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OPR
De OPR is afgelopen cursusjaar diverse keren bij elkaar geweest. Drie leden hebben afscheid
genomen: uit de persneelsgeleding Daniëlle Klaster omdat ze een andere baan heeft gevonden, uit de
oudergeleding Marieke Ettema en Robert van der Horst omdat hun kroost succesvol het middelbaar
onderwijs heeft afgerond. Ondertussen is er deels al weer vervanging gevonden of hebben zich
belangstellenden aangediend. Ook de voorzitter zal binnenkort ‘afzwaaien’. Wim Pietersma zal
worden opgevolgd, niet als voorzitter maar als lid van de OPR, door Bea Schadé. Marjan Schumacher
zal Wim opvolgen als voorzitter. Voor het SVOK is de OPR nog op zoek naar een nieuw lid uit de
personeelsgeleding. Heliomare vaardigr vanaf nu Patty Kranenburg af, ook uit de personeelsgeleding.
Vanuit het Clusius hopen we binnenkort duidelijkheid te krijgen over welke ouder de OPR gaat
versterken..
De notulen van de OPR-vergaderingen zijn via onderstaande link te benaderen.
Contact opnemen met de OPR kan via de voorzitter: Wim Pietersma
wim.pietersma@aloysiusstichting.nl
https://www.swvvomk.nl/opr/notulen-opr
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Besluit over populatiebekostiging
Daags voor de zomervakantie is er een bestuursoverleg geweest tussen de bestuurders van het SVOK,
het Clusiuscollege en het samenwerkingsverband. Het doel van dat overleg was om in gezamenlijk
overleg, nadat eerst op directieniveau hierover besprekingen werden gevoerd, de knoop door te
hakken over de vragen over de verdeelsleutel voor lwoo-bekostiging. Besloten is om voor 2017 en
2018 de groei bij het Clusius naar rato te compenseren, zonder dit ten koste te laten gaan van het
SVOK. Omdat de verdeelsleutel op termijn oorzaak is van een forse overstijging van het budget dat het
samenwerkingsverband van DUO voor populatiebekostiging ontvangt, is tevens besloten om voor
2019 een andere verdeelsleutel te formuleren die garandeert dat het samenwerkingsverband niet
meer geld uitgeeft voor populatiebekostiging dan dat het swv van DUO ontvangt. In het
netwerkoverleg zal aan de directies de vraag gesteld worden hierover mee te denken.

Lopende zaken
1. Audit
Voor de zomervakantie hoopten we op de rapportage van de externe audit door Eduquality. Het is in
de vakantie geworden, bij terugkeer lag er een conceptrapportage op de mat. Zodra de definitieve
versie beschikbaar is zal die op de website van het samenwerkingsverband geplaatst worden en zullen
de opbrengsten ter bespreking in de verschillende gremia worden geagendeerd.
2. Herstelopdracht inspectie
In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de BTV
(bovenschoolse trajectvoorziening) bij DUO laten registreren als OPDC. De constructie zoals die was is
(nog) niet veranderd en voldoet nu als OPDC aan wet- en regelgeving betreffende ‘onderwijs op
andere locatie’. De voorwaarden zijn dat leerlingen uiterlijk 13 weken in de BTV zijn, en dat leerlingen
gedurende een schooljaar maximaal 60% van de tijd op een andere plek onderwijs volgen op een
instelling die beschikt over een brinnummer. Er bestaat naast aanmelding als OPDC nog een andere
mogelijkheid, namelijk die van het vestigen van een ‘nevenvestiging’. Omdat hieraan veel haken en
ogen aan zitten is het op dit moment nog niet voor de hand liggend om daartoe te besluiten. Maar
ontwikkelingen in de toekomst zouden er best toe kunnen leiden dat we op termijn wel die keus zullen
willen maken. Hierover zal, behalve met de OPR ook met de directies en andere
samenwerkingspartners gesproken gaan worden.
3. Huisvesting bureau samenwerkingsverband en Bovenschoolse Trajectvoorziening
Met ingang van januari 2019, althans dat is de verwachting, sluit de gemeente de deuren van het REApand in Wijk aan Zee en zullen Heliomare en de BTV een ander onderkomen moeten regelen. In de
vorige nieuwsbrief werd vermeld dat we voor zowel de VSO-vestiging als de BTV in te realiseren
nieuwbouw aan de Velst in Heemskerk nieuw onderdak zou worden gerealiseerd. Op dit moment zijn
de besprekingen met gemeente Heemskerk in volle gang, maar is er nog onduidelijkheid over de
manier waarop die nieuwbouw mag plaats vinden en hoe die kan worden gefinancierd. In een
volgende nieuwsbrief hopen we meer duidelijkheid te kunnen geven over het vervolg.
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4. Arrangementen
Alle reguliere scholen binnen het samenwerkingsverband ontvangen budget voor versterking van de
begeleidingsstructuur. De scholen financieren daarmee extra tijd voor zorgcoördinatie en mentoraat.
Daarnaast krijgen de scholen geoormerkt budget voor het organiseren van een interne
trajectvoorziening uit de middelen van het samenwerkingsverband. Een derde inkomstenbron voor
enkele afdelingen die daar een zogenaamde LWOO-licentie voor hebben is het geld dat DUO uitkeert
voor LWOO. Regelmatig komt het voor dat leerlingen ondanks extra ondersteuning vanuit het
mentoraat of de zorgstructuur toch in de knel komen. In veel gevallen is er in die gevallen sprake van
onvoldoende specifieke expertise of van te weinig ‘handen voor de klas’. Om daarin een handreiking
te doen reserveert het samenwerkingsverband in de begroting van het samenwerkingsverband ruimte
voor zogenaamde ‘maatwerkarrangementen’. Mocht het zo zijn dat er in het belang van een leerling
tijdelijk extra expertise of begeleiding moet worden geboden, dan kan dat vanuit dat budget worden
gefinancierd. Scholen kunnen daartoe via de zorgcoördinatoren en de consulenten van het
samenwerkingsverband een aanvraag voor doen.
5. Berichten vanuit de VO-raad (en andere instanties.)
Op 11 oktober organiseert de VO-raad een middag die in het teken staat van met en van elkaar leren!
Tijdens deze middag vertellen drie scholen hoe zij werken aan flexibilisering, voorkomen van onnodig
zittenblijven en verbeterde doorstroom van het vmbo naar de havo. Voor meer informatie:
https://www.vo-raad.nl/bijeenkomsten/peer-2-peer-bijeenkomst-maatwerk
Een tweede activiteit vanuit de VO-raad is een scholenconferentie die wellicht voor ons allen
interessant is;
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/scholenconferentie-verrassend-passend/
Nu de AVG is ingevoerd en scholen en samenwerkingsverbanden nadrukkelijker zorgvuldig moeten
borgen dat uitwisseling van privacygevoelige informatie veilig plaats vindt, zijn we allemaal
drukdoende om onze systemen en procedures daarop te eiken. Vanuit de VO-raad kunnen we ons
daarbij laten ondersteunen in de vorm van informatievoorziening en formats. Voor meer informatie
zie onderstaande link:
https://www.vo-raad.nl/themas/470/onderwerpen/privacy-en-informatiebeveiliging
Vanuit het ministerie van VWS is aan de scholen gemeld dat met ingang van 1 januari de Meldcode
Huiselijk Geweld zal worden aangescherpt. Het verschil met de huidige meldcode is dat stap 4 en 5
veranderen: Het verschil tussen melden en hulp verlenen vervalt. De beroepskracht neemt in de
nieuwe situatie twee losse besluiten:
1. Is melden bij Veilig thuis noodzakelijk?
2. Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Om tot een juiste afweging te komen is er een afwegingskader beschikbaar met vragen die een
beroepskracht helpen te bepalen of melding bij Veilig thuis noodzakelijk is.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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6. Top-dossier
Binnenkort nemen we met elkaar het besluit om wel of niet met Top-dossier te gaan werken. Eerst
vinden er met en binnen Heliomare en Aloysius gesprekken plaats om te onderzoeken of de tijdelijke
verzwaring administratieve last, die onvermijdelijk het gevolg gaat zijn, binnen de grenzen van het
redelijke blijven. Het streven is in ieder geval, dat hebben we al wel met elkaar besloten, om met Topdossier te gaan werken omdat het systeem maximaal bevordert dat we planmatig gaan werken in een
omgeving die AVG-proof is. In de besluitprocedure zal ook het advies van de OPR worden
meegenomen. Dit advies verwachten we in oktober.
7. Innovatieve initiatieven
Alle scholen kunnen in het kader van passend onderwijs bij het samenwerkingsverband een
projectsubsidie aanvragen voor een vernieuwend initiatief. Hiervoor is in de begroting budget
gereserveerd.
VIP


Op dit moment loopt er een subsidie voor het VIP-project van het Bonhoeffer College, gericht
op het creëren van passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen die dreigen vast te lopen.
Er is een docent leerlingbegeleider aangesteld die een aantal dagdelen per week een klein
groepje leerlingen in een eigen lokaal begeleidt.

Traject+klas


Het Kennemer College met een zogenaamde Traject+Klas voor leerlingen die onderwijs in een
grotere klas niet aankunnen, maar die ook (nog) niet zijn aangewezen op speciaal onderwijs.

Onderwijs-zorg-klas


Heliomare start op korte termijn met een onderwijs-zorg-klas. Daarin krijgen heel kwetsbare
leerlingen, waarvan de kans op uitval zeer groot is, een plekje. De grootte van de groep is
maximaal 5 leerlingen en in de klas is altijd zijn altijd een onderwijzer en een hulpverlener en
een klassen-assistent aanwezig.

Pilot Zorg en welzijn


Het praktijkonderwijs start, samen met een particuliere hulpverleningsinstantie (De
Zorgspecialist) een gerichte samenwerking om leerlingen op te leiden voor een plekje in de
zorg. Het betreft leerlingen die leerlingen die wel graag in de zorg willen werken, maar niet
het in de zorg verplicht gestelde niveau 2 kunnen halen. Middels jobcarving kunnen deze
leerlingen daar toch een plekje krijgen en, heel bijzonder, als ze het goed doen dan garandeert
de Zorgspecialist een baan voor deze leerlingen.

In de volgende nieuwsbrief wellicht meer inhoudelijke informatie over hoe deze initiatieven draaien.
Gemeenten en jeugdzorg
Bij de ontwikkeling van passend onderwijs is nadrukkelijk een belangrijke rol weggelegd voor
gemeenten en jeugdzorg. De gemeenten zijn vorig jaar verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg.
Op het snijvlak van onderwijs en zorg speelt altijd de vraag wie waarvoor financieel en inhoudelijk
verantwoordelijk is. Dat vergt regelmatige afstemming die op verschillende niveaus plaats vindt. In de
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praktijk zijn er landelijk gezien nog veel hobbels die echte samenwerking in de weg staan. Om daarin
verbetering te forceren is René Peters als kwartiermaker aangesteld. Hij is voormalig wethouder
jeugd, onderwijs en sport van gemeente Almere. Hij heeft expertise op het vlak van de WMO en
gezondheidszorg en is vele jaren werkzaam geweest op alle niveaus in het onderwijs. Voor meer
informatie:
https://www.vo-raad.nl/nieuws/onderwijs-en-gemeenten-werken-te-weinig-samen
Het voorgenomen rondje langs de wethouders is vanwege de tijdrovende formatieperikelen in de
diverse gemeenten uitgesteld tot na de zomervakantie. De directeuren van zowel het SWV PO als VO
zijn onlangs gestart met dat rondje. In september en november staat er regionaal OOGO (op
overeenstemming gericht overleg) gepland. De wet oppassend onderwijs schrijft dat voor.
Over het initiatief vanuit de gemeenten in Noord-Holland om te starten met School2Care zijn op dit
moment geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
School2Care is een arrangement van Altra (Voorgezet Speciaal Onderwijs) waarbij intensieve
samenwerking wordt georganiseerd tussen onderwijs en jeugdzorg voor jongeren die zijn vastgelopen
als alternatief voor justitiële maatregelen als uithuisplaatsing of jeugddetentie.
http://www.school2care.nl
Agenda
Netwerkbijeenkomst

06-11-2018

Raad van toezicht

18-10-2018

OPR

18-10-2018

Zoco-overleg

04-10-2018

