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1. Welkom.  

Francy opent de vergadering omdat Jack later is. Zij heet iedereen van 

harte welkom.  

 

Jacques van den Born en Nicole van Son, (voorzitter DB) zijn als gasten 

aanwezig in verband met ondersteuningsplan. Nicole is ook 

bestuursvoorzitter van INOS. 

Het aanreiken van het ondersteuningsplan is verlaat naar september.  

Nicole licht toe dat het samenwerkingsverband momenteel veel 

aandacht besteed aan een oriëntatie op de toekomstige inrichting van 

de organisatie van het RSV Breda. Wat is de goede werkwijze voor de 

komende periode. Het DB wil ook graag verkennen wat de OPR daarbij 

wenst naar het DB toe.  

 

Naar aanleiding van de opmerking in de vorige OPR-vergadering over 

de vele gehanteerde afkortingen deelt Jacques een afkortingenlijst en 

een begrippenlijst uit. Na de zomervakantie wordt een moment 

gepland met de OPR waarin een soort introductie wordt gegeven voor 

alle nieuwe leden.  

 

 

 

 

2. Toelichting concept ondersteuningsplan 2018-2022. 
Jacques licht de vorderingen toe van een vijftal speerpunten die het 
algemeen bestuur heeft belegd:  

 Alle interne procedures herijken. De werkgroep 
groeidocument was al gestart. Het SWV gaat in de komende 
periode kijken welke zaken in het kader van de werkdruk en 
administratieve last kunnen worden geschrapt. Echter blijven 
een aantal zaken wettelijk verplicht. Dit heeft ook te maken 
met vertrouwen en rekenschap en het vinden van een balans 

 



   

Verslag 5
e
 OPR- vergadering RSV Breda PO d.d. 05-06-2018 Pagina 2 

 

hiertussen.  

 De deskundigheid uit oogpunt van preventie vergroten voor 
leerkrachten, IB-ers en directies door een ondersteunings-
structuur op wijkniveau te organiseren. De tripartite 
overeenkomst kan worden afgebouwd omdat deze in FTE 
sterk is verminderd. Het DB legt de komende vergadering aan 
het AB de vraag of de herbestedingsverplichting kan worden 
verminderd en de gereserveerde middelen hiervoor kunnen 
worden ingezet om de ondersteuningsorganisatie meer 
wijkgericht te gaan inrichten. Daaromheen wordt nog een schil 
met echte specialisten beschikbaar gesteld door besturen voor 
het hele samenwerkingsverband.  

 Vergroten van de basisondersteuning.  

 Samenwerken van scholen bevorderen. Door scholen in de 
wijk gebruik te laten maken van elkaars kwaliteiten. Getracht 
wordt dit ook over de sub-regio’s heen te organiseren. Ook de 
voorschool hierin meenemen.  

 Integraal arrangeren bevorderen. Investeren in gesprekken 
met ouders. Proberen de verbinding te zoeken tussen alle 
partijen: onderwijs, gemeente en ouders.  

 
Het SWV heeft meer tijd nodig. Alle 26 schoolbesturen moeten voelen 
dat we allemaal echt achter het collectieve samenwerken staan. Dit is 
een grote cultuurverandering binnen het SWV, door de grote 
diversiteit aan besturen. Besturen moeten de bereidheid hebben om 
alle expertise beschikbaar te stellen voor het hele SWV.  
Als duidelijk is wat de basisondersteuning van de wijk wordt, kunnen 
audits bij elkaar worden georganiseerd. 
Het SWV wil dat het nieuwe ondersteuningsplan voor alle partijen 
goed leesbaar maken door het een andere vormgeving te geven en het 
minder lijvig te maken. Daarbij moet alles ook nog netjes naar 
financiële middelen kunnen worden vertaald.  
 
Jacques en Nicole hopen dat het algemeen bestuur volgende week 
dinsdag een besluit kan nemen over de schets van de 
ondersteuningsorganisatie.  
 
Jacques licht verder toe de Inspectie in kennis gesteld dat het nieuwe 
ondersteuningsplan niet voor 1 mei kon worden aangeleverd. Wettelijk 
gezien kan geen uitstel worden verleend. Het samenwerkingsverband 
heeft van de inspectie een brief ontvangen dat als niet kan worden 
voldaan aan deze verplichting een bekostigingssanctie wordt 
toegepast.  
Er is een alternatief besproken met de inspectie. Dit houdt in dat het 
huidige vastgesteld ondersteuningsplan 2014-2018 met één jaar wordt 
verlengd naar 2014-2019. Voorwaarden hiervoor is dat het algemeen 
bestuur, de OPR en het OOGO( gemeenten) hiermee akkoord moeten 
gaan. Zodra het nieuwe ondersteuningsplan inclusief een beleidsrijke 
begroting begin volgend schooljaar gereed is, kan dat worden 
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voorgelegd aan de OPR en worden vastgesteld.  
 
De vraag of de OPR akkoord gaat met de verlenging van één jaar van 
het huidige ondersteuningsplan wordt aan het eind van de vergadering 
intern door de OPR besproken.  
 

3. Governance 

De huidige organisatievorm: directeur- en een bestuur bestaande uit 

het algemeen bestuur en dagelijks bestuur. Uit het algemeen bestuur 

vormen een aantal bestuurders een commissie van toezicht.  

Jacques licht toe dat het voor de toekomst belangrijk is dat er een 

onafhankelijk toezicht. Het samenwerkingsverband moet de komende 

maanden gaan kijken hoe deze verdere door ontwikkeling bij de 

cultuurverandering past. De vraag of we een goede 

besturingsstructuur hebben dient de komende maanden te worden 

beantwoord, uiterlijk tot 1 januari 2019 om dit voor te bereiden.  

Hiervoor dient ook goed afstemming met het jeugdplan van de 

gemeenten plaats te vinden.  

In de nieuwe Governance is belegd dat de OPR twee keer per jaar 

overleg houdt met het bestuursorgaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Afspraken maken vervolgvergaderingen.  
Welke stappen wil de OPR met het SWV maken en wanneer en op 
welke manier wil de OPR betrokken zijn? Wat is vanuit de OPR nodig 
voor het SWV? In welke rol ziet de OPR zichzelf hierin?  
De volgende route wordt afgesproken:  

 Eerst OPR informeren; 

 Intern overleg van de OPR voor het formuleren van vragen 

  Formele toelichting over het nieuwe ondersteuningsplan aan 
de OPR  

 
Het nieuwe ondersteuningsplan wordt een publiekvriendelijke versie 
Alle wettelijke stukken kan indien men die wil lezen vinden op de 
website via een link.  
De voorbereiding is tot januari 2019 en daarna wordt een 
activiteitenplan met tijdpad vastgelegd in een soort bijlage. Ook de 
ambities en KPI’s worden meegenomen.  
 
Het voorstel is om een informatie avond om 18.00 uur te laten 
beginnen tot 21.30 uur met broodjes.  
Jack en Francy gaan met Jacques van den Born overleggen welke data 
hiervoor worden gepland.  
 
Dhr. Van den Born en mw. Van Son verlaten de vergadering.  
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Instemming nieuwe ondersteuningsplan. 
De OPR stemt in met de verlenging van het huidige 
ondersteuningsplan met 1 jaar mits duidelijke tijdspad waarin OPR en 
Jacques vd Born het nieuwe ondersteuningsplan kunnen doornemen 
en bespreken. 
De OPR wil de garantie dat het nieuwe ondersteuningsplan in 
september wordt besproken met de OPR.  
Jack deelt dit mee aan Jacques van den Born en vraagt of hij een 
aanbiedingsbrief met de vraag en de toezegging van een tijdsplanning 
heeft ter ondertekening voor akkoord door de OPR. De conceptversie 
van deze brief wordt naar alle leden gemaild voordat Jack deze voor 
akkoord zal tekenen. Geen bericht van de OPR-leden betekent dat de 
gehele OPR instemt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Jack Tijs  

 

5. Rondvraag en sluiting.  

De extra geplande OPR-vergadering op 26 juni gaat door. Hier worden 

reguliere zaken voor de OPR besproken.  

Madeleine geeft aan dat zij met ingang van het nieuwe schooljaar gaat 

stoppen als lid van de OPR.  

 

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

21.45 uur.  
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