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Notulen 04-02-2019

Aanwezig: onderwijspersoneel namens SOTOG, Stedelijk Lyceum,
Bonhoeffer College, Attendiz, OSG Hengelo, De Waerdenborch en Zone.college.
Ouders namens SOTOG, Stedelijk Lyceum, Twents Carmel College,
Bonhoeffer College, Attendiz, OSG Hengelo, De Waerdenborch en de interim
secretaris.
Afwezig: onderwijspersoneel namens Twents Carmel College.
Ouders namens De Waerdenborch en het Zone.college.
Als gasten aanwezig voor agendapunten 3 en 4: directeur SWV en adviseur Passend
Onderwijs SWV.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom, met
name het nieuwe ouderlid namens Bonhoeffer College en de gasten van het SWV.
Meegedeeld wordt dat het personeelslid namens Carmel Hengelo afscheid heeft
genomen van de OPR. Hij heeft inmiddels een bedankje ontvangen.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen op de agenda.
3. Proces plan van aanpak ‘Versneld verevenen’ (toelichting directeur SWV)
De directeur van het SWV krijgt het woord. Hij is blij met het positieve advies van de
OPR. Er is veel te melden:
•

•
•
•

De OPR krijgt voor de vergadering van 4 maart een stuk over het kwaliteitsen managementsysteem. Dit zal volgende week in het DB van het SWV
besproken worden. Hier staan de activiteiten volgend uit het plan van aanpak
in gepland.
Op de scholen lopen op dit moment projecten rond pro.
De 10-14 Commissie wordt geëvalueerd; morgen wordt hiertoe een bureau
gekozen.
Het overleg tussen NO-Twente, Hengelo en Enschede begint volgende week.
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•
•
•
•
•

•

Op 11 april is er een kick-off van het plan van aanpak: 'Passend onderwijs 2.0
in Twente Oost’ met spreker Erik Dannenberg. De OPR-leden worden
hiervoor uitgenodigd, het is van 15.00 – 18.00 uur (locatie nog onbekend).
De werkgroep Governance is van start gegaan en werkt aan een goede
scheiding tussen bestuur en toezicht.
Het Sardestraject loopt. Er is een auditcommissie conform dit model van start
gegaan. Er is een eerste, constructieve bijeenkomst geweest.
De adviseur Passend Onderwijs van het SWV is bezig met grote projecten
zoals De Twentse Belofte. Dit gaat om de aansluiting van schoolverlaters en
thuiszitters op het mbo. De gemeenten participeren in dit traject.
Verder is zij aan de gang met de subsidieregeling Begaafde leerlingen po en
vo. Hoogbegaafde kinderen dreigen tussen wal en schip te vallen. Hierover
meer in de volgende OPR-vergadering. Een OPR-lid wijst de adviseur erop
dat binnen SOTOG al een dergelijk initiatief loopt. De orthopedagoge hier
weet er al veel van.
Tenslotte is het SWV verhuisd naar Enschede en dit bevalt goed.

4. Meerjarenbegroting SWV 2019 – 2023 (ter informatie)
De directeur van het SWV krijgt het woord. Hij zegt dat het hebben van een
meerjarenbegroting voor vier jaar een wettelijke plicht is voor een SWV. De begroting
is al vastgesteld in het AB en is ter informatie aan de OPR gestuurd. De bronnen
waaruit deze begroting is opgesteld zijn het ondersteuningsplan, het plan van aanpak
en cijfers aangeleverd door de scholen. In 2019 zal het SWV een financiële
risicoanalyse maken van de situatie en bepalen welke maatregelen nodig zijn.
Highlights van het in de begroting vastgelegde beleid zijn:
•
•
•
•

Er zal gestuurd worden op een negatief resultaat van 250.000 euro;
Er zal nadrukkelijker gestuurd worden op het halen van de
vereveningsdoelstellingen;
Verdeling van de LWOO-gelden (hier is op 11 maart een extra
bestuursvergadering over, met de bedoeling een besluit te nemen). In dit
kader waarschuwt de OPR voor ‘een nieuw gedrocht’;
Er zijn vijf nieuwe programma’s:
o arrangementen vanwege de behoefte flexibeler met kinderen om te
gaan
o tijdelijke projecten
o communicatie met nieuwsbrieven en een website op hoger niveau
o externe deskundigen op ingewikkelde trajecten als LWOO en
governance
o de auditcommissie van Sardes.

Vragen uit de OPR over de (toelichting op de) meerjarenbegroting:
N.a.v. het gestelde op pag. 6: Hoe denkt het SWV nu wel het lagere
deelnamepercentage aan het VSO van 3,46% te halen? Antwoord: er is in maart
2018 een onderzoek uitgevoerd onder de samenwerkingsverbanden in Nederland.
Onderzocht is wat succesbepalende factoren zijn voor een SWV. Dat is met name

2

samenwerking en transparantie. Beloofd wordt dat de OPR de link naar het
onderzoek krijgt.
Een vraag over de baten (pag. 7): in de vorige OPR-vergadering had je het over
samenwerking tussen de zorginstellingen en het onderwijs. Daar zie ik niets van
terug. Antwoord: die gesprekken gaan nu gevoerd worden, hier valt nog winst te
behalen.
Het bedrag bij ‘studiedagen’ gaat naar nul, dat is niet consistent met het beleid.
Antwoord: de studiedagen vallen onder ‘training’. Overigens zal de Ogenstudiedag
blijven bestaan.
Wat is ‘implementatie Passend Onderwijs’ (pag. 7)? Antwoord: weet ik niet, zoek ik
uit.
Het weerstandsvermogen is het bedrag dat je minimaal nodig hebt, we komen
daaronder (pag.8). Dat klopt toch niet? Antwoord: dat is onderdeel van de
risicoanalyse. Hier zie je de sprongen van de verevening terug. Het budget raakt idd
onder de 1 miljoen. Overigens loopt het SWV niet zoveel risico, de meeste risico’s
zitten bij de besturen.
Ik begrijp de paragraaf ‘Om deze leerlingenaantallen (…) faciliteren.’ op pag. 11 niet.
Antwoord: klopt, deze sloeg op een vorige versie van het plan van aanpak en zal
worden geschrapt.
N.a.v. de zin ‘Het SWV is eigenaar van deze ambitie en neemt hier initiatieven toe.’
op pag.14: waar vind ik deze sessies terug in de begroting? Antwoord: bij de pot
‘training’. Het eigen schoolbestuur heeft overigens ook verantwoordelijkheden in
deze evenals middelen. Ik zou heel blij zijn met initiatieven van docenten.
Wat gebeurt er met de Bouwsteen? Antwoord: de Bouwsteen blijft maar de extra
financiering loopt af.
Ik begrijp niet wat er achter ‘het huidige voorgestelde weerstandsvermogen van
1.000.000 euro’ staat, op pag. 21. Antwoord: dat moet geschrapt worden.
Op pagina 23 staat een zin die begint met ‘Door de stijging van het aantal VSOleerlingen (…)’ maar het aantal VSO-leerlingen moet toch dalen? Antwoord: het gaat
om een stijging t.o.v. de norm.
De gasten namens het SWV verlaten de vergadering.
Opgemerkt wordt dat een dergelijk stuk voortaan beter voorbereid moet worden, bijv.
door een paar financieel onderlegde mensen uit de OPR. Maar dan moeten we het
ook eerder hebben.
Besloten wordt om een positieve reactie over de begroting naar de directeur van het
SWV te sturen. In deze reactie zal staan dat we graag meegenomen willen worden in
het proces en dat we de stukken zouden willen zien voordat ze door de besturen
worden vastgesteld. Dan kunnen we tijdig onze input aanleveren. De interim
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secretaris zal hierover een mail aan de directeur van het SWV sturen. Verder zal de
interim secretaris via het Steunpunt Passend Onderwijs uitzoeken wat exact de
bevoegdheden van de OPR zijn (advies-, instemmings- of informatierecht).
5. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
6. Notulen 7-1-2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
7. Rondvraag
Opgemerkt wordt dat niet iedereen kan op 4 maart (volgende vergadering). Het is
dan Rosenmontag en de inschrijvingsavonden beginnen. Het blijkt dat de meesten
gewoon kunnen en besloten wordt deze vergadering te laten staan.
Gevraagd wordt welke stukken gedeeld mogen worden met niet-OPR-leden. Het
antwoord is dat je de informatie (uit vastgestelde stukken) mondeling kan delen. Het
gaat er vooral om dat de medezeggenschapsorganen weten dat de stukken er zijn.
Dan kunnen ze die opvragen bij hun bestuurder. Die zou de informatie moeten
verspreiden.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.

Volgende vergadering: maandag 4 maart 2019 om 19.30 uur in het
Zone.college, Hengelosestraat 481, 7521 AG Enschede.

Verwachte stukken c.q. agendapunten van het SWV
Discussiestuk n.a.v. rapport Sardes
Kwaliteits- en managementsysteem
Beleid t.a.v. hoogbegaafden
Idem t.a.v. pro-vmbo
Idem verdeling LWOO-gelden
Analyse VSO
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