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1. Welkom.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

 

 

 

2. Verslag OPR-vergadering d.d. 26-06-2017. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen met dank aan de 

notuliste goedgekeurd.  

 

 

 

3. Toelichting lopende zaken door Jacques vd Born (19.30 – 20.30): 

 Aanvragen EED kunnen binnenkort volledig digitaal worden 
afgehandeld. Inclusief monitor en digitaal bericht advies aan de 
gemeente t.b.v. afgifte beschikking. 

 Afstemming Jeugdzorg. Er is voor 80-90% overeenstemming 
bereikt over de bijdrage vanuit onderwijs en vanuit de jeugdzorg 
aan de extra ondersteuningsbehoeften van kinderen. Er is nog een 
aantal onderhandelpunten. Men hoopt eind van deze maand de 
volledige matrix af te ronden. Andere regio’s zijn ook enthousiast. 
Ook wordt gekeken of een voorportaal vanuit het SWV kan 
worden ingericht met gedragsdeskundigen onderwijs en 
jeugdzorg en iemand die de juridische kaders kent. Het blijkt dat 
na afgifte TLV vaak de zorg nog geregeld moet worden. Of ouders 
willen PGB tijdens schooltijd niet inzetten. In het voorportaal 
wordt eerst een integraal arrangement geregeld, voordat een TLV 
wordt aangevraagd.  Dit is een afspraak met 18 gemeenten! 

 Uitbreiding dialooginstrument HGW naar integraal arrangeren is in 
het voorjaar gereed. Verzoek van het Elfgemeentenoverleg tot 
inrichting van een opleiding om op schoolniveau te komen tot 
uitvoering van het integraal arrangeren.  

 Traject groeidocument. Het DB stelt voor om een werkgroep in te 
richten vanuit het werkveld hoe problemen op te lossen. Scholen 
zijn wettelijk verplicht om een aantal zaken aan te leveren. ( Zie 
www.groeidocument.nl) Het groeidocument wordt wel gedragen, 
maar het ontbreekt scholen vaak aan kennis over het 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groeidocument.nl/
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handelingsgericht werken. Het groeidocument is geen 
vragenformulier, maar een hulpmiddel om het handelen te 
registreren. Er komt een wervingsbrief voor de werkgroep. De 
inzet van personeel wordt door SWV op basis van declaratie 
vergoed.  

 Samenwerking “Flowkids” (hoog sensitief). Het OPDC heeft een 
brinnummer ontvangen. Jeugdhulp, Het Driespan en het Sbo 
werken samen, met als doel dat leerlingen zo spoedig mogelijk 
weer teruggeplaatst worden op de basisschool. Eind november 
volgt meer informatie hierover. De arrangementen die hiervoor 
kunnen worden aangevraagd worden aan de IB-ers eind oktober 
gecommuniceerd.  

 In het kader van de verandering Privacywet kijkt het SWV of er een 
digitaal systeem komt om over vertrouwelijke informatie van 
leerlingen te communiceren. Via de mail kan dit echt niet meer.  

 Inspectierapport Kwaliteit. Het SWV heeft een voldoende 
gekregen. Het toezicht binnen het SWV moet beter/anders 
worden geregeld. Het SWV heeft gekozen voor one-tier model. 
AB-minus DB is toezichthoudend. Dat zijn 20 bestuursleden. Vorig 
schooljaar is hieruit een Commissie toezicht gevormd, maar die 
heeft niet goed gefunctioneerd. Het SWV mag een reactie 
schrijven aan de Inspectie. Daarna wordt het rapport besproken in 
OPR.  

 Financiën.  De besturen hebben over 2016 verantwoording over de 
middelen gedaan. Het blijkt dat de interne boekhouding van de 
besturen niet is ingericht op de scheiding van de middelen. 
Middelen zijn vaak in de lumpsum terecht gekomen. Dit heeft 
stress opgeleverd. Landelijk is 2,4 miljard niet verantwoord via de 
jaarrekeningen. Het afleggen van verantwoording is een 
bestuurlijke aangelegenheid en een wettelijk verplichting.  

 Financiële reserves. Morgen doet het DB een voorstel om in 2017 
meer middelen vrij te maken om de basisondersteuning in de 
basisscholen te versterken.  

 Traject hoogbegaafdheid. Het DB bespreekt een notitie hoe om te 
gaan met HB leerlingen. Een werkgroep heeft in september 3 
arrangementen geformuleerd: een kortdurend specifiek, tijdelijke 
plaatsing SO4 en permanente plaatsing SO4.  

 Ondersteuningsorganisatie. KEC en Flexinos hebben de inzet van 
de ondersteuningsorganisatie aan de hand van een web based 
vragenlijst bij de scholen geëvalueerd en de gerealiseerde 
uitvoering in beeld gebracht.  Deze evaluatie wordt nog besproken 
in het DB.    

 
Jacques verlaat de vergadering.  

 
4. Brieven vanuit de OPR.  

Ter informatie zijn de verzonden instemmingsbrieven vanuit de OPR 
over de begroting RSV 2017 en de aanvulling ondersteuningsplan 
bijgevoegd.  
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5.  Werving nieuwe leden en herverkiezingsafspraken.  

De OPR heeft op dit moment 3 leden tekort: 2 ouders en 1 lid uit 
onderwijs. Er is vorige week een brief uitgegaan naar alle besturen om 
leden te werven. Men heeft tot 30-11 de tijd om hierop te reageren. 
Tot nu toe zijn er 2 reacties ontvangen.  
Niels gaat mogelijk ook stoppen. Van Jack heeft geen contact kunnen 
krijgen met Nicolette.  
De volgende vergadering wordt de stand van zaken gemeld.  
 
OPR-leden zijn direct herkiesbaar en er zitten geen termijnen aan vast. 
Bij voldoende aanmeldingen uit deze wervingsactie kunnen mogelijk 
anderen leden ook stoppen. Dit blijft een punt van aandacht.  
  

 
 
 
 
 
 
 
Jack/Francy 
 
 
 

6. Aanpassing vergaderdatum i.v.m. bestuursvergadering 
De geplande vergadering op 27 maart 2018  wordt verzet naar dinsdag 
17 april op het Kompas.  
  

 
 
 

7. Doorlopen opzet jaarplan OPR 2017-2018. 
Het overzicht wordt aangevuld met de datum 17 april.  
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.  
 

 
 
Jack/Francy 
 

8. Uitnodigen gastspreker volgende keer.  
Door de OPR worden de volgende opties genoemd: 

 CC-er uitnodigen.  Zij weten veel zaken uit de praktijk.  Francy 
vraag dit na. 

 M@zl project. Registratie van ziekteverzuim voor leerlingen. In PO 
al signaleren of leerlingen vaak ziek zijn. Het is voor preventie. 
Madeleine vraagt dit na. 

 CNV academie Utrecht voor OPR-leden. Dit kan ook op locatie. 
Jack verspreidt deze uitnodiging.   

 
Afgesproken wordt dat iedereen nadenkt over meer opties.  
 

 
 
 
Francy 
 
 
Madeleine 
 
Jack 
 
allen 

9. OPR info/dialoogavond 17-18 
Voorbereidende werkgroep formeren.  
Mona, Babette en Iwona melden zich aan voor de werkgroep.  
Madeleine draagt aan hen over en mailt het draaiboek van vorig jaar.  
De werkgroep plant een datum en een locatie rond januari/ februari.  
plannen, locatie. De opzet kan hetzelfde worden als vorig jaar.  
 

 

10. Rondvraag en sluiting.  

Het blijkt dat een aantal leden van de OPR nog steeds niet de 

documenten via Google-drive kunnen ophalen of openen.  

Jack stuurt iedereen nog een inlog.  

Voorlopig worden de agenda en bijlagen verstuurd via de mail. 

Dit punt wordt de volgende vergadering geagendeerd. Dan wordt ter 

plekke gekeken of men elkaar hierbij kan helpen.  
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Mona werkt voortaan op de BS de Vuurvlinder.  Dit wordt aangepast.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 

21.35 uur.  

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

14. 260617. 


