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RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 

 
 
 
 

Notulen OPR-vergadering 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

13-04-2017 Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 

1. Opening en vaststelling agenda  
De vergadering opent om 19.35 uur.  
Minou Knepflé sluit aan bij deze vergadering.  Minou overweegt lid te worden in de oudergeleding 
van de OPR met ingang van het nieuwe schooljaar.  
Afgemeld zijn Eugenie de Roij, Yannicke Rutters, Anita Haartsen en Fatima Tahib.  
Afwezig zonder kennisgeving zijn Salpie Dawood, Jack Tijs en Vincent Heijboer.  

 
2. Mededelingen 

- Er bestaan nog wat vacatures in de OPR. Kerry-Ann van Wensen heeft misschien een geschikte 
kandidaat gevonden in haar klas, op Breda College. Zij is van plan te vragen of hij deel wil 
nemen.  

- Christel van Aard vertelt dat zij in de BAC (benoemingsadviescommissie) zit van RSV Breda. RSV 
Breda is op zoek naar een coördinator Ondersteuningstoewijzing.  

 
3. Verslag van de laatste vergadering (1 februari 2017 ) 

Stand van zaken van het onderzoek naar Hoog Sensitiviteit: er zijn twee informatieavonden voor 
ouders geweest. Deze zijn prima gegaan. Drie vo-scholen nemen deel aan het onderzoek: St. 
Oelbert, Stedelijk Gymnasium en Michaël College. Samen met po is er een potentiele doelgroep van  
ongeveer 4.500 leerlingen. Na de meivakantie zullen de eerste vragenlijsten verspreid worden.  

 
4. Concept - jaarverslag 2016 

 Het eerste concept Jaarverslag is toegevoegd. Dit concept moet nog op een beperkt aantal punten 
aangevuld worden. Toch is vanavond de eerste bespreking, zodat de leden voortijdig zijn 
geïnformeerd en bij de volgende vergadering het definitieve concept geagendeerd kan worden. 

 Een jaarverslag bestaat uit twee gedeelten: het bestuursverslag en de jaarrekening. Deze worden 
 samengevoegd tot één geheel, maar zijn vandaag nog als aparte bijlagen toegezonden. 
 Frank Hessels licht in een PowerPointpresentatie het jaarverslag toe. (de presentatie is bijgevoegd) 
  
 In deze presentatie is een aantal punten opgenomen die direct gerelateerd zijn aan de primaire 

doelstellingen van het samenwerkingsverband: zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs, een dekkend 
netwerk om zo min mogelijk thuiszittende leerlingen te hebben in de regio. 

 
 Naar aanleiding van (deels vooraf ingediende) vragen komt onder andere aan de orde: 
 - het aantal leerlingen in het vso daalt, maar wel heel licht, zou best wat meer mogen dalen; 
 - het RSV heeft met de twee schoolbesturen voor vso in de regio afgesproken dat gedurende vijf 

jaren de voormalige ambulante dienstverleners, ingezet worden op de VO-scholen. De scholen 
bepalen hoe deze AB-ers ingezet worden, deze ondersteuning komt ten goede aan leerlingen.  
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- het RSV werkt nauw samen met het Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant en bespreekt 
frequent de leerlingen die thuiszitten en de aanpak die nodig is om die leerlingen weer geheel of 
gedeeltelijk terug naar 9bij voorkeur regulier) onderwijs te krijgen; 

 - de overdracht van de bevoegdheid om beschikkingen lwoo en pro af te geven van RVC naar RSV is 
goed verlopen; de gehanteerde meetlat wijkt nauwelijks af van die van de RVC: het aantal positieve 
en negatieve besluiten op aanvragen is vergelijkbaar. 
- verantwoording schoolondersteuningsbudget: dit is op het niveau van het samenwerkingsverband 
weergegeven. De meerderheid van de aan de scholen verstrekte middelen wordt ingezet op 
uitbreiding van uren voor een ondersteuningscoördinator, counselors of andere spilfiguren in het 
ondersteuningsteam; een tweede grote uitgavenpost is de individuele ondersteuning van leerlingen 
door bijv. dyslexiecoach, lentoren, enz. 
- een weerstandsvermogen van lager dan 5% toont aan dat er geen middelen opgepot worden. Een 
weerstandsvermogen van 5-10% is gebruikelijk, maar ook noodzakelijk bij dit soort organisaties,; de 
hoogte is ook weer afhankelijk van het risico dat gelopen wordt.  

  - solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen op de balans. 
Was in 2015 hoog, voor 2016 moet de solvabiliteit, maar ook andere kengetallen nog vastgesteld 
worden.  

 
De jaarrekening moet nog worden gecontroleerd door de accountant. Eind mei wordt het verslag 
vastgesteld door het dagelijks bestuur en gaat 1 juli naar de inspectie. 20 juni wordt de definitieve 
versie besproken in de OPR-vergadering.  

 
5. Rondvraag 

De leerlingenconferentie op het Breda College van 7 april wordt kort besproken. Kerry-Ann was 
aanwezig. Op deze conferentie hebben leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs en het 
regulier onderwijs met elkaar gespard. De leerlingen Breda College van de afdeling dagbesteding 
hebben vriendschap als onderwerp besproken en de leerlingen van de afdeling Vervolgonderwijs en 
Arbeid: Is het vso nodig? Of is regulier onderwijs voldoende? Uit het tweede onderwerp is gebleken 
dat bijna alle leerlingen van vso het fijn vonden dat er speciaal onderwijs bestaat. Hier hoeven zij 
niet hard te werken om geaccepteerd te worden, maar kunnen zij lekker zichzelf zijn. Kerry-Ann 
vond deze dag zeker voor herhaling vatbaar, al hoopt zij wel op meer leerlingen uit het regulier vo.  
 
Uit de rondvraag blijkt dat Tom Prooij en Liesbeth Geers behoefte hebben om met de personeels-
geleding en eventueel andere OPR-leden te sparren over hoe dingen gaan in de eigen organisatie. 
Frank Hessels reageert dat de leden uiteraard de gelegenheid krijgen om uit te wisselen wat op hun 
school gebeurt, zoals Yannicke Rutters (De Rotonde, specifiek vmbo) en Jack Tijs (Driespan, vso) al 
eerder deden. In het oog moet wel worden gehouden dat de OPR niet gaat over zaken van 
individuele scholen, daar is een MR of GMR voor, maar over zaken die het RSV als geheel aangaan. 
Dus het beleid zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan. 
De leden vertegenwoordigen het personeel, de ouders en de leerlingen van alle scholen gezamenlijk 
en niet die van de eigen individuele scholen.  
Tom Prooij en Liesbeth Geers geven er de voorkeur aan met elkaar in gesprek te gaan over de 
gevolgen van passend onderwijs op de scholen. 
De voorzitter Margot van Houwelingen neemt dit voorstel als agendapunt mee naar een latere 
vergadering. 

 
6. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur door de aanwezigen wel thuis te wensen.  

 
We vergaderen dit jaar nog op 20 juni.  


