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Verslag van de overlegvergadering van de BBMR met het College van Bestuur (CvB) d.d. 20 

november 2017 

Aanwezig:  Henk Botter (P), Hans Bolt (P) Liesbeth Dambrink (P), Jeremy Doorenspleet (L),  Frans 

Gerards (O), Garry Meulendijks (O), Anton Muller (P),  Paul Soedarso (O), Marcel Sprinkhuizen (P), 

Michiel van Dijk (P), Jack Wendel (P), Yvonne Kaal (O), Robert Verboom (P), Marja Potma (P), 

Monique Moonen (O), Djalieza van Iperen (L), Marjan van Dasselaar (ambtelijk secretaris), Mirjam 

van Duijkeren (p) toehoorder. 

Namens CvB: Tom van den Boogaard, Annemieke Mencke 

Afwezig met kennisgeving: Eliane Polak (P)), Maaike de Droog (L), Ammara Shamsul (L), Herbert 

Griffioen (CvB) 

Afwezig zonder kennisgeving: Obbe Annega (P) 

Datum:   20 november 2017 

Verslag:  Marjan van Dasselaar 

7. Opening en mededelingen 

 
De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en stelt de nieuwe leden en de 
toehoorder voor.   
 

- De email adressen van OVC zijn veranderd in  ----@ovc.asg.nl  
- De ambtelijk secretaris heeft na afloop van het schooljaar de BBMR-VO vergaderstukken in 

Google-drive gearchiveerd. Eenmaal gedeelde linken kunnen in dit systeem niet meer 

ongedaan worden gemaakt. Vanwege het grote verloop binnen de BBMR-VO zijn de 

gearchiveerde gegevens toegankelijk gemaakt. De ambtelijk secretaris zal nog verder 

uitzoeken of dit anders kan. Op aanvraag worden gearchiveerde stukken uiteraard aan leden 

toegezonden.  

- Vergaderstukken die binnenkomen nadat de agenda in Google drive is geplaatst worden wel 

in de drive geplaats, maar de agenda wordt niet meer aangepast. De BBMR-VO leden 

ontvangen een e-mail bericht van de ambtelijk secretaris zodra de agenda met de stukken 

beschikbaar zijn en op het moment dat er nagekomen stukken in de drive worden geplaatst. 

Het is aan de vergadering om te besluiten of de nagekomen stukken nog inhoudelijk zullen 

worden behandeld. Het verslag dat moet worden vastgesteld is het verslag van de 

overlegvergadering van 2 oktober 2017 en niet dat van 10 juli 2017 zoals op de agenda is 

aangegeven.  

 

8. Vaststellen agenda 
 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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9. Verslag overlegvergadering van 2 oktober 2017 
 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van punt 20: ‘Arbowet’. ASG heeft een contract met 1 arbodienst, voor een second 
opinion kunnen personeelsleden een andere arbodienst benaderen. De kosten van een eventuele 
second opinion zijn voor de werkgever. De informatie rond de aanpassingen Arbowet is gepubliceerd 
op de ASG wijzer, onder ‘beleid’.  
Naar aanleiding van actiepunt 3: ‘aanpassing medezeggenschapsstructuur’: Een voorstel inzake de 
aanpassing van de medezeggenschapsstructuur en een uitnodiging voor een eerste verkenning 
volgen binnenkort.  
 

10. Profiel preventiemedewerker 
 

Het concept profiel preventiemedewerker wordt op de scholen besproken en zal worden voorgelegd 
aan de PMR van de scholen. Het betreft een roltoebedeling, geen nieuwe functie. Er is geen sprake 
van uitbreiding van de begroting/van het personeelsbestand. Het concept profiel wordt eerst in het 
bovenschools veiligheidsoverleg besproken, daarna zullen de rectoren of clusterdirecteuren het 
conceptprofiel aan de PMR’ en van alle VO scholen voorleggen. Werknemers kunnen zelf bij de 
werkgever melden dat zij interesse hebben voor de rol van preventiemedewerker. De werkgever 
wijst vervolgens een of meerdere werknemers aan en draagt deze voor bij de MR. De PMR heeft 
instemmingsrecht op de benoeming van de persoon. 
Tekstwijzigingsvoorstel: ‘Minimaal 1 tot 3 jaar’ wijzigen in ‘minimaal 1 jaar’.  
RI&E = Risico Inventarisatie en Evaluatie.  
 

11. Eerste bouwsteen meerjarenbegroting: Regulering leerlingstromen ASG 

Het voorgenomen besluit om een Almere brede lotingsprocedure in te gaan voeren houdt een 

aanpassing in van het toelatingsbeleid. Dat is een BBMR aangelegenheid. Het CvB gaat echter eerst 

het proces uitlijnen om te komen tot een Almere brede loting. Zodra het proces en de tijdlijn 

duidelijk zijn, zal het CvB een klankbordgroep inrichten en betrekt het CvB daarin graag een aantal 

BBMR-VO leden om mee te denken (eerste bijeenkomst waarschijnlijk in het voorjaar 2018). De 

planning is om de Almere brede lotingsprocedure per 1-8-2019 in te voeren.  

Per 1-8-2018 zal op HP een lotingsprocedure worden ingevoerd. Dat is geen bovenbestuurlijke 

kwestie. Alleen het toelatingsbeleid HP zal worden aangepast, dat van de andere scholen (nog) niet. 

Op dit moment is het ASG beleid dat leerlingen die niet op een bepaalde ASG school kunnen worden 

geplaatst, terecht kunnen op een andere ASG school. Deze andere school is verplicht die leerling aan 

te nemen. De ASG scholen weigeren geen leerlingen. De verplichting van andere scholen om een 

leerling die bij HP is uitgeloot aan te nemen, is daarom geen wijziging van het toelatingsbeleid. 

Er ontstaat een discussie over het al dan niet bestaan van een loting bij Arte. Na de vergadering blijkt 
dat er geen loting plaatsvindt bij Arte.  
 

12. Rondvraag 

Met betrekking tot de regeling basis budget: Is het inmiddels mogelijk om onbeperkt te sparen? 
Kunnen deze opgespaarde uren ook uitbetaald worden? Dit onderwerp is in verschillende MR-en 
besproken. Zo kunnen op het OVC de opgespaarde uren ook ingezet worden als snipperdagen. Er 
maken echter weinig mensen gebruik van. Een en ander verloopt conform cao.  
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Bij het MLF zijn de emailadressen gedurende het schooljaar gewijzigd. Dit levert heel veel extra 
werkdruk op voor het personeel. De inlognamen zijn met het wijzigen van de emailadressen mee 
veranderd. Het instrueren van de leerlingen kost normaal gesproken een week aan het begin van het 
schooljaar en dat moet nu, in een drukke tijd van het jaar (het einde van de eerste periode), nog een 
keer gebeuren. In een periode waarin docenten vooral bezig zijn met het ondersteunen van het 
leerproces, moeten zij zich (nog een keer) bezig houden met de randvoorwaarden. De planning is 
zeer ongelukkig. Namens het CvB geeft Tom van den Boogaard aan dat dit vervelend is, maar dat de 
planning in overleg met de scholen tot stand is gekomen.  
 

Volgende overlegvergadering:   5 februari 2018 
 
Actielijst 

 

1 Toegankelijkheid Google-drive AS 

2 Notitie aanpassing medezeggenschapsstructuur CvB 

3 PowerPointpresentatie Passend Onderwijs toesturen CvB 

5 Consequenties uitspraak geschillencommissie over 
afschaffing eigen seniorenregeling voor ASG medewerkers: 
overlegvergadering 5 februari 2017 

CvB 

6 Toelichting uitvoering Wet Beroep Leraar binnen ASG: 
overlegvergadering 5 februari 2018 

CvB 

 
Voor de agenda overlegvergadering 5 februari 2018: 

1. Wet beroep leraar 
2. Kwartaal rapportage Q3 informatief 
3. Begroting 2018 
4. Afschaffen schooleigen seniorenregeling 
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Presentatie Passend Onderwijs (Annemieke stuurt de presentatie die eerder is gegeven toe aan de 
BBMR-VO) 
 
Franka Rodrigues (Directeur Buitenhout College) 
Marcel Kuipers (ambtelijk secretaris Ondersteuningsplanraad (OPR)) 
 
Passend Onderwijs Almere is niet een specifieke ASG zaak, maar een zaak van Almere als geheel. Het 
samenwerkingsverband (SWV) Almere is een Coöperatieve vereniging. Barbara Dijkgraaf maakt 
onderdeel uit van de algemene ledenvergadering van PO en VO. Franka Rodrigues en Bertien Hoek 
hebben zitting in het Management overleg Passend Onderwijs VO. Marcel Kuipers is ambtelijk 
secretaris van de OPR, de ‘MR’ van het samenwerkingsverband. Directeur bestuurder van het 
samenwerkingsverband is Hetty Vlug (opvolger van Ruud Pet). 
 
Er zijn 3 taakgebieden voor het SWV-VO:   

- Expertise en begeleiding: Het bieden van ondersteuning in de ondersteuningsstructuur 

van de scholen; 

- Regie en bedrijfsvoering: Een rol in de toeleiding van leerlingen, begeleiding en 

vaststelling van de benodigde zorg; 

- Onderwijsvoorzieningen: Het SWV is het bestuur van een aantal SO scholen (waaronder 

een OPDC).   

In de schoolondersteuningsplannen (SOP-en) en het ondersteuningsprofiel passend onderwijs wordt 
omschreven wat er aan onderwijs in Almere wordt aangeboden. Dat aanbod is dekkend voor de stad, 
met uitzondering van cluster 1 en 2 leerlingen. Deze leerlingen (in ieder geval VO) gaan buiten 
Almere naar school.  
 
Basis ondersteuning (waaronder onder meer dyslexie begeleiding) wordt door alle scholen 
aangeboden. Lichte ondersteuning (met een extra arrangement) wordt ook op alle scholen 
aangeboden. Daarvoor is wel een indicatie nodig. Een leerling met zware ondersteuning gaat niet 
naar het regulier onderwijs maar met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) naar het Speciaal 
Onderwijs. 
 
Binnen ASG is bij de start van Passend Onderwijs, in overleg in een klankbordgroep met  
orthopedagogen en mensen met portefeuille zorg, afgesproken dat de ASG scholen allemaal 
hetzelfde bieden. Onlangs is er een evaluatie geweest en het blijkt dat er verschillen gaan ontstaan in 
wat scholen kunnen bieden. Binnen OVC is bijvoorbeeld inmiddels sprake van een specialisme in het 
begeleiden van leerlingen met een autisme spectrum stoornis in het regulier onderwijs. De scholen 
zijn in het ontwikkelen van een specialiteit afhankelijk van de doelgroep van de school. Zo ontstaat er 
behoefte aan onderscheid in de SOP-en. Nieuwe SOP-en zijn in ontwikkeling en bijna klaar. De grens 
van de school is daarin aangegeven. BHC heeft bijvoorbeeld BBL als laagste niveau en dat is dan ook 
de ondergrens voor het SOP. Een grens kan ook zijn dat het niet mogelijk is om leerlingen op te 
nemen die altijd individuele begeleiding nodig hebben. Het SOP moet aan de MR van de school 
worden voorgelegd. De MR’ en van de scholen wordt geadviseerd om te informeren bij de 
schooldirectie of het SOP al klaar is en wanneer het op de agenda komt. Het ondersteuningsplan 
komt op het niveau van het SWV tot stand. De OPR heeft instemming op ondersteuningsplan. 
Bepalend is dat het aanbod voor Almere dekkend moet zijn.  
 
Er zijn binnen de OPR veel vacatures. Er zijn voor het VO 3 vacatures voor leraren en er is 1 vacature 
voor leerlingen. Peter Fikkert meldt zich aan als lid OPR. 
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Financiën.  
De bekostiging voor leerwegondersteuning ging naar de scholen, met ingang van 2018 zal sprake zijn 
van opting out. De bekostiging van LWOO leerlingen gaat naar het SWV. Het aantal LWOO leerlingen 
in 2012 op de scholen is de sleutel voor de berekening. Er is geen sprake geweest van verevening. Er 
is een verdeling afgesproken met een 3-jarige opschuifsystematiek, maar er worden geen grote 
verschuivingen meer verwacht. De algemene ledenvergadering zal besluiten over hoe dit verder 
wordt uitgewerkt. De bekostiging 2012 kan over 3 jaar worden aangepast. OCW is daar niet duidelijk 
over, maar het SWV zal dat zo goed mogelijk bekijken en daarop inspelen. PRO blijft rechtstreeks 
bekostigd, dus niet via SWV. De rijksbijdrage voor leerlingen met lichte ondersteuning is een vast 
bedrag per leerling van € 87,- .  
 
Passend onderwijs voelt als zwaar voor leraren. Dat gevoel wordt doorgaans niet zozeer, of niet 
enkel veroorzaakt door leerlingen met een geïndiceerde stoornis. Wat belangrijk is om te beseffen is 
dat ‘moeilijke’ leerlingen (verzwaring van de leerling populatie bijvoorbeeld als gevolg van 
ingewikkelde achtergrond) andere leerlingen zijn dan ‘Passend Onderwijs leerlingen’. Dit lijkt door 
elkaar te worden gehaald. ‘Moeilijke’ leerlingen, leerlingen met problemen binnen gedrags- en 
gezagsverhoudingen, moeten opgevangen en begeleid worden. Deze leerlingen vallen niet onder 
passend onderwijs. Bezuinigingen, vergroten van de klassen kan ook oorzaak zijn van dat gevoel van 
verzwaring. Bezuinigingen spelen wel degelijk een rol in de school met name omdat de doelgroep 
niet alleen in het leslokaal, maar ook daarbuiten goed moet worden begeleid. Het ministerie 
financiert te weinig OOP, terwijl er wel veel OOP nodig is. Geld voor OOP komt vaak uit de 
financiering voor directie en soms uit de financiering OP. Er komen wel kinderen met een 
arrangement in de klas, maar dat zijn niet de grote groepen. Dat is wel het geval als je een specifiek 
arrangement hebt, dan krijg je bijvoorbeeld beduidend meer leerlingen met een stoornis binnen het 
autistisme spectrum. Scholen voor Speciaal Onderwijs (SO) zijn zeker niet aan het verdwijnen. 
Regulier onderwijs is echter veel goedkoper dan SO en leerlingen zouden naar een reguliere school 
moeten kunnen. Almere heeft een hoog percentage leerlingen in het SO. De opdracht is dat aantal 
naar beneden te krijgen. De SO scholen krimpen echter niet genoeg. 
 
Ondersteuning voor zware maar ook voor lichte stoornissen krijg je op basis van een TLV. Deze 
verklaring wordt afgegeven door het SWV. Je kunt niet zeggen of dit alles het ASG geld kost of geld 
oplevert. Scholen maken de begroting met de ondersteuningsgelden van € 87,- per leerling en de 
LWOO gelden. Het totaal overzicht van de bestedingen wordt voorgelegd aan de OPR. Het gaat in 
totaal om 30 miljoen euro voor alle leerlingen in Almere.  
 


