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Notulen 15-10-2018

Aanwezig: onderwijspersoneel namens SOTOG, Stedelijk Lyceum, Twents Carmel College,
OSG Hengelo, De Waerdenborch en Zone.college.
Ouders namens SOTOG, Stedelijk Lyceum, Twents Carmel College, OSG Hengelo,
Zone.college en de interim secretaris.
Afwezig: onderwijspersoneel namens Carmel Hengelo en Bonhoeffer College.
Als gasten aanwezig namens SWV 23-02 VO voor de agendapunten 3, 4, 5 en 6 (ged.): de
directeur, de adviseur Passend Onderwijs, de drie DB-leden en de directiesecretaresse.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, met name de
nieuwe leden namens het Twents Carmel College (personeel) en het Zone.college (ouder),
de directeur en adviseur Passend Onderwijs en de drie DB-leden van het SWV. Leden en
gasten stellen zich aan elkaar voor. De directeur van het SWV deelt mee dat hij zich het
komend schooljaar voor de opdracht geplaatst ziet te komen tot een herijking van het
bestuur en de organisatorische constellatie. Gestreefd wordt te komen tot een professioneel
ingerichte governance. Op 30 oktober zal hij zijn plan van aanpak presenteren aan het
algemeen bestuur van het SWV. Op een later tijdstip zal de OPR kennis kunnen nemen van
deze presentatie.
De voorzitter van de OPR merkt op dat de ouder namens Attendiz is gestopt. Beide plekken
namens Attendiz zijn nu vacant.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen op de agenda.
3. Kennismaking met directeur SWV en DB-leden SWV
Er zijn excuses voor het feit dat de OPR niet is gebeld over de vervanging van de directeur.
Er moest snel gehandeld worden i.v.m. de zomervakantie. Er is gekozen voor een tijdelijke
oplossing voor een schooljaar. Verder is de functie van de vorige directeur verdeeld over
twee personen: een beleidsmatig sterk persoon als directeur en iemand die het veld snapt
als adviseur Passend Onderwijs. Dit jaar wordt gezocht naar een definitieve oplossing.
De voorzitter van het DB van de SWV geeft aan zijn functie ook maximaal een jaar te willen
vervullen. Hij is het niet eens met de bestuurlijke constructie. Hij wil toe naar een
transparante constructie met een scheiding tussen bestuur en toezicht. De OPR-leden
dringen erop aan de OPR mee te nemen in dit proces. De OPR heeft niets kunnen zeggen
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over de benoeming van de directeur en dat is in strijd met de wet. Het is een officieel
medezeggenschapsorgaan, dat serieus genomen dient te worden. Dat wordt toegezegd. De
voorzitter van het DB van het SWV geeft aan de OPR ook nodig te hebben en de directeur
van het SWV vindt medezeggenschap erg belangrijk en zal dat dit jaar laten zien.
Gevraagd wordt welke structuur de voorzitter van het DB voor ogen heeft. Het antwoord is
dat er nu geen onafhankelijk toezicht is. Mogelijkheden zijn te werken met een Raad van
Toezicht of met een directeur-bestuurder met de bestuurders in de rol van toezichthouder. Er
zal naar een constructie worden gezocht die voldoende draagkracht heeft en transparant is.
Worden de LWOO-gelden meegenomen in de opdracht aan de directeur? Antwoord: die
problematiek is apart benoemd en zal apart worden afgehandeld.
Is er al een tijdsplanning voor de definitieve constructie? Een jaar is zo voorbij… Beloofd
wordt dat er een tijdsplanning komt waarin de volgende onderwerpen worden meegenomen:
•
•
•
•

De basisondersteuning;
De governance en het scheiden van bestuur en toezicht;
De LWOO-gelden;
De bekostiging van het speciaal onderwijs.

De algemeen-bestuursvergadering van 17 december is een geschikt moment om een
principebesluit te nemen; het betrekken van de OPR wordt hierin opgenomen.
4. Jaarverslag SWV 2017 (ter informatie)
Er zijn een aantal vragen en opmerkingen over het jaarverslag vanuit de OPR:
Er staat veel in het jaarverslag, niet alleen wat er gebeurd is maar ook veel dat nog moet
gebeuren. Antwoord: We zijn ambitieus en de problematiek is weerbarstiger dan de praktijk.
Op pagina 25 zijn de getallen niet op duizendtallen afgerond, zoals er staat. Antwoord: er
wordt een zinnetje weggehaald zodat het klopt.
De grafiek van pagina 19 klopt niet met de tabel op pagina 17. Antwoord: passen we aan.
De Commissie 10-14 verdwijnt uit de begroting. Antwoord: vandaag is afgesproken met de
directeur van het SWV PO dat er in december een evaluatie komt. Maar de intentie is om
gewoon door te gaan met de Commissie 10-14.
De bekostiging van de zware ondersteuning gaat omlaag en de verevening ook. Dat klopt
niet met de werkelijkheid. Antwoord: vanwege de hoge deelname aan het speciaal onderwijs
in en de vereveningsdoelstelling voor deze regio staan de budgetten onder druk.
De beoogde resultaten staan er duidelijk in maar de behaalde resultaten zijn lastig te
achterhalen. We willen graag cijfers die vergelijkbaar zijn en kunnen zien of de genomen
maatregelen effectief zijn. Antwoord: we kijken ernaar.
Wie is verantwoordelijk voor de thuiszitters, de scholen of het SWV? Antwoord: de scholen
en het SWV samen. Overigens zijn het aantal thuiszitters een graadmeter voor de dekking
van het aanbod.

2

5. Wijzigingsverzoek artikel 4.4 Reglement Ondersteuningsplanraad
Besloten wordt op de agenda het Greijdanus College op te nemen met ‘vacant’ bij zowel
onderwijspersoneel als ouders. Wat betreft het actief uitwisselen van informatie met de MR
van het Greijdanus College: de OPR-verslagen staan op de website van het SWV en hier is
de MR van op de hoogte gesteld.
6. Planning aanwezigheid directeur SWV bij OPR-vergadering
De directeur van het SWV is van plan elke OPR-vergadering aanwezig te zijn. Voor zowel de
directeur als de DB-leden gaat de voorkeur gaat uit naar de maandag als vergaderavond.
De gasten verlaten de vergadering. Er is een presentje voor de adviseur Passend Onderwijs,
i.v.m. haar afscheid van de OPR en als felicitatie met haar nieuwe functie.
De OPR besluit om in principe de vergaderingen te verplaatsen naar de maandagavond
voorafgaand aan de geplande woensdagen. De interim secretaris zal hier eerst de OPRleden over mailen. Bij geen bezwaar wordt het SWV ingelicht over de wijziging. In principe
zal dus vergaderd worden op maandag 5 november, 10 december, 4 februari, 4 maart, 1
april en 3 juni. Het uitje blijft staan op woensdag 3 juli.
7. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
8. Notulen 5-9-2018 + actielijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de actielijst:
Uitwisseling dossiers tussen scholen: hier gaan de gemeenten naar kijken;
Vacatures in de OPR: bij De Waerdenborch is mogelijk een ouder gevonden.
9. Vacature penningmeester
De ouder namens het Stedelijk Lyceum is vanaf heden de penningmeester.
9. Rondvraag
Het personeelslid namens OSG Hengelo wijst op een studiedag van het Steunpunt Passend
Onderwijs op 20 november in Nijmegen. Verder adviseert zij de interim secretaris om zich te
abonneren op de nieuwsbrief van het steunpunt, om dit soort dingen in de gaten te houden.
11. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.

Volgende vergadering: maandag 5 november 2018, 19.30 uur
in Zone.college, Hengelosestraat 481, Enschede

Verwachte stukken c.q. agendapunten van het SWV
Discussiestuk n.a.v. rapport Sardes
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