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RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 
 
 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

28-01-2019 Tessenderlandt 
Van Riebeecklaan 2 
4818 EB Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 
 
1. Opening  

Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.35 uur.  
     

2. Verslag van de vergadering van 27 september 2018 
N.a.v. de samenstelling OPR: Tom Prooij is geen lid meer van de OPR.  
Sanne de Craen sluit vandaag aan en kijkt of zij lid wil worden van de OPR. Sanne is een leerling 
van het Newmancollege.  
Jarne Michiels wil alsnog aansluiten.  
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 
3. Mededelingen: 

- Tom Prooij  heeft zich afgemeld als lid van de OPR. Wij bedanken Tom voor zijn inzet de 
afgelopen jaren.  

- Op 22 november en 6 december jl. is het samenwerkingsverband bezocht door de 
inspectie. Het samenwerkingsverband voldoet aan de eisen. Wel zijn er een aantal 
verbeterpunten genoemd, die ook bij andere  samenwerkingsverbanden zijn 
opgemerkt,  onder andere: 

a)   De schoolondersteuningsprofielen (SOP) zijn voor ouders niet onder-  
scheidend en niet toegankelijk  genoeg. 

b) De grens tussen basis- en extra ondersteuning zou nauwkeuriger moeten 
worden gedefinieerd 

c) In het ontwikkelperspectiefplan (OPP) moet meer gedacht worden aan het 
toekomstperspectief als aanvulling op de uitstroombestemming (waar gaat 
de leerling heen na het VO?) 

d) Er is geadviseerd een onafhankelijk toezichthouder toe te voegen aan het 
algemeen bestuur.  

Het idee is om een matrix te maken als basis van de SOP’s, waarbij het onderwijsaanbod 
en het ondersteuningsaanbod in aparte tabellen meer schematisch in beeld worden 
gebracht. Er wordt aangekruist welke onderdelen de scholen bieden. Er wordt 
gesuggereerd om hier een filterfunctie in te bouwen voor ouders die specifiek willen 
zoeken. 
Margot van Houwelingen vraagt waarom er gewacht wordt met het actualiseren van de 
SOP’s en het plaatsen op de website. Frank Hessels reageert dat het technisch gezien 
geen probleem is om nu al te beginnen, maar een dergelijk proces moet in samenspraak 
met de scholen opgezet worden. 
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Jack Tijs vraagt of de governance nog terugkomt op de agenda. Frank Hessels verwacht 
van wel, mogelijk zal de OPR ook nog een rol gaan spelen. 
 

4. Monitor 2018  
In de “monitor 2018”legt het RSV vast hoe de ontwikkelingen zijn verlopen in de eerste 
planperiode, dus vanaf de start van ‘passend onderwijs’ tot 2018. Aan de verschillende gremia 
(ondersteuningscoördinatoren, schoolleiders en vanavond de OPR) wordt gevraagd   welke 
opvallende zaken zij constateren. De breed gedragen bevindingen worden in de definitieve 
versie opgenomen en vormt dan een ijkmoment waar in de toekomst op terug gepakt kan 
worden als trends zichtbaar gemaakt worden. 
 
De monitor wordt doorgenomen. 
Opmerkingen/suggesties vanuit de OPR:  
 
- Kan er een factsheet van gemaakt worden? 
- Opvallend in de monitor is het aantal leerlingen in het vso. Vooral de toelaatbaarheids-
verklaringen in bekostigingscategorie midden en hoog zijn flink veranderd de afgelopen jaren.  
Yannicke Rutters vraagt of de sluiting van de vmbo-afdeling van Breda College invloed heeft op 
de aantallen VSO. Frank Hessels denkt van niet, er zaten niet veel leerlingen meer op deze 
afdeling.  
-  Het aantal leerlingen in het vso is licht gedaald. Dit kan te maken hebben met het 
arrangement kortdurend verblijf VSO. Het samenwerkingsverband heeft dit arrangement 
opgezet om leerlingen 13 weken te laten verblijven op het VSO. Hierna keert de leerling terug 
naar de school van herkomst en krijgt handelingsadviezen mee vanuit het VSO. Of er volgt 
alsnog plaatsing in het vso. 
- Jack Tijs vraagt zich af waarom het samenwerkingsverband zo zit op een daling van leerlingen 
in het vso. Heeft het met geld te maken?  Margot van Houwelingen reageert van niet, de 
doelstelling is dat zo veel mogelijk leerlingen geholpen kunnen worden in het regulier 
onderwijs.  
 
Eventuele opmerkingen bij de monitor kunnen worden doorgegeven. In het voorjaar komt de 
monitor ook terug op de agenda.  
 

5.  De begroting 2019 
 
Bij de begroting 2019 is een toelichting geschreven. Deze wordt doorgenomen.  
De baten van het RSV bestaat uit een aantal normbedragen (lichte ondersteuning, zware 
ondersteuning, lwoo/pro), de lasten worden voor een groot deel bepaald door de rechtstreekse 
afdracht van DUO naar de scholen n.a.v. de afgegeven TLV’s door het RSV. Dan resteert er nog 
een kleine 5 miljoen euro die in een aantal programma’s zijn ondergebracht en waar de ruimte 
zit om nog te schuiven. 

 
Op de begroting is te zien dat bij het kopje ondersteuningsplanraad een bedrag van 0 euro 
staat. Dit is omdat dit deel  is overgeheveld naar hert programma  Bijeenkomsten en overleg.  
 
Elise Hop vraagt waarom er voor lwoo minder geld binnen komt dan dat eruit gaat. Frank 
Hessels licht toe dat het binnenkomende  bedrag gebaseerd is op de leerlingentelling van 2012. 
Het percentage lwoo-leerlingen van 20-12 is hetzelfde percentage leerlingen voor wie per 
huidige teldatum de lwoo-bekostiging als baten voor een samenwerkingsverband worden 
berekend.  Sinds 2012  is het aantal leerlingen met lwoo behoorlijk  gegroeid ten gevolge van de 
toekenning van de lwoo-licentie aan het Dongemond College. 
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Voor het VSO komt juist meer geld binnen (onder de naam ‘’zware ondersteuning’’) dan eruit 
gaat (afdracht vso via DUO en groei). 
 
Rondom de bekostiging LWOO gaat er komende jaren wel wat veranderen. De criteria die 
gelden voor het afgeven van een arrangement LWOO komen te vervallen en het 
samenwerkingsverband gaat op zoek naar een nieuwe verdeelsleutel voor de bekostiging. De 
bekostiging zou bijvoorbeeld verdeeld kunnen worden over het aantal leerlingen in klas 3 en 4 
basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Er kan ook voor een andere verdeling gekozen worden.  
 

6.  Meer- en hoogbegaafdenonderwijs 
 

Sinds het voorjaar van 2018 is er een werkgroep vanuit de drie samenwerkingsverbanden Breda, 
Bergen op Zoom en Roosendaal actief om het meer- en hoogbegaafdenonderwijs in de regio te 
positioneren. Er komt een steun in de rug door een nieuwe subsidieregeling.  
Bij volgend overleg zal Bernadette van Gool, lid van de werkgroep HB en collega van RSV Breda 
eo aansluiten om het een en ander toe te lichten.  
 
De hoofddoelstellingen van de subsidieregeling zijn het terugdringen van het aantal thuiszitters, 
afstromers en vso-leerlingen ten gevolge van hoogbegaafdheid. De ambitie is  dat iedere school 
straks over een HB-specialist én coach beschikt, het oprichten van een kenniskring HB en het 
bieden van onderwijs aan meer- en hoogbegaafden opnemen in de basisondersteuning.  
 

7. Bijeenkomst met vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden 
 
De OPR is gekozen door de medezeggenschapsorganen van de verschillende scholen/besturen.  
De OPR is het er over eens dat het goed zou zijn een bijeenkomst voor de MR’en te organiseren. 
Enige ideeën voor de bijeenkomst: 
- Een spreker uitnodigen om de MR’en te trekken, de namen van Floor Raaijmakers, Renee 

Lauwerse en Astrid Mol worden genoemd 
- De bijeenkomst deels interactief te maken, bijvoorbeeld met een quiz. 
 
Er wordt ook bekeken wat andere samenwerkingsverbanden hiermee doen en er wordt een 
communicatieplan opgesteld.  

  
8. Rondvraag 

 
De vergadering van 10 april komt te vervallen in verband met afwezigheid van Johan Baselmans. 
Via een datumprikker wordt bekeken wat de beste optie is voor het overleg: woensdag 8 of 
donderdag 9 mei.  

 
9.       Sluiting 

Het overleg sluit om 21.30 uur.  


