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Aanwezig: Ben Kusters, Francy Derijck, Jaap Vogels, Barbara van Glinstra-Bleeker, Babette 
Rademakers, Jack Tijs, Anouk de Wijs, Yvonne Zwarter, Marluuke van der Knaap, 
Celine van Groesen, Marie-Louise de Groot (directeur),  

Afwezig: Marieke de Kreek-Haven 
Notulant: Marie-Louise Haers 
  
  
  
Verslag 2e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d.  10-11-2020 
 
   
No: Omschrijving: Actie: 
 
   
1. Opening door Jack Tijs  

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

 

 

 

 

2. Introductie nieuwe leden- afscheid zittende leden 
Celine van Groesen is als lid uit de oudergeleding voor de eerste keer 
aanwezig. Iedereen stelt zich kort voor.  
Ben Kusters is voor de laatste keer aanwezig. Hij wordt lid van de MR-P.  
Jack Tijs bedankt Ben voor zijn inzet van de afgelopen jaren en Ben 
bedankt iedereen voor de fijne samenwerking.   
 

 

3. Doel OPR. 
Jack geeft een toelichting. Welke onderwerpen horen op de tafel van de 
OPR? 
Dit om meer focus te leggen op en verdieping in de gesprekken te 
krijgen passend bij de doelstelling van de OPR. 
 
Dit agendapunt wordt verschoven naar de volgende vergadering.  
(Actie: F. Derijck) 
 

 

 

 

 

 

4. Voorbereiding gesprek met toezichthouders 
Na 05-11 ontvangen wij vragen vanuit de toezichthouders 
Vanavond een korte inventarisatie welke vragen wij voor hen hebben. 
Vanuit de OPR zijn er geen vragen gemaild naar Jack. 

Aantal vragen voor de directeur-bestuurder of voor toezichthouders:  

• Verzoek om OPR te informeren over de stand van zaken van het OP. 
Behoefte aan cijfers. Lukt thuisnabij onderwijs. Hopen op meer input 
vanuit RSV, zodat de OPR hier haar visie op kan geven. Dit is een 
vraag voor de directeur-bestuurder. 

• Indien geen sluitende begroting wordt gehaald, hoe gaan we dan 
onverwachte leerlingenstromen opvangen.  Dit is een vraag voor de 
toezichthouders 
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• In het verbeterplan vanuit Ministerie worden 25 punten genoemd 
waar het SWV mee aan de slag moet gaan.  Eén punt gaat ook over 
de reserves van SWV-en. Hoe gaat RSV die reserves inzetten? Dit is 
een vraag voor de directeur-bestuurder en de toezichthouders.  
 
De OPR gaat bovengenoemde vragen beter formuleren en in een 
volgende vergadering voorleggen aan de directeur-bestuurder.  
(Actie: allen) 

 
De OPR bespreekt de vragen die vanuit de toezichthouders aan de OPR 
zijn gesteld.  Zie bij agendapunt 5.  
 
Vervolgoverleg OPR met directeur-bestuurder en toezichthouders 
(20.00 -21.20 uur) 
 

5.  Voorstellen toezichthouders en leden  
De voorzitter van de toezichthouders mw. Nicole van Son en 
toezichthouder Anette de Ruiter zijn vanavond als vertegenwoordigers 
van het bestuur aanwezig.  
Iedereen stelt zich kort voor.  
 

Vragen vanuit het bestuur aan de OPR: 

• Mening OPR: stand van zaken tussenevaluatie ondersteuningsplan 
tot 2023? 
Dit is door alle ontwikkelingen niet goed aan de orde kunnen 
komen. De OPR geeft aan dat het afgelopen jaar vooral het stukje 
governance en inrichten COT besproken is.  De OPR vindt het 
prettig om meer verslaglegging vanuit het SWV te ontvangen. Hoe 
lopen procedures en er is behoefte aan meer inzicht in de cijfers van 
verwijzingen en thuiszitters. De vraag is of toezichthouden een rol is 
van de OPR? 
 
Hoe de OPR zichzelf ziet (controlerend, participerend en/of 
initiërend in de beleidsontwikkeling)?  
De OPR ziet zich vooral volgend en is nog zoekende naar haar rol. 
De OPR is een kritisch klankbord en kan participerend zijn indien de 
OPR  aan de voorkant goed geïnformeerd. Geconstateerd wordt dat 
de OPR de afgelopen tijd vooral tijdens de vergaderingen is 
overladen met informatie.  
Mw. De Groot heeft haar uiterste best gedaan om de OPR zo goed 
mogelijk e informeren, maar de juiste vorm hiervoor is nog 
gevonden. In de vorige vergadering is een eerste aanzet gedaan 
door het bespreken van de begroting. De OPR heeft daarover een 
aantal kritische vragen gesteld. Het proces is nog in ontwikkeling.  
Mw. Van Son merkt op dat de OPR  moet aangeven wat minimaal 
nodig is aan informatie om haar rol goed te kunnen invullen.  De 
voorkeur is dat de OPR als klankbord fungeert voor de directeur-
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bestuurder.  De OPR is zoekende om aan de voorkant van de 
dialoog te kunnen komen.  
Het zoeken naar je rol geldt ook voor de bestuurders.  In de ALV is 
het onderscheid in rollen en taken besproken. De bestuurders 
nemen in een andere rol deel aan de ALV. Het is voor bestuurders 
belangrijk dat zij in de eerste lijn aanwezig zijn bij de 
werkeenheden. In gesprek gaan met directeuren van de scholen.  
 
Het verschil in rollen tussen de OPR en de MRP is duidelijk. De OPR 
kijkt of doelen genoemd in het ondersteuningsplan worden 
behaald. De MRP gaat over personele zaken van het SWV.  
De ouders in de OPR kunnen de directeur-bestuurder voorzien van 
een andere soort informatie. Dit is ondersteunend voor het nemen 
van besluiten.  
 
Mw. Van Son merkt op dat zij het de vergaderingen van het bestuur 
aan gaat geven welke informatie tussentijds gedeeld kan worden 
met de OPR. En in welke vorm dit wordt aangereikt.  
Verder merkt zij op dat het bestuur het reglement van de MR-P 
heeft ontvangen. Daarin staat vermeld dat ook de MR-P twee keer 
per jaar met het bestuur een overleg houdt. In het toezichtskader 
van het bestuur is dit niet opgenomen. Wat is het formele pad 
geweest van deze keuze.  
Dhr. Tijs geeft aan dat het reglement van de OPR als basis heeft 
gediend en het een optie is.  
Afgesproken wordt dat mw. De Groot in principe het bestuur 
informeert en in onderling overleg met de MR-P bekijkt of een 
gesprek met het bestuur nodig is. 

 

• Wat is de grootste uitdaging voor de OPR? 
De OPR wil voldoende overzicht hebben om te kunnen meedenken 
in de besluitvorming.   

 

Vragen vanuit OPR aan het bestuur: 

• Hoe wordt gereageerd op alle veranderingen vanuit Ministerie? Het 
bestuur ontvangt alle relevante Informatie vanuit het Rijk via mw. 
De Groot.  Indien nodig wordt dit besproken in de vergadering om 
te toetsen of dit leidt tot een mogelijke beleidswijziging.  

• Indien geen sluitende begroting haalbaar is hoe gaat het SWV dan 
onverwachte leerlingenstromen opvangen?  Het bestuur kijkt op 
welke zaken we kunnen interveniëren. Mw. De Groot heeft een 
kwaliteitsverbetering ingezet met betrekking tot het monitoren van 
de beschikbare cijfers over verwijzingen.  Deze informatie wordt 
regelmatig beschikbaar gesteld om op tijd te kunnen bijsturen.  
Bewustzijn van de deelnemende besturen is belangrijk.  De ALV  
heeft besloten om de plaatsingscapaciteit goed te monitoren en 
ieder jaar hierop een besluit te realiseren.  
De ALV heeft aangegeven dat het niet erg is als de begroting langer 
negatief blijft.  Er is altijd een weerstandsvermogen voor 
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onvoorziene risico’s.  Het bestuur stuurt hier strak op met de extern 
toezichthouder. Doelmatigheid over de inzet van middelen is 
belangrijk.  
 

6. Arrangementen zie vergadering 15-09-2020 (20.05-20.45 uur) 
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? 
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.  
 
De OPR vindt het belangrijk om inzicht te hebben op hoe de middelen 
worden ingezet.   
Jaap geeft aan dat de Parelklas een goed voorbeeld is. Middelen zijn 
hier geclusterd om thuisnabij onderwijs te kunnen geven. De middelen 
hiervoor structureel beschikbaar stellen zou beter zijn. 
Babette merkt op dat arrangementen vaak worden ingezet naar ouders 
toe in opmaat naar een vraag voor een TLV. Hier zou beter op gestuurd 
moeten worden.  
Mw. Van Son dat de Atlasklas in Teteringen waar leerlingen met een 
arrangement begeleid worden in één klas leidt tot een effectievere 
aanpak voor die leerlingen. Door de individuele arrangementen om te 
zetten naar een groepsarrangement worden middelen effectiever 
ingezet.   
Yvonne ziet heel veel verschillende leerlingen, die juist baat hebben bij 
individuele begeleiding. Dus zowel individueel als clusteren blijft nodig.  
Belangrijk dat school de basisvoorziening in kaart heeft gebracht en dit 
binnen de werkeenheid goed onderling afstemt bij het clusteren. Dit 
kan ook bij de inzet van de lichte ondersteuningsmiddelen.  
Afgesproken wordt agendapunt een volgende keer nog een keer te 
agenderen. (Actie: F. Derijck) 
 
De toezichthouder danken de OPR voor het gesprek. Het volgende 
gesprek met de OPR is gepland op 5 januari. Afgesproken wordt deze 
datum te verschuiven naar een datum in maart/april. (Actie: J. Tijs) 
 

 

7. Overleg OPR – toezichthouders:  
Zie voorbereiding agenda punt 5.  
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Vergadering OPR onderling) 
 

8. Evaluatie van de vergadering. 
Celine geeft aan dat ze het een productieve vergadering vond.  De 
toezichthouders hebben respect voor de OPR. Zij is zelf directeur op een 
school in Rotterdam en zij ziet veel verschillen. Ze heeft nog tijd nodig 
om zich goed in te lezen.  
 
Opgemerkt wordt dat bij het maken van de agenda erop gelet moet 
worden dat bij agendapunten die verdieping vragen meer tijd voor dat 
agendapunt wordt ingepland. De OPR blijft streven naar een betere 
tijdsplanning.  
Iedereen heeft het gesprek met de toezichthouders als prettig ervaren  
 
De volgende OPR-vergadering is op 5 januari 2021 
Het verslag van de OPR-vergadering d.d. 15-09-2020 wordt dan 
geagendeerd. (Actie: J. Tijs) 
 
 

 
 
 
 

9. Rondvraag en afsluiting. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  

 

 

 


