 

van aanpak gemaakt om specifieke doelen en afspraken te maken over de verschillende relevante 

thema’s, zoals thuiszittersproblematiek, voor de komende 4 jaar. Dit is vooral noodzakelijk omdat 

gemeenten zelf geen jeugdplan hebben op basis waarvan wordt gestuurd. Regio Noord en Zuid-

West zijn goed verlopen. Regio Zuid-Oost verliep minder soepel. Ambtelijk was vanuit deze regio 

richting de wethouders aangegeven negatief te adviseren op het OP. Het OOGO is echter niet 

gericht op instemming, dat is enkel de taak van de OPR. Uiteindelijk is wel OOGO gevoerd, maar 

ambtelijk zijn er nog wel vragen vanuit deze regio. 



- Concluderend: OOGO is gevoerd en heeft niet geleid tot wijzigingen in het OP, wel tot de uitspraak 

van de intentie om gezamenlijk tot een regionale aanpak te komen. Om te komen tot deze aanpak 

en ook deze te blijven bewaken wordt 2x per jaar informeel OOGO gevoerd.  

- Naar aanleiding van de toelichting van Jiske op het OOGO is uitgebreid gesproken over de aanpak 

van thuiszittersproblematiek en het feit dat dit voornamelijk hoogbegaafde kinderen zijn. Het SWV 

wil komen tot een specifieke aanpak voor hoogbegaafden waarbij de rol van het SWV vooral focust 

op kennisoverdracht vanuit het idee van bewustwording om vervolgens binnen de school hier zelf 

over het gesprek te kunnen voeren.  

- Afgesproken wordt de inzet van de kennis als het gaat om hoogbegaafdheidsonderwijs van de OPR 

te gebruiken bij de opzet van het plan en de vorming van het steunpunt. Anke Marije, Alexander 

Scheek en Rosieta van der Meer willen graag vanuit de OPR hun bijdrage hieraan leveren. 

• Beantwoording vragen/opmerkingen  

- Blz 14 – vraagstuk (oudere) kinderen – verzoek tot verwijderen ‘(oudere)’ – instemming Ludo met 

deze aanpassing in het OP 

- Blz 29 – 7.3 opmerking over verwijzing naar website voor handboek moet nog worden verwerkt. 

• Verzoek tot instemming 

- De OPR heeft ingestemd met het OP met inachtneming van de 2 wijzigingen. 

5. Raad van toezicht – advies profielschets RvT 

- Advies OPR (Alexander) – rol voorzitter: oog voor diversiteit in de samenstelling van de RvT 

- Aanvullende actie OPR: statuten en huishoudelijk reglement OPR aanpassen agv de wijziging van 

Bestuur naar RvT. 

6. Achterbanavond 

- Werkgroep stuur opzet achterbanavond naar leden OPR. Input voor inclusiever onderwijs wordt 

toegestuurd door Ludo.  

- Mariëlle – locatie Sudwester regelen voor achterbanavond 

- Werkgroep stemt video-opnamen af met Ellen, Frieda, Femke-Marije, Anke-Marije 

- Ilona mailt de uitnodiging van de vorige achterbanavond naar de werkgroep en zorgt voor 

verspreiding ‘save the date’ naar de emailadressen van de verkiezingen. Ludo zorgt voor 

verspreiding onder de school-/stichtingsbesturen. 

7. Afsluiting 

- Overig: actie om in september naast de wijzigingen in de statuten en het huishoudelijk reglement 

van de OPR nav de RvT, ook de wijze van benoeming nieuwe leden tegen het licht te houden. 

Huidige situatie: verplicht voeren van verkiezingen voor toetreding nieuwe leden. 

 

 

 


