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Verslag 3e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d. 24-01-17 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   

1. Opening  

De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder Babette. Zij is na 

lange tijd weer aanwezig.  

Jack heeft contact gehad met Mona. Namens haar krijgt iedereen de 

hartelijke groeten. Ze is voorlopig nog niet in staat om te werken.  

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

 

 

 

2. Verslag 2e OPR vergadering d.d. 23-11-2016. 

Het verslag wordt verder zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld, 

met dank aan de notulist. 

 

Jack, Francy en Madeleine zijn een aantal keren bij elkaar gekomen om 

alle actiepunten verder af te werken.  

 

 

 

 

 

3. Jaarplanning OPR.  

Jack en Francy hebben de lijst aangevuld op basis van de notulen 23-
11-2016. Deze versie van de jaarplanning dient als een werkdocument 
voor het komende jaar en kan nog worden aangepast.  
Jacques meldt dat het SWV van schooljaar naar kalenderjaar is 
overgegaan. Afgesproken wordt dat Francy contact opneemt met 
Jacques om de jaarplanning van de OPR af te stemmen op het 
werkplan. Het werkplan gaat Jacques maken op basis van de 
aanvulling op het ondersteuningsplan.  
 
De volgende OPR-vergadering is gepland op donderdag 23 maart.  
Voorgesteld wordt om de CTLV uit te nodigen voor het geven van een 
toelichting op het jaarverslag van de CTLV. Jack belt hierover met de 
CTLV.  

 

 

 

 

 

 

Francy 

 

 

 

 

 

Jack 
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4. Informatieavond door OPR  
De informatieavond vindt plaat op 31 januari 2017 om 19.30 uur op de 
NBS Dirk van Veen.  
Jacques heeft de gemaakte presentatie door de OPR bekeken en hij 
heeft alleen het lettertype veranderd. Na zijn aanvulling mailt hij de 
totale presentatie naar de OPR.  
Afgesproken wordt de avond te starten met het laten zien van de film. 
Jacques geeft op hoofdlijnen aan wat het SWV RSV doet, waar het 
SWV nu staat en waar het SWV naar toegaat. Het laatste half uur is er 
ruimte voor het stellen van vragen.  
 
Geconstateerd wordt dat er nog niet veel aanmeldingen zijn. Jacques 
heeft in de bestuursvergadering vanmiddag nog extra melding 
gemaakt van de informatieavond.  
Jack en Francy zorgen ervoor dat er deze week nog een herinnering 
wordt verstuurd naar de besturen. De besturen moeten dit naar de 
MR-en sturen.  
Communicatie van de besturen naar de directeuren/scholen blijft een 
aandachtspunt. 
 

 

 

 

 

Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack/Francy 

5. Vragen aan Jacques van den Born 
Het ondersteuningsplan is vanmiddag besproken in de 
bestuursvergadering. Het bestuur heeft hiermee ingestemd. Jacques 
maakt op basis van het ondersteuningsplan een werkplan. Hiermee is 
de koers voor de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband 
vastgesteld. Dit is gedocumenteerd in een aanvulling op het 
ondersteuningsplan 2014-2018. Het bestuur heeft beleidsvoornemens 
geformuleerd ten aanzien van de volgende thema’s: 

 Versterking van de interbestuurlijke samenwerking. Dit betekent 
dat zij ervoor zorgen dat het beleid wordt uitgevoerd en elkaar 
hierop aanspreken.  

 Eenduidige allocatie van de middelen. Het SWV werkt met 3 
bekostigingssystemen: het leerlingen-, bestuurs- en expertise-
model op basis van collectieve solidariteit. Hiermee garandeer je 
de ondersteuning voor het kind. 

 Verfijning van het ondersteunings-continuüm. De mogelijkheid 
om binnen het SBO een aanvullend arrangement aan te vragen. 
Outreach- en integratievoorziening SO in te richten. Het werken 
met observatieplaatsen SBO en SO. Het ontwikkelen van extra 
arrangementen tussen lichte en zware ondersteuning in, bv. voor 
hoogsensitieve of zieke leerlingen. 

 Beleid thuiszitters. Het SWV is met leerplicht in gesprek om per 
wijk een overzicht te krijgen van deze leerlingen. Zodat een 
oplossing vanuit de wijk geboden kan worden. Hiervoor wordt een 
arrangement thuiszitters ontwikkeld. Het thuiszittersbeleid wordt 
West Brabant breed opgepakt. Alle gedragswetenschappers 
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krijgen de gelegenheid om zich hierop te herscholen. Thuiszitters 
onder artikel 5 en 11 worden niet meer afgegeven zonder dat het 
onderwijs daarbij betrokken is 

 Afstemming op de taken van de Commissie 

Toelaatbaarheidsverklaringen ( CTLV) op de hierboven genoemde 

punten.  

 Iedere sub-regio heeft nu een eigen coördinator. Hierdoor wordt 

de communicatie ook verbreed.  

 Wettelijk zijn besturen verplicht om verantwoording af te leggen. 

Het SWV gaat hiervoor een format ontwikkelen.  

 Nicole van Son is de nieuwe voorzitter DB. 1 vacature is opgevuld. 
Er is nu nog 1 vacature.  

 De terugplaatsingsproblematiek vanuit SBO naar BAO is nog niet 
geregeld.  

 Het kantelingsproces binnen het onderwijs is nodig. Het bestuur 
laat nu de beleidsontwikkeling kantelen. Er wordt bijna 9 ton per 
jaar extra gereserveerd voor planontwikkeling binnen de sub-
regio’s. De begroting is hierop aangepast 

 Op wijkniveau wordt een dekkend netwerk gerealiseerd. Dit moet 
leiden tot een plan per wijk naar plan per sub-regio. De sub-regio’s 
kunnen bij het SWV ontwikkelingsvoorstellen indienen.  

 
Het werkplan wordt beschikbaar gesteld voor de OPR na bespreking in 
het DB op 23 maart. Er wordt ook een korte versie gemaakt.  
 
Naar aanleiding van de notulen wordt door Jacques toegelicht: 

 Vacatieregeling. Er zouden 2 jaren betaald worden, maar door de 
inventarisatie van wie uren krijgt vanuit de normjaartaak is 
afgelopen jaar nog niet uitbetaald. Voor het schooljaar 2016-2017 
wordt alleen de ouders nog betaald.  

 Nulmeting. Van alle scholen is in kaart gebracht hoe het staat met 
HGW en HGA. Op korte termijn wordt een evaluatie gehouden en 
aan de hand daarvan bekeken wat er met het groeidocument 
gebeurt. Er vinden ook nog gesprekken met bestuurders en 
scholen plaats over het groeidocument.  

 Planlast en bureaucratie verminderen. Bij de aanvraag van 
verlengingen is een verkorte procedure opgesteld voor het SO en 
SBO voor het aanleveren van deze aanvragen. Dit is positief 
ontvangen, maar het welslagen hiervan is ook een 
verantwoordelijkheid van de SO- en SBO-scholen.  

 De genomen besluiten van het bestuur worden altijd opgenomen 
in een nieuwsbrief. Binnenkort komt een nieuwsbrief en een 
samenvatting van het OP.  
 

Vragen over voortgangsgesprek inspectie:  

 Wisselingen binnen de besturen hebben een negatief effect gehad. 
Vandaag waren er 5 nieuwe bestuurders.  

 Het negatief saldo wordt weggewerkt. Het SWV heeft een heel 
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lage overhead. Er zijn minder arrangementen afgegeven en de 
bedragen zijn lager. Het aantal leerlingen SBO daalt. Aantal 
leerlingen SO iets boven landelijk gemiddelde. Dit baart zorgen.  

 Thuiszitters hebben we in kaart. We hebben beleid. Ook regionaal 
beleid. RBL lansbrekers, subgroep van gedragswerk vragen om 
pakket te maken aan de hand waarvan scholen zelf hun beleid 
kunnen aanscherpen. In TIB interview met de Fontein en de 
Spindel over thuiszitters. Gedragscode is anders per school en 
omgeving.  

 Het SWV heeft geen enkele rol t.a.v. vluchtelingen en heeft daar 
geen budget voor. Tenzij specifieke ondersteuning wordt 
gevraagd. Er is ook nog een regeling bij OCW om extra budget aan 
te vragen.  
 

6.  Punten vanuit directie van het SWV. 

 Onderzoek HSP gaat in voorjaar starten. Er zijn 16 basisscholen 
aangemeld met 8000 leerlingen. RSV is hier heel blij mee en hopen 
op een succes.  

 Nienke van Karsen is de nieuwe coördinator van de sub-regio 
Breda. Jacques is heel blij dat de functie is ingevuld door een 
vrouw van jeugdige leeftijd. 

 

 
 

7. Rondvraag en sluiting.  

Voorgesteld wordt het etentje van de OPR op dinsdag 7 maart te 
plannen. Jack laat een mail uitgaan naar de oude en nieuwe leden van 
de OPR. Speciale eetwensen graag kenbaar maken zodat een juiste 
locatie gekozen kan worden.  
 

De vraag van Yasmijn over Parnassys en groeidocumenten dit niet in 

Word kunnen worden overgedragen is een probleem van dot.com en 

zal door hen moeten worden opgelost.  

 

Alle OPR-leden hebben een uitnodiging ontvangen voor een 

bijeenkomst in Utrecht op 8 februari van 18.00 uur tot 20.30 uur.  

 

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

21.30 uur.  

 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

13. 201015.4 Afgesproken wordt dat de rapportage Nulmeting in 

volgende vergadering OPR gepresenteerd wordt.  

 

 
Jacques 

 


