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Notulen 04-03-2019

Aanwezig: onderwijspersoneel namens SOTOG, Stedelijk Lyceum,
Bonhoeffer College, Attendiz, De Waerdenborch en Zone.college.
Ouders namens SOTOG, Stedelijk Lyceum, Twents Carmel College,
Bonhoeffer College, Attendiz, OSG Hengelo en de interim secretaris.
Afwezig: onderwijspersoneel namens Twents Carmel College en OSG Hengelo.
Namens het SWV aanwezig voor de agendapunten 3 en 4: de directeur.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Er zijn
enkele afmeldingen en het ouderlid namens De Waerdenborch is per direct gestopt
met de OPR.
2. Vaststellen agenda
Er zijn geen wijzigingen op de agenda.
3. Kwaliteit- en managementsysteem, ter advies
De directeur van het SWV krijgt het woord. Hij zegt dat er veel gaande is bij het SWV
en geeft een korte update. N.a.v. het plan van aanpak wordt een aantal dossiers
onder handen genomen:
•
•

•
•

LWOO: a.s. maandag is er een ingelaste bestuursvergadering met als doel
een besluit te nemen. De insteek is pragmatisch financieel, de besturen lijken
hier achter te staan;
Governance: de werkgroep werkt een voorstel uit. Ook dit zal a.s. maandag
besproken worden, daarna komt het bij de OPR op de agenda. Het idee is om
de schoolleiders meer het beleid inzake Passend Onderwijs te laten bepalen,
de bestuurders krijgen een toezichthoudende rol;
Directie-overleggen: Hengelo werkt aan het project Afstromers, dit ziet er
hoopvol uit. In Enschede loopt het Witte rookoverleg;
Kick-Off op 11 april met een interessante inhoudelijke aftrap. OPR-leden
kunnen zich opgeven via het secretariaat van het SWV.
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Wat betreft het Kwaliteit- en managementsysteem: er was onvoldoende zicht op wat
er in het SWV gebeurt. Dit instrument biedt een oplossing. Alle activiteiten van het
SWV zijn verzameld en binnen de eigen ambitie en het inspectiekader weergegeven.
Ook is er een waarderingskader ontwikkeld. Tevens is het een planningsinstrument:
zo worden de agendapunten verdeeld over een jaar. Het is de bedoeling om dit
systeem telkens bij de OPR te agenderen v.w.b. de voortgang. Nu ligt het raamwerk
voor ter advies. NB De kleurtjes (vanaf pag. 11) worden nog ingevuld. De OPR-leden
krijgen de gelegenheid vragen te stellen en opmerkingen te maken.
Ik mis soms het wegzetten in de tijd. Antwoord: klopt. Deadlines zijn goed maar ze
kunnen ook averechts werken. De besluitvorming wordt al geagendeerd.
De acties onder 1 en 3 op pag. 4, worden die uitgevoerd door auditcommissies?
Antwoord: ja, dat klopt.
Bijv. bij punt 5 op pag.4 mis ik het vooraf stellen van doelen bij initiatieven. Daarmee
verhoog je de kwaliteit. Antwoord: mee eens, we gaan SMART doelen formuleren en
opnemen.
Het schooljaar 2018 – 2019 wordt geregeld genoemd. Zijn de betreffende punten al
uitgevoerd? Antwoord: sommige wel, bijv. punt 3 op pag. 4. Het noemen van de
periode is van belang voor de evaluatie. Dat zal ik in de inleiding zetten.
Punt 7 op pag. 4 is spannend! Blijft de ACTL? Antwoord: de ACTL wordt
doorontwikkeld. De ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen verliep buiten
het zicht van het SWV. Bij toepassing van het multidisciplinaire overleg is er meer
grip op het proces. Dit wordt geëvalueerd. Ook zal de procedure beschreven worden.
Wat is ‘doorzettingsmacht’ (pag. 6)? Antwoord: dat is jargon (het SWV kan dingen
bepalen). ‘Organiseert’ zal hier worden vervangen door ‘realiseert’.
Op pag. 13 mis ik bij de punten 21 en 22 de categorie ‘goed’. Antwoord: ik kon er niet
nog een niveau in aanbrengen. Het is prettig te weten waar je aan toe bent, rode
vakjes zijn dan geen verrassing. Die geven mij munitie voor een strakke notitie. Op
de laatste pagina’s komt er per item een kleur plus een oordeel en een beschrijving
van de kritische prestatie-indicatoren.
Wat is op pag. 16 de ‘bestuurlijke financiële auditcommissie’? Antwoord: die
commissie controleert de bestuurlijk-financiële processen op deugdelijkheid en
rapporteert aan het bestuur over de processen.
Op pagina 19 gaat het over het toetsen van de realisatiecijfers. Gaat dat aan de hand
van de jaarrekening? Antwoord: onder meer, maar ook tussentijds wordt getoetst.
Na het vertrek van de directeur na punt 4 komen de leden tot een positief advies.
Men vindt het Kwaliteit- en managementsysteem een gedegen stuk. De OPR is
benieuwd naar het vervolg.
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4. Beleid SWV hoogbegaafde leerlingen, ter informatie
De directeur van het SWV krijgt het woord. Hij vertelt dat er een bovenschoolse
werkgroep is gevormd met deze portefeuille. Er is een subsidieregeling waarbij de
ontvanger ook zelf moet investeren. Andere voorwaarden: de projecten vinden plaats
onder de vlag van het SWV en er wordt samengewerkt met het primair onderwijs.
BMC zal het SWV hierin begeleiden. Er is een tijdpad vastgesteld en er vindt een
inventarisatie plaats van lopende projecten. In de volgende fase wordt gekeken naar
verbinding, naar kansen en risico’s. Bij de OPR leven enkele vragen:
Zit er in de werkgroep ook iemand uit mijn school (De Waerdenborch)? Antwoord:
laten we het allebei even navragen.
Aan wat voor projecten wordt gedacht? Antwoord: het geld is o.m. voor
samenwerking, er zijn verder geen kaders gegeven.
De directeur van het SWV verlaat de vergadering.
5. Mededelingen
De leden kregen een mail doorgestuurd van de personeelsvertegenwoordiger van
Attendiz over de bevoegdheden van de OPR. Met dank aan haar, hier zijn geen
vragen over.
6. Notulen 4-2-2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
•
•

•

de ‘Ogenstudiedag’ is een studiedag van gedragswetenschappers werkzaam
in het SWV;
in de notulen staat nog een vraag aan de directeur van het SWV, nl. ‘Wat
behelst de post “Implementatie Passend Onderwijs” in de
meerjarenbegroting?’. De interim secretaris heeft hiernaar gevraagd en het
antwoord luidt: ‘Dat is een bedrag uit de reserves dat scholen (eenmalig)
uitgekeerd krijgen om te investeren in het versterken van hun
basisondersteuning (van B naar D). Dit bedrag wordt verdeeld op basis van
het aantal leerlingen.’;
het voorbereiden van financiële stukken van het SWV door de OPR:
agenderen voor de volgende vergadering.

7. Rondvraag
Gevraagd wordt wie er naar de Kick-Off gaan. Een aantal leden zal ingaan op de
uitnodiging.
8. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.
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Volgende vergadering: maandag 1 april 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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