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Verslag van de OPR 26 september 2018 Actie 

Aanwezig; 

Aalsmeer: Leonore Melkert, Marion Geersen 

Amstelveen: Niesje van Mourik, Liliana Lopes  

Ouder-Amstel, Yvonne Brekelmans, Nilufar Alarsan 

SO en SBO: Marije Stolk, Jeannette Hautus 

Uithoorn: Ingeborg Veltman, Saskia vd Broek  

 

Amstelronde: Joost van Caam 

Verslag: Wilma van Drunen 

 

Afwezig met kennisgeving: 

Nilufar Arlarsan 

 

 

Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

Verslag 26 september  

Via mail is 1 aanpassing in een naam ontvangen, verder zijn er geen opmerkingen 

ontvangen en is het verslag vastgesteld en op de website geplaatst.  

 

 

Kwartaalrapportage  

Vragen hierover vanuit de OPR: 

 Varia wet, symbiose PO en SBO er is nog niets over gehoord in de 

kernoverleggen. Dit komt nog op een later moment ter sprake. Het is 

onderdeel van de expertise van de Amstelrondespecialisten (onderwijs op 

een andere deeltijd plek, bijv. op het SBO aan te kunnen bieden). Er wordt 

verder onderzoek naar gedaan, op dit moment wordt er binnen het SWV 

nog geen gebruik van gemaakt.  

 Overleg gemeenten, jeugdhulpverlening kan nauwelijks doorverwijzen 

i.v.m. tekorten. Metropoolregio Amsterdam heeft een forse overschrijding 

op de jeugdzorg. Instellingen worden in 2019 gekort, en hebben daardoor 

minder personeel. Nu komen niet alle kinderen aan bod. Bij het nieuwe 

jeugdbeleid in Amstelveen en Aalsmeer is het SWV en het onderwijs 

betrokken in Ouder-Amstel en Uithoorn is dat nog niet het geval  

 Aanwezigheid directeuren bij de kernoverleggen is geen 100%. Wel bij de 

directeurenochtenden. De directeuren delegeren dit vaak naar de adj. Dir. 

Dat is prima, maar niet delegeren naar de IB-ers. Het SWV is ook volgens 

de Inspectie nog te vaak de verbinding tussen de scholen. Het is belangrijk 

dat deze verbinding meer automatisch en rechtstreeks verloopt via de 

directeuren i.p.v. Dan is aanwezigheid bij de overleggen naast verplicht ook 

cruciaal. 

 

De kwartaalrapportage is voor de RvT en OPR maar zal op verzoek van de OPR ook 

ter informatie naar de kernoverleggen gestuurd worden.  
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Internationalisering   

Er is een netwerk nieuwkomersklassen gestart vanuit de verschillende gemeenten 

en taalklassen, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Simone Rossing 

heeft dit initiatief op verzoek van SWV opgestart.  

In Amstelveen zijn twee taalondersteuners aangesteld om scholen te helpen bij 

vragen over taalonderwijs voor nieuwkomers. Zij starten in januari en februari. De 

exacte werkwijze wordt nog bij de IB-netwerken bekend gemaakt.  

Er zijn plannen voor het opstarten van een IGBO-school voor nieuwkomers die 

korter dan twee jaar in Nederland blijven. Op deze school wordt Engels als voertaal 

gebruikt. De school zal voor de hele regio van het SWV-leerlingen kunnen 

aannemen.  

 

 

HB + plus voorziening en het HB-netwerk  

Er is een netwerk HB gestart waarbij kennis wordt gedeeld en ervaringen worden 

uitgewisseld. In het Ondersteuningsplan is opgenomen dat alle scholen een HB-

specialist hebben. Dit is nog niet op alle scholen geregeld, wel zijn er voor alle 

scholen HB-specialisten beschikbaar. De eerste bijeenkomst van het netwerk staat 

binnenkort gepland.  

De HB+ voorziening wordt verder ingericht. Verwacht wordt dat voor de 

kerstvakantie een positief besluit binnen de gemeenteraad wordt genomen 

hierover. Alleen kinderen met HB en een extra diagnose komen hiervoor in 

aanmerking via een OT. Er staan nu 5 kinderen op de nominatie. De voorziening 

komt in de School of Understanding.  

 

 

Overleg gemeente  

Binnenkort volgt de eindrapportage over jeugdhulpverleners. Hoe zijn de 

verhoudingen richting school, IB en directies.  

Er wordt vooralsnog strak vastgehouden aan 1 dagdeel per school. Deze 

verdeelsleutel is niet in verhouding met de zorgbehoefte per school/wijk. Advies 

SWV: Geef de jeudhulpverleners wat meer vrijheid in de keuzes is ook   de wens 

van de JHV-ers en de scholen in Aalsmeer en Amstelveen.   

In Uithoorn en Ouder-Amstel is wat meer mandaat voor de ouder-kindcoaches, in 

samenspraak met de ouders en school.  

 

 

Ondersteuningsplan 

Elke vergadering even op de agenda, zijn er nu vragen over? 

Zijn de doelstellingen haalbaar? Dit komt terug op de agenda op een later 

moment.  

 

Scholing, via BMC nog geen reactie terugontvangen voor een scholing voor OPR 

leden. Graag kennis, informatie vanuit andere OPR-en. Niesje zoekt nog verder.  

 

 

 

Jaarverslag OPR 

Dank aan Leonore voor het opstellen ervan.  

De tekst op de laatste pagina in rood wordt aangepast en opgenomen in het 

verslag.  

Leonore past het verslag aan en zal het verder verspreiden binnen de OPR.  
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Aanwezigheid OPR leden bij RvT 11 december 

Wat kan er besproken worden met de RvT zodat het voor een  ieder meer is dan 

een kennismakingsgesprek. Ook de RvT heeft daar vragen over gesteld. Joost stelt 

voor om op termijn een sessie te organiseren begeleid door een externe partij.  

Voor 11 december gaan Niesje en Leonore in gesprek met de RvT, waarbij 

bovenstaande opmerking besproken zal worden.  

 

 

Rondvraag en sluiting 

-grensverkeerleerlingen krijgen geld mee vanuit de middelen van het verwijzende 

SWV. De SBO-scholen Wending en Schakel hebben kinderen vanuit andere SWV-

en. Reden is dat de SBO-scholen in Amsterdam vol zitten. Bij de Dolfijn, veel 

kinderen uit de Ronde Venen. Joost gaat in gesprek met de collega’s in Amsterdam 

hierover.  

 

-Overzichten trends en analyses zijn duidelijk en leest prettig! Dank daarvoor.  

 

-Het rooster van aftreden wordt door Yvonne bijgewerkt.  

 

-De Dropbox wordt op termijn gesloten. Wilma zal een digitaal dossier maken voor 

de OPR. Sla documenten op in je eigen dossier, bij de volgende OPR-vergadering 

wordt het besluit genomen om de Dropbox af te sluiten.  

 

De voorzitter dankt ieder voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.00 

uur.  

 

 

 


