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No: Omschrijving: Actie: 
 
   
1. Welkom.  

Jack Tijs heet iedereen van harte welkom.  

 

 

 

 

2. Informatie vanuit het bestuur RSV Breda e.o. (door Marie-Louise de 
Groot)   

• Algemene info 
Vandaag algemene ledenvergadering. 
Groot financieel dilemma: veel kinderen door naar SBO en SO, dit is 
een grote kostenpost, kost veel. Hierdoor is er minder geld voor 
regulier onderwijs beschikbaar. Dit vraagt om keuzes. 
Volgende week komen algemene leden opnieuw samen.  
- Complex vraagstuk: wat hebben we nodig om samen leerlingen 

in regulier onderwijs, thuisnabij op te vangen, zoals beschreven 
in het ondersteuningsplan. Structuren versterken.  

 

• Prognose SBO-SO 2019-2020  
Gegevens vanuit Forecast geven aan dat er een grote 
aanmeldingsvraag is. Wat betekent dit? Komt er een maximaal 
plaatsingsvolume? Is dit ook een ALV-vraag? 
 
So3 en So 4 lijken te stabiliseren. SBO blijft groeien (zoals staat in 
forecast).  
Wordt de forecast  “goed”, realistisch ingevuld?  Teveel? Te weinig? 
Vult iedereen in? Kortom is het in vullen een manier om veilig mijn 
leerlingpopulatie aan te geven en niet een manier om het 
totaaloverzicht duidelijk te maken? 
Marie-Louise mist het gesprek tussen besturen, directeuren en IB-
ers.  
Actie:  
* bespreken werkwijze forecast en tijdspad. 
* bespreken verwijzingen en tijdspad (regulier onderwijs geeft aan 
dat 1 mei lastig is, net zoals invullen forecast).  
 
Groei SBO boven 2,48%. Niet landelijk. Grote verschillen tussen 
scholen: in verwijzen, in wat scholen kunnen.  
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Marie-Louise heeft data op swv-, bestuurs- en schoolniveau.  
Zij heeft deze data (samenvatting) naar bestuurders gestuurd.  
Actie: 
Marie-Louise stuurt dit ook naar OPR.  
 
 
Babette: wat kunnen wij als OPR doen?  
 
Marie-Louise heeft de opdracht om dit te bespreken gelegd bij de 
directeuren van de werkeenheden. Opdracht moet zijn: leren van 
elkaar, elkaar versterken. Elkaar aanspreken. Transparant zijn.  
 

• Stand van zaken betreft detacheringen (12 juni bestuursbesluit)/ 
personele bezetting 
Marie-Louise heeft verschillende soorten detacheringscontracten 
met verschillende besturen afgesloten. Technische kant voor de 
werkgever. De overige zaken zijn voor het SWV.  
 
Marijke Martines: coördinator van het COT. Zij gaat Consulenten 
Passend Onderwijs functioneel aansturen.  
 
Marie-Louise is in gesprek om personeel in dienst te nemen voor het 
SWV: de mensen die enkel voor het SWV werken, zoals bv. ML 
Haers. 
 

 

 

Marie-Louise de 

Groot 

 

3. Werkeenheden (door Marie-Louise de Groot) 
Werkeenheden zijn gevormd. Passende Consulenten zijn aan de 
werkeenheden gekoppeld. Per werkeenheid zijn grote verschillen in 
stand van zaken. 
 
Wat is de taak van de procesregisseurs?  Zij moeten de werkeenheden 
ondersteunen bij de techniek doelmatigheid van hun handelen.  
Er zijn voor nu twee procesregisseurs (32 uur per week) aangesteld. 
 
Werkeenheden moeten eigenaarschap nemen. Regisseurs doen de 
analyse, zicht krijgen op sterke en minder sterke kanten, proberen te 
verbinden, werkeenheden ondersteunen om de gesprekken op gang te 
krijgen.  
 

 

 

 

4. MRP samenwerkingsverband 
Jack, Ben en Jaap hebben overleg gehad om z.s.m. met Dimitri aan tafel 
te gaan om de MRP in te richten.  

 

• Statuut MRP zijn aangepast. Ligt nu bij directeur-bestuurder. 
Na goedkeuring legt zij het voor aan de OPR.  
Actie Marie-Louise: zij kijkt het officieel traject na.  

• Reglement MRP is aangepast. 

• Startdocument is opgesteld, zodat later MRP COT kan starten 
en aanvullen. 
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• Brief oproep MRP wordt voor de vakantie gestuurd naar alle 
leden COT. Ben stuurt de oproep door naar Marie-Louise Haers. 
Kandidaten sturen motivatie naar Marie-Louise Haers. Zij stuurt 
door naar Jack, Ben en Jaap. Zij bereiden verder voor.  

 
Opmerking Marluuke: 

• In statuut staat dat OPR en MRP regelmatig samen vergaderen. 
Jack geeft aan dat er overeenkomsten zijn, dus handig 
ongeveer twee keer per jaar samen overleg. 

• Hoe vaak komt MRP samen?  Plan ongeveer 8x per jaar, beter 
te veel plannen en afzeggen.  
 

Marie-Louise 

Haers 

Jack, Jaap, Ben 

 

 

5. Informatie vanuit de sollicitatiecommissie 
OPR heeft bindend voordracht gedaan voor onafhankelijk 

toezichthouder. Voordracht is unaniem. De toezichthouder begint op 1-

7-2020.  

 

 

6. Conceptverslag d.d. 26-05-2020 

• Verslag akkoord bevonden.  

• Data OPR goedgekeurd. Worden aangevuld met vergaderingen 

samen met MRP COT (2x p.j.). 

• Eerder ingestuurd stuk van Barbara met aandachtspunten voor 

SWV wordt geagendeerd. 

 

 

 

Jack/ Francy 

 

Jack/ Francy 

7. Stand van zaken werving nieuwe leden OPR 

• Voorstuk (trigger) op website RSV. 

• Brief ervaring OPR-lid vanuit ouder en leerkracht. 

• Brief met zakelijke gegevens. 
 
Acties: 

• Aanpassen voorstuk  

• Stukken sturen naar RSV: vragen te plaatsen op website en 
versturen naar alle besturen (in augustus 2020). 

 

 

 

 

 

 

Jack 

8.  Terugblik op de vergadering (hoe liep de vergadering, is alles aan 
bod gekomen, zijn we zaken vergeten, wat moet er nog besproken 
worden dit jaar? 30-06 inplannen?) 
 

Babette: fijn dat er informatie komt vanuit SWV, maar indien mogelijk 

toch eerder stukken op papier, zodat OPR een standpunt kan innemen, 

gerichte vragen stellen, zodat je als lid een gedegen bijdrage kunt 

leveren. Nu nog vaak volgend.  

Hier sluiten meer OPR-leden zich bij aan.  

Vooral voor de oudergeleding die niet direct in het onderwijs werken  is 

het lastig te volgen.  
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Eventuele oplossingen:  

• Jack: voor vergadering aan leden vragen of zij agendapunten 

willen aandragen.  

• Babette en Anouk: eventueel stukken in een kleine groep 

voorbereiden, dan ter vergadering brengen om gerichte vragen 

te kunnen stellen.  

• Yvonne: complexe materie. Kan ouders afschrikken en zorgen 

opwekken (ingewikkelde structuren, kind komt niet ter sprake). 

• Vaste bespreektijden afspreken om  met een klein groepje voor 

te bespreken. 

Actie Jack:  

• bespreekt dit met Marie-Louise. 

• bespreekt daarna met Francy: organisatie: extra data plannen. 

 

Ben: mist het inhoudelijke stuk. Mogelijk komt dit beter aan bod als de 

werkeenheden aan de slag gaan. 

Info uit de werkheden is nodig om als OPR de directeur-bestuurder te 

bevragen en van informatie uit de praktijk te voorzien. 

 

Yvonne: het blijft best een brij. Als ouder word ik ongeduldig: het lijkt (de 

organisatie SWV) niet geregeld. 

 

Knelpunten lijken: 

• late communicatie 

• onduidelijkheid betreft structuur 

• inhoud 

 Nu  worden veel onderwerpen geleid door “tekort aan financiën” .  

 Nodig: praten vanuit de behoeften van een kind; hoe kunnen we binnen 

het swv de onderlinge samenwerking versterken. 

 

Idee Marieke: uitnodigen toezichthoudend bestuur bij OPR-vergadering.  

 

 

 

Jack/ Francy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jack 

 

9. Rondvraag en afsluiting 

• Etentje: Jack regelt 
 
We wensen iedereen een prettige vakantie.  

 

Jack 

 
 
 


