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RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 
 

Verslag OPR-vergadering 

 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

06-06-2019 Breda College 
Brabantlaan 3 
4817 JW Breda 

  19.30 uur 21.30 uur 

 
1. Opening  

Margot van Houwelingen opent de vergadering om 19.30 uur.  
Johan Baselmans is verhinderd. 
Vandaag sluiten Bernadette van Gool en Astrid Mol van RSV aan. Zij zullen agendapunt 6 
toelichten.  

     
2. Verslag van de vergadering van 9 mei 2019 

Er zijn geen opmerkingen bij het verslag en het verslag wordt vastgesteld.  
 

3. Mededelingen: 
- Christel van Aard is definitief afgemeld als lid van de OPR. Dit maakt dat er 2 vacatures zijn 

in de personeelsgeleding en 3 in de ouder/leerlinggeleding. 
Liesbeth Geers heeft contact met een leerling van Orion Lyceum die wellicht wil aansluiten 
bij de OPR.  

 Frank Hessels legt  de personeelsgeleding de vraag voor of zij nog kiezen voor  compensatie-
uren in de jaartaak. Enige jaren geleden was de  keuze tussen een vergoeding in uren of in 
geld, € 50,-- per bijgewoonde vergadering. Die laatste vergoeding geldt voor de ouder-
/leerlinggeleding. Voor een kleine school kan een vergoeding in uren lastig zijn, zeker als er 
meerdere personeelsleden lid zijn van de OPR.  
Margot van Houwelingen stelt voor de landelijk richtlijn van enkele jaren gelden terug te 
zoeken om vervolgens het onderwerp na de zomervakantie opnieuw te agenderen. Mocht er 
een wijziging plaatsvinden, dan in ieder geval per schooljaar.  

- Jaarverslag 2018 is door het bestuur vastgesteld. Er wordt nog een verslag van het algemeen 
bestuur (als  toezichthoudend orgaan)  toegevoegd. Wanneer dit compleet is wordt het 
jaarplan opnieuw rondgestuurd.  
 

4. Aanstelling onafhankelijk lid algemeen bestuur . 
Het bestuur van het RSV bestaat uit het uitvoerend deel, het DB (vier leden), en het 
toezichthoudend deel, het AB (8 leden). Het bestuur heeft aangegeven een onafhankelijke 
voorzitter te willen benoemen. De kandidaat wordt voorzitter van het algemeen bestuur.  
Het bestuur wil de OPR in dit proces betrekken. Zij willen graag iemand laten meedenken over 
de profielschets en over de werving van kandidaten.  
Liesbeth Geers is bereid mee te denken. Als het nodig is, mogen  Yannicke Rutters en Margot 
van Houwelingen ook benaderd worden.  

 
5. Vergaderschema 2019-2020   

Het algemeen bestuur heeft aangegeven tweemaal per jaar  te willen overleggen met de OPR. 

Om praktische redenen stellen zij voor om dat overleg te plannen direct  na een ab-vergadering. 

Het ab vergadert dan van 16.00-17.30 uur, waarna er voor broodjes gezorgd wordt  en om 18.00 

uur het overleg tussen ab en opr kan worden gepland. Datumvoorstellen zijn: 
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-   Maandag 16 september, 19.30 – 21.30 uur 

-   Donderdag 24 oktober: infoavond met MR-en, 19.30-21.30 uur 

-   Dinsdag 19 november (samen met het ab):  18.00-19.30 uur 

-   Woensdag 29 januari, 19.30 – 21.30 uur 

-   Dinsdag 7 april, 19.30 – 21.30 uur 

-   Maandag 18 mei (samen met het ab):  18.00-19.30 uur 

 

Margot van Houwelingen stelt voor dat het gezamenlijke overleg met het ab in november door 

de OPR wordt voorbereid en in mei door het AB.  

 
De datums zijn voor de aanwezige leden akkoord.  

 
6. Bijeenkomst met vertegenwoordigers van medezeggenschapsraden 

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 24 oktober met de volgende onderdelen: 
- een lezing over HB 
- een quiz over passend onderwijs 
- werving van nieuwe leden voor de OPR.  
De bijeenkomst zal in Breda worden georganiseerd, exacte locatie is afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen. Er is op diverse scholen ruimte beschikbaar..  
 
Het RSV zal een vooraankondiging maken en verspreiden.  
Eerder is er al  contact gezocht met de MR’en binnen het samenwerkingsverband om kandidaat-
leden te werven. Hier kwam weinig respons  op. Deze actie wordt nu herhaald, maar dan verge-
zeld van een uitnodiging voor de bijeenkomst op 24 oktober. Margot van Houwelingen zal 
contact zoeken met Gerard van Niel, oud-secretaris van de OPR, die veel contacten op de 
diverse scholen heeft.  

 
7. Projectplan HB  

Bernadette van Gool vertelt dat er in maart 2018 een werkgroep is gestart die bestaat uit de 
samenwerkingsverbanden Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom. De werkgroep wilde zich 
richten op de dubbel bijzondere leerlingen maar kwam er al snel achter dat het onderwerp 
breder is dan dat. De samenwerkingsverbanden hebben gekeken wat er aan aanbod is  in de 
regio. Dat is behoorlijk diverse. Er is één school lid van de Vereniging Begaafdheidsprofiel-
scholen (St. Oelbert in Oosterhout) en één school is kandidaat-lid (Orion Lyceum, Breda).  
De werkgroep heeft een aantal aanbevelingen gedaan, zoals het bieden van coaching, psycho-
educatie, het bieden van trainingen in executieve functies, onderpresteerders of mindset en het 
inzet van een HB-expert.  
Ook hebben zij beschreven waaruit het aanbod voor  dubbel bijzondere leerlingen (twice 
exceptionals)  zou  moeten bestaan in het VO en VSO.  
Op het niveau van de samenwerkingsverbanden hebben zij een aanbeveling geschreven: het 
bieden van centrale scholing en het aanbieden van handreikingen.  
 
Daarna is er bericht gekomen over de mogelijkheid van subsidie aanvragen vanuit de overheid. 
Dit sloot mooi aan op de werkgroep.  
 
Astrid Mol werkt sinds januari bij RSV en ondersteunt hoogbegaafde leerlingen op de scholen. 
Zij geeft aan dat de kennis van hoogbegaafdheid nog een onontgonnen gebied is op een aantal 
scholen. De scholen weten Astrid al te vinden bij vragen. Astrid vervolgt dat zij momenteel aan 
het inventariseren is hoe ver de verschillende scholen zijn in hun begaafdenonderwijs. Dit is een 
nulmeting van waaruit verder gebouwd gaat worden.  
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De hoofddoelstellingen van het begaafdenonderwijs en de subsidieaanvraag:: 
1. Terugdringen aantal leerlingen dat geen volle-tijdsonderwijs volgt ten gevolge van 
kenmerken van begaafdheid (thuiszitters).. 
2. Terugdringen van het aantal leerlingen dat afstroomt/op een lager niveau presteert dan 
verwacht mag worden ten gevolge van kenmerken van begaafdheid. 
 
De subdoelstellingen: 
1. Onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen is als specifieke onderdeel opgenomen in de 
basisondersteuning van het samenwerkingsverband. 
2. Iedere school van het RSV Breda eo beschikt uiterlijk in 2023 over een HB-specialist. 
3. Iedere school van het RSV Breda eo beschikt over één of meer HB-coaches. 
4. Het percentage (v)so-leerlingen met een hb-profiel loopt substantieel terug ten gevolge van 
het vergroten van de deskundigheid van de individuele scholen. 
5. In PO en VO komen een of meerdere HB+voorzieningen of worden bestaande voorzieningen 
uitgebreid. 
 
De projectorganisatie ziet er als volgt uit: 

 
 
Toelichting van de werkgroepen: 
De werkgroep dekkend netwerk gaat zich bezighouden met o.a. de thuiszittende hoog-
begaafde leerlingen. Hoe kunnen deze op maat bediend worden? Welke voorzieningen zijn er 
voor deze leerlingen? Ook zal gezocht worden naar aanbod van HB-leerlingen op VWO-niveau 
hetgeen nu nog een witte vlek in het dekkend netwerk is. Getracht wordt aan te sluiten bij een 
reguliere school, mede vanwege de daar aanwezige bevoegde docenten. 
De werkgroep ‘de basis op orde’ beoogt de basisondersteuning op alle scholen op orde te 
brengen: gestreefd wordt naar een HB-specialist op iedere school als aanspreekpunt voor de 
collega’s. Op scholen mvoor VWO zal het gaan om meerdere specialisten en ook HB-coaches. . 
Er zal een uitgebreid scholingstraject worden opgezet, waarbij aangesloten wordt bij het 
programma van Novilo.. 
De werkgroep ‘kenniskring’ richt een kenniskring in van HB-specialisten uit PO en VO. In deze 
kenniskring worden ervaringen uitgewisseld, expertise verder ontwikkeld . Er zal ook bekeken 
worden op welke manier er ook een soort ouderplatform kan komen.. 
De werkgroep ‘communicatie’ zal het hele traject begeleiden en  alle stakeholders informeren 
waarbij zeker ook een prominente plaats is bedacht voor ouders.  
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Liesbeth Geers vraagt hoe de samenwerkings tussen PO en VO wordt vormgegeven. Bernadette 
van Gool reageert dat het samenwerkingsverband PO en VO apart aanvragen doen, maar in het 
projectplan trekken beide organisatie gezamenlijk op. Een belangrijk  aandachtspunt daarbij is 
ook hoe de begeleiding van leerlingen in het PO het beste kan doorlopen in het VO. De 
kenniskring gaat ook bestaan uit specialisten uit het PO én VO.  
 
Yannicke Rutters vraagt wanneer een school een schoolbegaafdheidsprofiel heeft. Astrid Mol 
geeft aan dat hier verschillende eisen aan vast zitten. Voldoe je daar aan, dan kun je je 
aanmelden voor de Vereniging.  
 
Margot van Houwelingen geeft aan dat meer kennis over de executieve functies en de wijze 
waarop die getraind kunnen worden  voor heel veel docenten waardevol zou zijn.  
 
De subsidieaanvraag is gedaan en het  RSV verwacht voor 11 juli bericht. De subsidie zal bestaat 
uit 133.00 euro per jaar, vier jaar lang.  
 

8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 

   
9. Sluiting  

Margot van Houwelingen sluit de vergadering door iedereen een goede vakantie te wensen om 
20.35 uur.  


