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1. Opening door Jack Tijs  

Jack Tijs opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

De agenda heeft een andere opzet dan eerder. Dit is ontstaan uit een 

overleg tussen Marie-Louise en Jack n.a.v. opmerkingen vanuit de OPR 

om meer betrokken te kunnen worden bij de onderwerpen wanneer het 

er nog toe doet en minder alleen de grote hoeveelheid aan info te 

aanhoren. Door deze hoeveelheid en het niet voor kunnen bereiden is het 

vaak onmogelijk nog tijdig de vragen te stellen of de discussie aan te 

gaan. Af gesproken is ook om de info zo veel als mogelijk vooraf 

schriftelijk aan te leveren. Deze info is dan alleen bedoeld voor de OPR 

en dus nog niet voor verspreiding. Wij hopen om het hier a.s. vergadering 

verder over te hebben en te bekijken of er nog meer suggesties zijn om 

het proces te verbeteren. In de agenda komen ook geagendeerde 

knelpunten vanuit bestuurder naar voor en de gedachten gang erachter. 

Dit zal natuurlijk in de vergadering verder toegelicht worden. 

Marluuke heeft vragen over het financiële gedeelte.  Deze vragen worden 

later in de vergadering beantwoord.  

 

 

 

2. Primaire taak OPR. 
Hoe willen we met elkaar als OPR en directeur/bestuurder komen tot een 
constructief gesprek, waarbij aan de inbreng van alle partijen recht wordt 
gedaan? Denk hierbij aan tijd van informatie en mogelijkheden tot 
inbrengen argumenten. Hierbij kan het zijn dat bepaalde onderwerpen 
wel besproken kunnen worden binnen de geleding van de OPR maar nog 
niet gedeeld kunnen worden. 
Marie Louise de Groot merkt op dat de OPR formeel in de 3e lijn werkt, 
dit betekent vooral op afstand. De OPR wil zelf meer in de 1e lijn werken, 
zodat hun ervaringen op de werkvloer worden gedeeld met de directeur- 
bestuurder. Het is aan de directeur-bestuurder of deze ervaringen 
worden meegenomen in het uitzetten van beleidslijnen.  

 
De OPR wil graag bespreken of de uitvoering van het ondersteuningsplan 
ook op de werkvloer lukt. Het perspectief van de ouders in de OPR is ook 
belangrijk.  
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RSV heeft een vierjarig plan en dat is nu basis om mee te werken. In 2021 
kunnen gesprekken worden opgestart om te evalueren of dit werkbaar is.  
De mogelijkheid voor een doorlopend plan kan dan worden besproken.  
Het openstellen voor anderen is een moeizaam proces voor scholen.   
De consulenten passend onderwijs in het centraal ondersteuningsteam 
hebben hierin een belangrijke rol.  
Ook bestuurders hebben een belangrijke rol . Het goed uitvoeren van de 
juiste rolneming is van belang. Leden hebben tijdens de algemene 
vergadering een andere rol (3e lijn), dan de rol die de bestuurders van de 
onderwijsinstellingen hebben binnen de werkeenheden (1e lijn).  
 
Op de vraag of de weging van kinderen meegenomen in de cijfers van 
toegekende arrangementen antwoordt Marie Louise de Groot dat RSV 
nog niet zover is.  Op termijn moet hier samen met de gemeenten naar 
gekeken gaan worden. Het is de bedoeling dat zorg meer gaat aansluiten 
bij school. Jacques van den Born is casusregisseur voor thuiszitters.   

 
Wat is het standpunt in relatie tot eerdere afspraken en eventuele risico’s 
voor Samenwerkingsverband en medewerkers.  Kan, willen we dat het 
samenwerkingsverband meer medewerkers in loondienst neemt?   
Marie Louise de Groot licht toe dat zij het voorstel om de 
stafmedewerkers die volledig in FTE bij het RSV zijn gedetacheerd per 
01-02-21 in dienst van het SWV de talen treden aan het bestuur heeft 
voorgelegd.  De medewerkers van het COT komen niet in dienst bij RSV.  
Zij werken ook nog voor het eigen bestuur zelf. Daarom is voor deze 
medewerkers gekozen voor overeenkomsten van gemene rekening.  Dit 
beperkt de fiscale risico’s.  
De procesregisseurs komen in dienst van het SWV. Lisette en Danielle 
Goedbloed zijn tijdelijk hiervoor in dienst.  De werving voor 2FTE wordt 
na de herfstvakantie opgestart.  De formatie procesregisseur is belangrijk 
voor de werkeenheden en Marie Louise de Groot stelt voor om deze 
formatie op te nemen in de begroting 2021.   
 
De OPR en Marie Louise de Groot vinden het prettig om standpunten 
met elkaar te delen. Dit kan worden gekoppeld aan het 
ondersteuningsplan. Welke doelen zijn gesteld en waar staan we nu.  

 
3. Stand van zake m.b.t. de MRP. 

Ondertekening documenten MRP in dien aan alle voorwaarden is 
voldaan.  
Ben Kusters deelt mee dat een MRP is samengesteld. Er hebben zich drie 
mensen hiervoor aangemeld. Esther Kools, Caroline Boom en hijzelf 
gaan de MRp vormen. De reglementen zijn opgesteld en kunnen worden 
getekend door de directeur-bestuurder. Daarna wordt een gesprek 
gepland over de verdere planning.  
Ben Kuster zal hierdoor de volgende OPR-vergadering voor de laatste 
keer aanwezig zijn.  
 

 

 

 

 

 

4. Jaarplanning OPR 20-21. Ter kennisname  
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• Bestuursverslag en Jaarrekening 

• Communicatie die over dit proces gedeeld is door de 
bestuurders ook te delen met de leden van de OPR 

 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 
 

 
 
 
 
F. Derijck 

5.  Ter discussie 
Arrangementen (≈ 2 miljoen) 
Huidige inzet: De ondersteuningsarrangementen worden met name 
verstrekt voor de ondersteuning van individuele leerlingen 
Vraag: Kunnen we deze financiële middelen efficiënter en effectiever 
inzetten? 

• Van incidenteel naar structureel? 
• Op het niveau van de individuele school of op het niveau van de 

werkeenheid? 
• T.b.v. tijdelijke ondersteuning of dekkend netwerk van 

voorzieningen in de wijk? 
• Openeindregeling of budgetplafond? 
• Verdelingsgrondslag? 
• Etc.……… 

Doel van het gesprek is de voor – en nadelen van de huidige inzet van 

deze middelen en de daarmee bereikte resultaten met elkaar te 

bespreken en te verkennen wat de ideeën zijn m.b.t. de verschillende 

oplossingsmogelijkheden waar ik ‘aan denk’ (Marie-Louise) 

Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. Derijck 

6. Verslag OPR-vergadering d.d. 30-06-2020 
Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd. 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 
2, groei SBO. Dit onderwerp een keer agenderen. 
 
Marie Louise de Groot herkent de opmerkingen van Marluuke over de 
jaarrekening. Zij geeft aan dat het teruggaan naar de wettelijke 
bekostiging SO3 en de nieuwe governance de komende jaren de cijfers 
beter kunnen worden onderbouwd en een heldere prognose kan worden 
gegeven voor de komende jaren. Het SWV heeft niet veel mogelijkheden 
om aan knoppen te draaien binnen de begroting. De opgebouwde 
reserves gaan hard naar beneden.  
De OPR wil graag meer achtergrondinformatie hoe bepaalde cijfers tot 
stand zijn gekomen.  
De data van verwijzingen TLV en aanvragen arrangementen komen zijn 

nu beschikbaar. Het is de bedoeling dat we zoveel mogelijk met elkaar 

hierover in gesprek gaan.   

De volgende OPR-vergadering is op 10 november. Het toezichthoudend 
deel van het bestuur neemt deel aan deze vergadering.  
Iedereen denkt na over welke onderwerpen geagendeerd kunnen 
worden en mailt dit binnen twee weken naar Jack of Francy.  

 
 
 
 
F. Derijck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
allen 
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Het onderwerp arrangementen wordt geagendeerd.  
Jack heeft drie weken voor de OPR-vergadering een agendaoverleg met 
Marie Louise de Groot.  
 
Vervolgoverleg OPR onderling (20.30 -21.30 uur) 
 

 

7. Stand van zaken nieuwe leden. 
We moeten weer gaan werven. Voor personeel – en oudergeleding.  
Als iemand OPR-leden mensen weet dan graag zelf melden.  
 
 

 

8. Rondvraag en afsluiting. 
Het jaarlijkse etentje van de OPR is in verband met Corona lastig te 
plannen. 
 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

 
 

 

 


