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1. Opening en vaststelling agenda.  
De voorzitter opent dit overleg om 19.35 uur en heet iedereen welkom. Speciaal welkom aan de nieuwe 
leden van de leerlinggeleding: Salpie Dawoord, Vincent Heijboer, Fleur van Mook en Joyce van Seters.  
Er wordt een kennismakingsrondje gedaan.  
Verder zijn afgemeld voor dit overleg:  Christel van Aard, Anita Martens, Ingrid Schoenmakers en Gerard 
Pruijm.  
Voor de volgende OPR-vergadering wordt de wificode opgevraagd. Gerard van Niel regelt dit. 
De voorzitter geeft aan de nieuwe leden van de leerlinggeleding mee  vooral vragen te stellen als ze iets niet 
begrijpen. En om zaken uit dit overleg terug te rapporteren naar de mr van de eigen school.  
Er wordt nagegaan of Tim Nagtegaal nog zal participeren in dit overleg. Gerard van Niel vraagt dit na bij 
Tim. 
 
2. Verslag van de laatste vergadering van vorig schooljaar:  09-06-2015  
N.a.v. blz. 2, laatste alinea: 
Frank Hessels geeft aan dat het afgeven van beschikkingen lwoo en pro wordt overgenomen door het 
samenwerkingsverband. Dit was eerst een taak van de RVC. Momenteel is een werkgroep doende met de 
voorbereiding. Hieruit volgt een notitie. Deze notitie komt op de volgende OPR-vergadering ter sprake. 
Tekstueel: 
Er staat op blz. 2, 7e regel van onder staat  “consistentie”. Dit moet zijn “inconsistentie”. 
Het verslag wordt met deze opmerkingen vastgesteld. 
 
 
 



3. Het definitieve rapport van het Kwaliteitsonderzoek door de Inspectie. 
Dit rapport werd alsnog gemaild naar de leden van de OPR. Echter te laat om nog te kunnen voorbereiden 
voor het overleg van vandaag. Dit rapport wordt geagendeerd voor het volgend overleg. Actie: Frank 

Hessels. 

Frank Hessels licht n.a.v. dit rapport een en ander toe. 
De inspectie heeft een bezoek gebracht aan ons samenwerkingsverband op 27 mei jl.. Het inspectiekader 
heeft indicatoren waarnaar gekeken wordt en waarop gescoord wordt.  In het eindgesprek kwam naar voren 
dat  men vindt dat alles binnen ons samenwerkingsverband goed op orde is en dat de zaken die spelen en de 
kerntaken in de diverse geledingen bekend zijn. Er werd aangegeven dat er nog enkele punten ter 
verbetering waren. 
Het definitieve rapport met een begeleidende brief werd onlangs ontvangen. In de begeleidende 
aanbevelingsbrief worden opmerkingen vermeld die niet in het eindgesprek en het voorlopige rapport naar 
voren kwamen, waaronder de verbeterpunten:  

1. Meer oog voor de belangen van ouders 
2. Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten.  

De inspectie verwacht hier vóór 1 december een reactie op. Het samenwerkingsverband gaat hiermee aan 
de slag maar geeft de inspectie terug dat men dit geen prettige manier van handelen vindt.  
 
4. Het Jaarverslag van het RSV Breda e.o. 
Het bestuur doet verslag van de activiteiten die zij uitvoeren en de verantwoording hierover staat vermeld in 
de jaarrekening. Dit verslag geeft een goed beeld wat het samenwerkingsverband doet.  
Opmerkingen: 

- Pag. 4: kernactiviteiten. Salpie vraagt of de duurzame aansluiting op de arbeidsmarkt een taak van 
het samenwerkingsverband is.  Frank Hessels geeft aan dat het samenwerkingsverband 
verantwoordelijk is voor een passende onderwijsplaats , maar zich ook verantwoordelijk voelt voor 
het verwerven van een goede baan, ook op de langere termijn. Zo is het opgenomen in het 
ondersteuningsplan. Wij zorgen dat er geen kinderen zonder een goede opleiding zitten.  

- Gerard van Niel: 181.000 euro gaat naar de reserve. Is dat bedoeld om op te bouwen naar 5 ton?  
Ja, het voornemen is om in enkele jaren een algemene reserve van € 500.000,-- op te bouwen. Dat 
noemen we het weerstandsvermogen en is bedoeld om eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen. 

- Tekstaanpassing op de laatste bladzijde: resultaat is bestemd, met een -d  i.p.v. met een  -t. 
 

5. Het Jaarplan 2015-2016   
Jaarplan  wordt besproken.  
Het schema op blz. 3 wordt toegelicht door Frank Hessels. Er is gekozen voor deze vormgeving waarin de 
scholen bovenaan staan vermeld. Daar moet passend onderwijs vormgegeven worden. In het schema is te 
lezen dat er twee lijnen lopen tussen de scholen en het bestuur. 1 beleidslijn, waarin de eindverantwoordelijk 
schoolleiders het bestuur adviseren over alle mogelijke beleidszaken. De tweede lijn is de uitvoering waarbij 
van iedere school een ondersteuningscoördinator  de verbinding vormt tussen bestuur en de school. Zo 
wordt bereikt dat de scholen zo goed mogelijk betrokken worden bij het beleid. 
Jack Tijs geeft aan dat dit schema ook anders “gelezen” kan worden. Margot van Houwelingen vindt de 
dikke pijlen niet nodig. Men discussieert over de vormgeving en interpretatie van dit schema en adviseert 
om hier nog eens kritisch naar te kijken.  
 
Frank Hessels licht toe dat via de schoolleiders de vacature voor een lid (vanuit een reguliere vo-school) voor 
de commissie ondersteuningstoewijzing is uitgezet. Er waren een aantal kandidaten en Marjon Sips werd 
hiervoor aangesteld. In de commissie wisselen de leden. De commissie ondersteuningstoewijzing behandelt 
de ingekomen aanvragen voor ondersteuning.  
Yannicke Rutters geeft aan dat er verwarring is ontstaan over wie nu de aanvraag moet ondertekenen. En zij 
vraagt om hierover duidelijk te communiceren. Frank Hessels legt uit wie er moeten ondertekenen: een 
gedragswetenschapper (een psycholoog of orthopedagoog) en een tweede deskundige. Dat kan een 



maatschappelijk werker, een kinderarts, een CJG’er of een AB’er zijn. Het is niet noodzakelijk dat er bij de 
aanvraag voor een tlv ook een gedragswetenschapper van het beoogde cluster tekent. Dat mag wel, maar 
het is zeker geen eis. De onafhankelijkheid wordt gewaarborgd doordat er sowieso een 
gedragswetenschapper tekent. Ook al komt die van de aanvragende school. 
Dit kennelijk bestaand misverstand  wordt nog gecommuniceerd. Actie: Frank Hessels. 
 
Kernvraag bij de aanvraag van een arrangement (van welke aard dan ook); is deze leerling noodzakelijk 
aangewezen op … ?  
Dit vraagt een andere manier van kijken naar de leerling en naar de mogelijkheden die de scholen hebben.  
 
Hoofdstuk 2:  Vincent Heijboer vraagt wat met de prestatie-indicatoren en de doelen bedoeld wordt.  
Frank Hessels  legt uit dat de Inspectie van het Onderwijs bij de taken die een  samenwerkingsverband van 
de wet heeft gekregen, prestatie-indicatoren heeft vastgesteld. Die meten de prestatie die de school levert. 
Zo moet het samenwerkingsverband zeggen welke prestaties ze wil leveren, bijvoorbeeld hoeveel 
leerlingen ze in de toekomst maximaal in het vso willen hebben.  
In het Jaarplan heeft het samenwerkingsverband bij iedere prestatie-indicator een of meerdere doelen voor 
2015-2016 opgenomen. 
 
Startconferentie kwetsbare jongeren  in november a.s.: wie daarbij uitgenodigd?   
Dit is een actie die voortkomt uit de aanpak van voortijdig school verlaten (vsv).  Tot op heden is de vsv-
aanpak voornamelijk een zaak van vo en met name mbo. In de toekomst komt daar het praktijkonderwijs en 
het vso ook bij. Vanaf 2017  aandacht voor kwetsbare jongeren, dat zijn jongeren voor wie het heel moeilijk 
is een goede plaats op de arbeidsmarkt te verkrijgen: schoolverlaters uit praktijkonderwijs, cluster 3 en 4 en 
basisberoepsgerichte leerweg in vmbo. Je moet dit zien in relatie tot de participatiewet. Iedereen een  
goede plek op de arbeidsmarkt, met een duurzaam verblijf. Hier wil de  regio  middelen op inzetten. Voor 
Roosendaal, Bergen op Zoom, Breda wordt een gezamenlijk aanpak  met externe partners voorgestaan.  
Kerry Ann: het transferpunt, heeft dit hier ook mee te maken?  
Frank Hessels: ja waarschijnlijk wel. Voor zover hem bekend is werken hierin een aantal scholen samen om 
goede stageplaatsen en arbeidsplaatsen te vinden en leerlingen te begeleiden.    
 
Webapplicatie Town: zij ontwikkelen voor het RSV Breda  een internetomgeving/programma voor alle 
scholen om digitaal aanvragen te kunnen doen en om verantwoording af te kunnen leggen van de middelen.  
Iedere school krijgt hiervoor 2 inlogcodes. Deze webapplicatie zou in september gebruikt kunnen gaan 
worden. Dit is niet haalbaar gebleken. Het bedrijf wat deze webapplicatie ontwikkeld heeft het 
startmoment uitgesteld tot januari 2016. Men wil het programma eerst goed testen voor men hier mee gaat 
werken. De veiligheid en privacy is meegenomen en afgeschermd.  
De keuze voor een dergelijk programma ligt bij de samenwerkingsverbanden en is niet uniform/landelijk 
geregeld.  
 
Enquête: men is bezig met het ontwikkelen van een verantwoorde vragenlijst, waarbij de  doelgroep 
aandacht heeft ( is de doelgroep bereid en in staat tot het invullen van deze vragenlijst?). Een mogelijkheid 
is om  van te voren ouders benaderen die je de lijst in gaat vullen. Dit hele traject vereist een goede aanpak.   
 
N.a.v. dit punt 4.2.1: 
Liesbeth Geerts merkt op dat er met de huidige groep aangemelde leerlingen het nodige aan de hand is, wat 
niet door de basisscholen doorgegeven wordt. Dat leidt er toe dat scholen mogelijk met moeilijke leerlingen 
worden geconfronteerd; als het tegenzit moeten ze ook nog middelen overdragen bij doorverwijzing.  
Frank Hessels geeft aan dat deze zorg ook vanuit de scholen is gemeld. Nu zijn het nog onderbuikgevoelens, 
bij de eerste cijferrapportages in december zal er meer duidelijkheid zijn of deze problematiek is 
toegenomen nu een vo-school moet plaatsen op basis van alleen het schooladvies van de basisschool. 
Overigens is het ook zo dat een vo-school niet hoeft te betalen indien het een leerling vanuit so of vso 
opneemt. Dit moet juist gestimuleerd worden.   



Blz. 16: Yannicke Rutters. er  staat dat er nog gewerkt wordt met handelingsplannen. Is dit nog passend 
onderwijs-proof?  In feite moet  dit het  OPP zijn. Dit vervangt het handelingsplan.  
 
Blz. 15: Liesbeth wie betaalt de gedragswetenschappers?  
Frank Hessels:: in een MDO zitten partners als gemeenten e.d. vanuit de rol die zij hebben en bekostigd op 
de wijze die afgesproken is.   
Indien een school een gedragswetenschapper in moet huren om bijvoorbeeld onderzoek te doen of te 
assisteren bij een tlv-aanvraag, dan komt dat voor rekening van de school. Iedere school krijgt vanaf dit jaar 
een behoorlijk ondersteuningsbudget waarmee zij allerlei ondersteuning in kunnen kopen.  
 
Vergaderschema: probleem is 23 juni. De voorzitter en secretaris kijken even of dit kan worden aangepast.  
Dit komt volgende vergadering terug. 
 
6. Publicaties over “passend onderwijs” in de media. 
Is het realiseerbaar om opiniestukken op de site te zetten? De website van RSV Breda e.o. is nu openbaar en 
hier hoeft men niet meer voor in te loggen.  
Hier staan ook verwijzingen naar  interessante links, in de linkerkolom.Bekeken zal worden of er een 
uitbreiding naar sites kan komen. De vraag is dan wel welke sites wel en welke niet. 
Ook is er een interessante groep op Linkdin over Passend onderwijs.    
Opiniestukken in een afgeschermd gedeelte van de website RSV blijkt moeilijk realiseerbaar. 
 
Frank Hessels mailt brief van de staatssecretaris, waarin hij ingaat op rapporten die verschenen zijn  over 
‘passend onderwijs’. Die brief is deze week aan de Tweede Kamer gestuurd.  Actie: Frank Hessels. 
 
7. Rooster van aftreden OPR-leden. 
Het DB stelt voor om nu een rooster van aftreden op te stellen, zodat tijdig begonnen kan worden met het 
werven van nieuwe kandidaten. De zittingstermijn van OPR-leden is drie jaar. In verband met de continuïteit 
kiest het DB er voor  ieder jaar 1/3 deel van de OPR af te laten treden,  startend met het einde van schooljaar 
2015-2016. Deze eerste groep aftredende leden zou zonder verkiezingen voor een tweede termijn weer 
benoemd kunnen worden, om daarmee de statutair vastgelegde termijn van drie jaar vol te kunnen maken. 
Na een peiling onder de leden, blijkt dat er voor de ouder- en leerlinggeleding er geen probleem zal 
ontstaan, want een aantal leden zal na dit jaar of volgend jaar de OPR verlaten, omdat er geen binding meer 
met een school is.  
Wat de personeelsgeleding betreft wordt alle leden verzocht om na te denken  over het idee om ieder jaar 
1/3 deel af te laten treden. Degene die dit jaar af zou  willen treden,  is herkiesbaar zonder verkiezingen, 
want de driejarige periode is nog niet voorbij. Ook zal de volgende keer besproken worden of en hoe we de 
verkiezingen organiseren. Als we daar tijdig mee beginnen, dan kunnen we de MR-en daar tijdig over 
informeren.  
De positie van de personeelsleden van het ROC komt ook ter sprake. Zij vallen onder de WOR en niet onder 
de WMS, waardoor deze OR-leden niet kunnen stemmen.  Frank Hessels vraagt na bij het steunpunt of hier 
al wijzigingen in zijn.. 
Margot van Houwelingen vraagt alle leden om aan te geven wanneer ze voornemens zijn af te treden. Deze  
graag mailen naar Gerard van Niel.  
 
8.  Rondvraag  
Gerard: moeite met het woordje “benoemd” in punt 7. Naar zijn idee gaan de leden die eind 2015-2016  in 
het rooster van aftreden staan, automatisch door naar een volgende termijn, tenzij ze zelf zouden besluiten 
uit de OPR te gaan.   
  
 Sluiting om  21.12 uur.  
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit dit overleg om 21.12 uur.  
Dit verslag werd vastgesteld op 23-02-2016.                         


