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Verslag OPR-vergadering 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

27-09-2018 Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 
Aanwezig: Liesbeth Geers, Tom Prooij, Arno van Roessel, Margot van Houwelingen, Jack Tijs, Yannicke 

Rutters, Johan Baselmans, Frank Hessels, Minou Knepflé, Kerry-Ann van Wensen, Harold 
van de Pol 

 
Afgemeld:  Christel van Aard, Elise Hop, Rob Rasenberg 
 
Notulist: Tessa Langendoen 
 
Verslag 

 
1. Opening 

Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.30 uur.  
 

2. Verslag laatste vergadering (6 juni 2018) 
Er zijn geen opmerkingen en het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Samenstelling OPR 

Vanwege het afleggen van een succesvol examen is er een aantal vacatures in de leerlinggeleding 
ontstaan. Er wordt alle MR-en een brief gestuurd met de vraag om nieuwe leden te kandideren. De 
voorkeur gaat uit naar leerlingen die langer dan een jaar lid kunnen zijn. 
Leerling Jarne Michiels had zich opgegeven maar is bij deze vergadering helaas niet gekomen.  
Yannicke Rutters vraagt Jarne Michiels of hij nog interesse heeft in deelname. Liesbeth Geers heeft 
het zusje van oud-kandidaat Dana Bouwknegt gevraagd.  
 
In verband met de langere afwezigheid van de secretaris zal Liesbeth Geers haar vervangen tot zij 
weer terug is.  
 

4. Jaarplan 2018-2019 
Het jaarplan wordt doorgenomen.  
Op pagina 8 en 9 worden de speerpunten voor komend schooljaar benoemd.  
Bij het eerste speerpunt wordt met ‘dubbel bijzondere leerlingen’ leerlingen bedoeld die 
hoogbegaafd zijn met bijkomende problematiek. Frank Hessels legt uit dat er waarschijnlijk ook een 
extra subsidie komt vanuit OC&W voor hoogbegaafde leerlingen. Arno van Roessel herkent dit, op 
basisschool De Meander in Oosterhout hebben ze al een aparte klas ingericht voor hoogbegaafde 
kinderen.  



Bij het derde punt staat de doorstroming van vso naar vo benoemd. Het gaat hier om de leerlingen 
die in de vmbo-afdeling van Breda College zitten, die gaat sluiten. In schooljaar 2019-2020 zullen 10 
leerlingen de overstap naar het vo maken. Voor deze leerling is het les volgen in het regulier vo 
mogelijk, met wat extra ondersteuning.  
 
Bij het vijfde punt staat de matrix voor het vso. Leerlingen in het vso hebben op verschillende 
gebieden ondersteuning nodig, op gebied van onderwijs, maar ook medisch. Een aantal zaken 
worden door het onderwijs geregeld, andere door de jeugdwet, andere weer door de wet langdurige 
zorg. Het RSV Breda eo is om tafel gegaan met verschillende vso-scholen, mensen van de 
gemeenten, mensen van zorgkantoren om de ondersteuning uit te splitsen in een matrix. Hierin 
staat benoemd wat wordt bekostigd door het onderwijs, en wat door de gemeente of zorgwet. Het 
heeft anderhalf jaar geduurd tot de matrix voor voormalig cluster 3 (Het Kasteel en Breda College) af 
is. Nu is de implementatie voor cluster 4 de volgende stap. Op dinsdag 2 oktober begint RSV met 
een studiedag, waar cluster 4 en de gemeenten voor zijn uitgenodigd.  
Minou Knepflé vraagt of dit ook wordt geregeld voor cluster 1 en cluster 2 (doven/slechthorenden en 
blinden/slechtzienden). Frank Hessels reageert dat cluster 1 en 2 niet onder het 
samenwerkingsverband vallen, dus dit wordt niet door het samenwerkingsverband geregeld.  
 
Daarnaast hebben de vso-scholen ook te maken met verschillende  verzorgers in de school. Voor 
ieder kind komt er iemand anders. Dit zou in de toekomst misschien ook anders geregeld kunnen 
worden, wellicht door 1 verzorger voor de klas in te huren. Maar daarin is het lastig dat ouders zelf 
een zorgaanbieder mogen kiezen.  
 
Liesbeth Geers heeft 30 jaar geleden gewerkt in het speciaal onderwijs, in logopedie. Toen leefde de 
discussie al wat onder onderwijs en wat onder zorg valt.  
 
Bij het eerste speerpunt van kwaliteitsaspect 2 staan werkgroepen benoemd.  
RSV Breda eo heeft om de zes weken overleg met de schoolleiders. Deze schoolleiders is gevraagd 
deel te nemen in één van de vier werkgroepen: 
- Nieuwe ondersteuningsorganisatie; hierin wordt gekeken hoe expertise van de Rebound, de 

ambulant begeleiders binnen Flexinos en Driespan, het expertisecentrum van SKVOB en ROC 
West-Brabant etc. kunnen worden gebundeld. 

- Inrichting leernetwerk; waar verschillende innovaties worden gedeeld 
- Verbinding vo-vso; het vormgeven hiervan. Ook wanneer leerlingen de overstap van vso naar vo 

maken, moet dit goed worden geregeld. 
- Toekomst lwoo; deze wordt later opgestart.  

 
Op pagina 13 van het jaarplan staan de schoolondersteuningsbudgetten per school benoemd. Iedere 
school krijgt hetzelfde bedrag per leerling. Het geld voor de AB’ers wordt ingehouden op het 
budget. De schoolleiders verantwoorden ook het te ontvangen bedrag.  
 

5. Verzoek tot deelname aan inspectiebezoek (bijlagen 03 en 04) 
De Inspectie van het Onderwijs bezoekt iedere 4 jaar het samenwerkingsverband voor een 
kwaliteitsonderzoek. Op 22 november vinden er een aantal rondetafelgesprekken plaats 
met de verschillende gremia. Daarvoor wordt ook de OPR benaderd. Wie heeft er 
belangstelling hiervoor?     
 Margot van Houwelingen is beschikbaar in de ochtend.  
De andere leden worden gevraagd te laten weten of zij beschikbaar zijn via vo@rsvbreda.nl. 

 
 
 
 

mailto:vo@rsvbreda.nl


6. Kwaliteitszorg 
In het kader van de kwaliteitszorg werd in januari 2018 een gesprek met ouders gepland over 
hun ervaringen met de procedure rondom de TLV-aanvragen. Helaas was de belangstelling 
onder ouders nagenoeg nihil. Hoe kunnen we ouders op een andere manier warm krijgen om 
in gesprek te gaan met het samenwerkingsverband?   
 
De volgende ideeën worden besproken: 

 In contact komen met ouders via de mentor van de klas, zodat de mentor 
duidelijk en persoonlijk kan uitleggen wat de bedoeling is; 

 Via de gedragswetenschappers vragen welke ouders eventuele belangstelling 
hebben; 

 Bij de school spreektijd vragen op een ouderavond/informatieavond;  
 Een vragenlijst. 

 
Frank Hessels bedankt de leden voor het meedenken. Een vragenlijst is voorlopig geen 
optie, omdat de voorkeur gaat naar een persoonlijk gesprek. 
Dit onderwerp zal op de agenda komen van het overleg gedragswetenschappers. 
 

7. Rondvraag en sluiting  
Harold van de Pol heeft gehoord dat de entree-opleiding een wachtlijst heeft van 100 leerlingen en 
vraagt Frank Hessels hoe dit zit. Hij reageert dat in deze lijst ook een aantal leerlingen zitten die al 
meerdere keren een negatief studieadvies hebben gehad, maar zich blijven inschrijven op de 
opleiding omdat zij een startkwalificatie moeten halen, maar dit eigenlijk niet willen. Het ‘’echte’’ 
aantal wordt nog uitgezocht.  
 
Tom Prooij vraagt of de inspectie ook controleert hoe het ondersteuningsplan wordt uitgevoerd op 
de scholen. Frank Hessels reageert dat dit bij het bezoek aan het swv niet wordt gecontroleerd. Wel 
op de individuele bezoeken aan de scholen.  
 
De vergadering sluit om 20.40 uur.  
 
We vergaderen dit schooljaar nog op 20 november, 28 januari, 10 april en 6 juni.  


