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1. Welkom.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

 

 

 

2. Gastsprekers collegiale consultant Esther Kools.  
Esther is vanuit Het Kompas werkzaam als CC-er voor de sub-regio 
Etten-Leur. Er zijn 3 SBO-scholen. De Wissel in Oosterhout en Ons sbo 
in Breda. Een AB-er werkt voor SO en een CC-er voor SBO.  
Er is drie keer per jaar overleg met CC-ers van de andere sub-regio’s. 
Men praat o.a. over de functiebeschrijving CC-er met Jacques van den 
Born. De functies CC-er en AB-er verschillen weinig. AB-er is langer 
betrokken bij een leerling. CC-er werkt niet met kinderen, maar 
adviseert de leerkracht. De CC-er observeert wel leerlingen en 
bespreekt dit met de leerkracht, IB-er en ouders. Het op 
overeenstemming gericht overleg is groeiende, zeker met ouders erbij. 
De CC-er begeleidt het proces van een aanvraag TLV en tekent als 2e 
deskundige voor het SBO. De CC-er heeft de volgende vaardigheden 
nodig: ervaring hoe het SBO werkt, iets weten van onderzoeken en 
uitslagen daarvan, analytisch denken. Esther had van RSV initiatief 
verwacht om de functie-eisen samen af te stemmen. Omdat de 
basisondersteuning op de basisscholen is veranderd, worden nu 
andere vragen gesteld aan de CC-er. CC-ers wordt gefinancierd vanuit 
de besturen. Dit is per sub-regio verschillend. In Etten-Leur is dat 
vanuit de middelen lichte ondersteuning. In Breda zijn bij sommige 
besturen de middelen LO rechtstreeks naar school gegaan. School 
moet daar zelf de CC-er inkopen.  
 
Esther is lid van de werkgroep groeidocument. In het laatste overleg is 
de CTLV uitgenodigd. Aan de CTLV is de vraag voorgelegd wat zij echt 
nodig hebben om een aanvraag te beoordelen. De werkgroep heeft 
het DB verzocht om één lid van de CTLV te laten aansluiten bij de 
werkgroep.  
De werkgroep is aan het onderzoeken of bij de in te vullen 
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documenten onderscheid gemaakt kan worden tussen BaO, SO en 
SBO. Mogelijk dat er modules komen. Esther vindt het jammer dat 
SO3 geen afvaardiging in de werkgroep heeft. Esther heeft wel contact 
met hen.  
 
De praktische inzetbaarheid van het arrangement is vaak niet optimaal 
door de versnippering van de uren. Hier kunnen we nog veel in 
groeien. Een ondersteuningsarrangement SBO is er niet.  
Esther vindt dat veel gesprekken starten vanuit de belemmering van 
de leerling en de leerkracht, terwijl in het OP juist de kansen worden 
genoemd. Esther wordt het meeste ingezet bij lezen, minder voor 
gedrag, maar wel gedrag voortkomend uit frustratie. Er wordt weinig 
advies gevraagd aan CC-er voor Bao-Bao verwijzing, terwijl de CC-er 
alle basisscholen kent. Dit onderwerp staat op de agenda van het IB-
netwerk van de sub-regio. Ze vindt het jammer dat scholen het OP niet 
meer als richtlijn voor het SOP gebruiken.  
Speerpunten: plan en doelmatig werken. Dit zit in de HGW-cyclus. 
Voorschool is ook een speerpunt.  
Basisschool wil graag feedback van de CC-er. Vooral waar liggen de 
grenzen. Scholen ervaren vaak plaatsingsplicht in plaats van 
zorgplicht.  
De CC-er begeleidt ook terugplaatsingen vanuit het SBO naar het 
basisonderwijs en blijft dan bij deze kinderen betrokken.  
Esther wil vooral aan iedereen meegeven om het OP meer te gaan 
gebruiken. Het is nog geen gebruikersdocument, terwijl er juist heel 
veel informatie instaat voor de scholen.  
 
Esther verlaat de vergadering onder dankzegging voor haar inbreng.  
 

3. Verslag 2e OPR-vergadering d.d. 28-11-2017. 

Het blijkt dat niet alle OPR-leden in het bezit waren van de notulen. 

De vaststelling van het verslag wordt verschoven naar de volgende 

vergadering.  

 

 

 

4.  Tafelgesprekken RSV. 
De OPR is goed vertegenwoordigd op de avonden voor de 
gesprekstafels.  
 
Jaap is vorige week op de Laurentiusschool geweest. Er waren 25 
personen aanwezig, helaas geen ouders. Er waren 3 gesprekstafels. De 
gesprekken waren fijn. De vraag is wel wat men concreet terugziet van 
de opbrengsten in het OP. 
Jack is gisteren in Rijsbergen geweest. Daar werd gestart met een 
presentatie met kernbegrippen. Een drietal kernbegrippen werd eruit 
gehaald en uitgewerkt op een groot vel. Daarna werd men in groepen 
verdeeld over verschillende tafels met een gespreksleider. Er waren 
ongeveer 20 aanwezigen, ook ouders. Het ging vrij snel over 
problemen, zoals meer handen in de klas en niet over overkoepelende 
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zaken.  
 
Het is niet duidelijk of de gesprekstafels naar ouders zijn gepromoot 
vanuit de scholen. De ervaring is dat het lastig is om de ouder te 
bereiken als het niet over een kind gaat.  
 
Dit agendapunt wordt de volgende OPR-vergadering ook nog 
geagendeerd. Dan kunnen de leden die nu nog naar de gesprekstafels 
gaan hun ervaringen delen. Men kan dit ook op de mail zetten.  
De OPR vindt het initiatief van de gesprekstafels heel goed.  
 

5. Taakverdeling OPR 
Roy Oenen en Marieke Kreek nemen de vertaling van financiële 
stukken naar de OPR toe op zich.  
De werkgroep informatieavond is in verband met de gesprekstafels 
opgeschort naar volgend schooljaar.  
 

 

 

 

 

6. Rondvraag en sluiting.  

OPR-leden zijn op persoonlijke titel lid van de OPR. Scholen worden 

hiervan niet op de hoogte gesteld. Ouders, die lid zijn van de OPR 

ontvangen een vacatievergoeding per vergadering.  

 

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

21.30 uur.  
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