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1. Welkom.  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

 

 

 

2. Gastsprekers Project M@zl PO. (Medische Advisering Ziekgemelde 
Leerling) 
Esther Pijl vanuit GGD geeft een uitleg over Project M@zl via een 
PowerPointpresentatie. Dit is een project over preventie en 
begeleiding van verzuim.  
 
Esther Pijl verlaat de vergadering onder dankzegging voor haar 
inbreng.  
 

 

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

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd.  

 

Verslag 3e OPR-vergadering d.d. 27-02-18. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd.  

 

Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt om de 

afkortingen volledig uit te schrijven.  

 

 

 

4. Mededelingen. 
Jacques van den Born licht het volgende toe: 

 Planning SWV. Het nieuwe Ondersteuningsplan moet vóór 1 mei 
gereed zijn, maar dit is niet haalbaar. De Inspectie is op de hoogte 
gesteld. Het concept wordt op 9 mei in het Dagelijks Bestuur 
besproken en op 31 mei stemt het Dagelijks Bestuur definitief in. 
De OPR bespreekt het nieuwe ondersteuningsplan op 5 juni. De 
voorzitter van het dagelijks bestuur mevrouw Nicole van Son is 
dan ook aanwezig. Op 12 juni vindt vaststelling plaats in het 
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Algemeen Bestuur. Op 14 juni wordt het ondersteuningsplan 
besproken met de gemeenten in het Op Overeenstemming 
Gericht Overleg (OOGO). Daarna tekenen alle partijen het 
vastgestelde ondersteuningsplan en wordt deze versie naar de 
Inspectie verzonden.  

  Formeel bestaat het ondersteuningsplan uit drie delen: 
o Deel wettelijk verplichting. Hier worden procedures 

uitgelegd van de Commissie ToeLaatbaarheids-
Verklaringen (CTLV), klachten en bezwaren.  

o Deel is huidig beleid. Wat is afgehandeld en wat wordt 
voortgezet. Bv. thuiszitters, ondersteuningscontinuüm, en 
project passend aanbod in de wijk.  

o Deel is nieuw beleid. Wat is opgehaald vanuit de 
gesprekstafels. Dat wijkt af van wat we tot nu toe hebben 
gedaan.  

 
De tijd tussen de overleggen is heel kort. Dit levert tijdstress op. De 
vraag is hoe de OPR meegenomen kan worden in dit proces om op 5 
juni het ondersteuningsplan goed te kunnen bespreken? 
De afgelopen jaren heeft Jacques steeds een aanvulling geschreven op 
het ondersteuningsplan. Dit blijft de basis.  
Afgesproken wordt dat op dinsdag 22 mei om 19.30 uur een extra OPR 
informatie bijeenkomst is op het Kasteel waar Jacques het nieuwe 
ondersteuningsplan toelicht. De OPR-leden gaan daarna in groepjes 
elk een ander onderdeel van het ondersteuningsplan verder 
bespreken. Iedereen is dan goed voorbereid voor de OPR-vergadering 
op 5 juni.  
Jacques hoopt zo spoedig mogelijk een samenvatting gereed te 
hebben.  
 

 Governance gaat over het afleggen van verantwoording. Het SWV 
heeft een herstelopdracht van de Inspectie gekregen. Het 
Algemeen Bestuur heeft een Commissie van Toezicht (CvT) 
ingericht. Het samenwerkingsverband (SWV) heeft het 
bestuursmodel one-tier. Dit betekent één bestuur. Er zijn 26 
bestuursleden, daarvan hebben 6 leden zitting in het Dagelijks 
Bestuur en 20 bestuursleden zijn toezichthouder. Dit is niet 
werkbaar, daarom is een commissie van toezicht ingericht. Het 
afgelopen jaar heeft deze commissie niet goed gefunctioneerd. 
Het proces is nu opnieuw opgepakt met een externe adviseur. De 
vraag is of het SWV met de huidige organisatiestructuur wil 
doorgaan? Het algemeen bestuur formuleert op 12 juni een 
opdracht over de structuur en hoe het samenwerkingsverband 
toekomstbestendig wordt, om beter te komen tot innovatie en 
verandering.  

 Ondersteuningsorganisatie wordt a.s. donderdag besproken in het 
dagelijks bestuur. Dit onderwerp wordt meegenomen in het 
nieuwe ondersteuningsplan.  

 Het samenwerkingsverband is in overleg met 15 gemeenten over 
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gezamenlijke inkoop bij SO-scholen van zorg. Er is een pilot met 
het Kasteel om 71 dossiers te bekijken wat zorg is en wat 
onderwijs. Hopelijk wordt dit 4 juli afgerond voor SO3. Voor SO4 
wordt dit dan volgend schooljaar opgepakt.  

 
5.  Gesprekstafels vanuit RSV. 

Er zijn 10 gesprekstafels geweest. Daar zijn ervaringen gedeeld en de 
coördinatoren hebben de opbrengsten uitgewerkt. De besturen in de 
sub-regio zijn in gesprek gegaan met hun eigen werkveld en het SWV 
heeft een bijeenkomt gehad met wethouders en beleidsambtenaren. 
De belangrijkste speerpunten zijn aangereikt in de algemene 
bestuursvergadering.  
Er zijn een vijftal speerpunten belegd. Het nieuwe deel in het OP 
bestaat uit:  

1. Het herijken van interne procedures. Procedures dienen meer 
vanuit vertrouwen worden vastgesteld. Bv. bij het aanvragen 
van een toelaatbaarheidverklaring (TLV) of een 
ondersteuningsarrangement. Echter schrijft de wet hier veel 
verplichte documentatie voor.  

2. De deskundigheid uit oogpunt van preventie vergroten voor 
leerkrachten, IB-ers en directies door een 
ondersteuningsstructuur op wijkniveau te organiseren. Door 
hierbij creatief en innovatief te zijn. Zorg voor versterking 
rondom de leerkracht. 

3. Vergroten van de basisondersteuning kan worden gezien als 
onderdeel van deskundigheidbevordering. Flexibiliteit en 
samenwerking binnen de wijk leidt tot een intensivering van 
de ondersteuningsstructuur en dus voor meer kinderen 
thuisnabij aan passend aanbod. Naast de basis zorgen voor 
voldoende ondersteuning binnen de financiële ruimte die het 
SWV heeft. 

4. Samenwerken van scholen bevorderen, uitwisselen van 
personeel. 

5. Integraal arrangeren bevorderen.  
 
Jacques geeft aan dat het hele proces van de gesprekstafels wordt 
vermeld in de volgende nieuwsbrief, die eind van de week wordt 
verspreid.  
De OPR heeft de gesprekstafels als positief ervaren. Over het 
algemeen ging het over positieve zaken. Het is jammer dat er weinig 
ouders aanwezig waren. Misschien is de uitnodiging niet goed door de 
scholen verspreid onder deze groep. 
 

 

 

 

6. Rondvraag en sluiting.  

De verandering van de Wet Privacy zal veel veranderingen gaan geven 

voor passend onderwijs. Ieder bestuur moet zijn eigen organisatie 

doorlichten. Het SWV is bezig met het ontwikkelen van een digitaal 

systeem om informatie over te dragen voor de scholen.  
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Op 4 juni wordt een lezing hoogsensitiviteit gehouden in de Schakel in 

Gilze. Men kan zich hiervoor inschrijven via website. Een nieuwe 

brochure over hoogsensitiviteit is op de website geplaatst wordt 

gedrukt en verspreid naar de scholen.  

 

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

21.30 uur.  
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