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1. Welkom.  

Francy Derijck heet iedereen van harte welkom. Er zijn veel leden afwezig 

door ziekte 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

 

 

 

2. Informatie vanuit het bestuur RSV Breda e.o.  
Marie Louise de Groot meldt dat het SWV voor de omzetting van de 
stichting naar een vereniging nog steeds in afwachting is van het besluit 
van de rechtbank. Dit betekende dat zowel het Dagelijks bestuur als het 
toezichthoudend deel hebben vergaderd.  Het DB heeft een aantal 
formele besluiten genomen over de jaarrekening 2019, welke accountant 
de controle gaat uitvoeren en enkele zaken over de bedrijfsvoering 
In het toezichthoudend deel van het bestuur zijn de verschillende rollen 
van de bestuurders besproken, nog te ontwikkelen documenten en de rol 
van de MRP.  
In oktober wordt een besluit genomen of medewerkers in dienst van het 
SWV mogen of dat het SWV geen medewerkers in dienst mag nemen.  
Marie Louise heeft aan alle leidinggevenden gevraagd om in een concept 
detacheringsovereenkomst aan te geven in welke mate en omvang het 
SWV, gebruik kan maken van hun diensten. Marie Louise wacht nog op 
het formele aanbod van betrokken leidinggevenden.  
Het toezichthoudende deel van het bestuur van de vereniging heeft de 
kaders voor facilitering van de werkeenheden besproken. Marie Louise 
de Groot gaat deze kaders begin maart verspreiden naar de 
werkeenheden.   
Marie Louise wil graag de arrangementen anders inrichten.  Er gaat heel 
veel geld in om en het is onduidelijk of deze middelen efficiënt worden 
ingezet. Dit kan ook in de vorm van inzet van personeel. De behoefte van 
de werkeenheid is hierbij belangrijk. De financiële situatie van het SWV 
is urgent en het is zaak het proces snel te kantelen. Solidariteit moetl 
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worden geborgd, maar moet met ruimte voor eigen dingen lokale 
verschillen.  
 
Naast het toezichthoudend deel van het bestuur is er nog een Algemene 
ledenvergadering (ALV). De ALV heeft vier vergaderingen per jaar, 
waarvan twee besluitvormende en twee consulterende.  
De externe toezichthouder wordt binnenkort geworven. Mw. Van Son 
vraag offertes op bij externe wervingsbureaus. De OPR is nodig bij de 
selectie en Nicole neemt hierover contact op met de OPR.  De procedure 
hiervoor is vastgesteld in december.  
Het toezichthouden deel wil graag één keer per jaar aansluiten bij een 
reguliere vergadering van de OPR. En één keer in het voorjaar gaat een 
afvaardiging van het toezichthoudend deel apart in overleg met de OPR. 
De profielschets van de extern toezichthouder wordt gemaild naar de 
OPR-leden.  
 
De rollen van het toezichthoudend deel zijn als volgt verdeeld: 
 
Voor de aandachtsgebieden: 

aandachtsgebieden Intern toezichthouder 

Financiën  

Ondersteuning BAO-SBO Anette de Ruijter 

Ondersteuning SO-3 
Ondersteuning SO4- 
jeugdzorg 

Nicole van Son 
Stan Hofkes 

Personeelsbeleid Nol van Beurden 

Onderwijskundig beleid Nol van Beurden 

 
Voor de commissies: 

Commissie Vertegenwoordiger TD 

renumeratie Nicole van Son 
Nol van Beurden 

audit Extern TD 
Nol van Beurden 

onderwijs Anette de Ruijter 
Stan Hofkes 

 
 

Vervolgtraject MRP Centraal Ondersteunings Team (MRP COT) 
Er dienen statuten en een reglement te worden opgesteld. De OPR is hier 
leidend in. De OPR was in een werkgroep met Dimitri van Hekken al 
gestart. Jaap vraag de stukken op bij Dimitri van Hekken 
(dimitri@langsaandacht.nl). De stukken worden verspreid naar de OPR.  
Daarna wordt een afspraak ingepland met Jack. De concepten worden 
verspreid naar de OPR leden en vastgesteld.  
De werving van de leden van de MRP staat beschreven in het reglement.  
Zij spreekt Dimitri van Hekken deze week en zal het verzoek aan hem 
doen om een offerte op te stellen voor de begeleiding van de OPR in het 
vaststellen van de statuten en het reglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ML. Haers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Vogels/ J. Tijs 
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Streven is om dit vóór 1 mei te hebben afgerond omdat scholen dan hun 
formatie hebben bepaald. De OPR vindt dit haalbaar en kan indien nodig 
via de mail tot een besluit komen. 
De ambitie is om dit op 26 mei ingericht te hebben en In ieder geval voor 
het volgende schooljaar.  
Dit proces kan tegelijk lopen met de werving van 3 tot 5 medewerkers. 
Een bericht over de werving wordt opgenomen in de nieuwsbrief. De 
OPR levert hiervoor tekst aan bij Marie Louise De Groot.  
 

 

J. Tijs 

 

 

ML de Groot 

F. Derijck 

J. Tijs 

3. Verslag vergadering d.d. 07-02-2020. 
Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 
Blz. 2, punt 2.: toezichtskader deel 2 volgende keer agenderen. Het is 
heel richtinggevend. De OPR wordt gevraagd of zij nog aanvullingen of 
adviezen hebben. En of er nog inhoudelijke thema’s zijn die de OPR wil 
bespreken.  
 

 

 

 

 

F. Derijck 

4. Werving nieuwe leden 
Vanuit de leden komt het geluid dat de verwachtingen van deelname aan 
OPR anders zijn dan de praktijk. 
Vooraf wordt er gedacht aan directe beïnvloeding van het onderwijs en 
zorg voor scholen. In de praktijk blijkt het overleg over het beleid van RSV 
te gaan. 
In de bijlage een nieuwe brief voor werving nieuwe OPR leden. 

• Voldoet de brief aan de verwachtingen?   

• Welke aanvullingen zijn nog nodig?  
 
De tekst van de nieuwe oproep schept veel meer duidelijkheid. Het stukje 
dat Anouk heeft geschreven wordt hieraan toegevoegd.   
Dit wordt geagendeerd voor de OPR – vergadering op 24 maart. 
Daarna wordt dit geplaatst op de website en verzonden naar de 
bestuurders met het verzoek door te sturen naar directeuren scholen en 
MR-en. Ook wordt deze tekst opgenomen in de nieuwsbrief RSV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Tijs/ F. Derijck 

5. Uitnodigen gastsprekers 
De volgende ideeën wordt genoemd: 

• Iemand van ROG (regionaal overlegorgaan).  Jack Tijs neemt 
hierover contact op om te spreken over onderwijs, zorg en 
medezeggenschap. 

• Marieke Kreek laten vertellen hoe de OPR bij haar SWV werkt.  

• Ben Kusters geeft 24 maart in de OPR een terugkoppeling over 
zijn bezoek aan Kroevendonk in Roosendaal met inclusief 
onderwijs.  Naar aanleiding hiervan kan de directeur van de 
inclusieve school worden uitgenodigd.  

 

 

6. Rondvraag en sluiting  

 De data 24 maart 2020, 26 mei 2020 en 30 juni 2020 zijn akkoord  
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De jaarplanning van de OPR wordt besproken: 
26 mei akkoord en 30 juni reservedatum akkoord.  

    

 Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.55 

uur. 

 

 

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda PO Actie door: 

01.   

 


