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No: Omschrijving: Actie: 

 

   
1. Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom voor deze vergadering.  

 

 

 

 

2. Verslag 3
e
 OPR vergadering d.d. 02-02-2015. 

Het verslag wordt zonder op- en of aanmerkingen vastgesteld met dank aan 

de notulist. 

 

 

3. Voorstellen nieuwe leden. 

Francy Derijck stelt zich voor. Zij is zorgcoördinator op SBO het Kompas. 

Daarvoor was zij leerkracht op het SBO in Breda. Zij is benieuwd hoe het gaat 

lopen binnen passend onderwijs en zij vindt het interessant om mee te 

denken. Iedereen stelt zich kort voor.  

 

 

4. Stand van zaken ondersteuningsplan.  
Afgesproken wordt dat de vragen ter verduidelijking zo meteen aan Jacques 
worden voorgelegd. Overige vragen proberen om zelf te beantwoorden. 
De OPR geeft aan dat het plan duidelijk is. 
Tekstueel wordt opgemerkt dat op blz. 4 staat tuisnabij, dit moet zijn 
thuisnabij.  
Femke heeft een aantal vragen/opmerkingen uitgewerkt. Dit wordt 
uitgereikt.  
 
Jacques van den Born sluit aan.  
 
Vanuit de OPR worden de volgende vragen/opmerkingen aan hem gesteld: 

 Mona merkt op dat op blz. 51 bij punt h. staat vermeld dat de 
orthopedagoog/psycholoog de aanvraag moet ondertekenen. Dit is een 
veranderde rol voor de CC-er. Die krijgt hierdoor veel macht om een kind 
wel of niet te verwijzen.  

o Jacques geeft aan dat het SWV de verantwoordelijk zo laag 
mogelijk in de organisatie wil leggen. Als alle handtekeningen 
aanwezig zijn, is het voor de CTLV nog een procedurele toetsing.  

 Femke vraag of er sprake is van gedwongen winkelnering bij inzet 
personeel in het kader van de middelen lichte ondersteuning.  
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o Jacques geeft aan dat die er niet is. De middelen lichte 
ondersteuning gaan naar de schoolbesturen en de scholen 
maken de arrangementen zelf. Hier hoeven ze niets voor in te 
kopen. De ondersteuningsorganisatie wordt ingericht door het 
SWV, liefst vanuit personeel dat er al zit. (tripartiete) Als er meer 
expertise nodig is, dan wordt die gezocht. 

 Ben merkt op dat de verplichting van het SWV voor dat gedeelte geldt 
van het dienstverband binnen het SWV.  

o Jacques geeft aan dat het een vastgesteld volume is. Het SWV 
heeft daarbij een werkgarantie voor 5 jaar afgegeven. PO en VO 
gaan samen kijken wat ze nodig hebben. Alles moet nog 
ingeregeld worden. Dit is ook afhankelijk van andere SWV-en.  

 Het zou fijn zijn als de stappen voorafgaand aan de aanvraag CTLV beter 
beschreven worden. Het IOT binnen de school moet goed ingericht zijn. 
Directeur SBO is lid van de CTLV en doet daar uitspraak over de 
plaatsbaarheid van de leerling. Voor SO3 en 4 is dit anders. Na afgifte 
TLV door de CTLV moet de school het kind aanmelden bij de SO school. 
Observatie op de Openluchtschool is onderdeel van het voortraject. 
Contact tussen school waar naar toe wordt verwezen en het kind.  
 
Ronald en Benno sluiten aan.  
Benno stelt zich kort voor.  

 

 Femke mist op blz. 22 bij het domein mensen de ontwikkeling van 
competenties.  

o Jacques merkt op de basiskwaliteit zo laag mogelijk te leggen. 
Het OP valt onder verantwoordelijkheid van het SWV. Deze 
vraag niet, die valt onder het bevoegd gezag. Het SWV mag wel 
zeggen dat een medewerker kwalitatief niet voldoet en hem 
teruggeven aan het bestuur met de vraag om iemand anders te 
leveren. Controlevraag is goed vooral op verantwoording van de 
inzet van de middelen. Andere vraag is geen 
sturingsbevoegdheid van het SWV.  

 Femke vraagt wat de tijdige realisatie is van lichte ondersteuning.  
o Jacques geeft aan dat de hulp van de zorgzwaarte tot en met 

SBO binnen 6 weken adequaat moet zijn opgestart.  

 Femke mist monitoring op scholen.  
o De scholen moeten elkaar op wijkniveau leren kennen. Dit is de 

eerste stap die gezet moet worden. De volgende stap is hoe 
gaan we met die leerkracht aan de slag. Deze 
cultuurverandering duurt een paar jaar. Dit is een rol van het 
SWV om dit te initiëren. Dit is een voorbeeld van een dekkend 
netwerk.  

 Femke vraagt of de doorzettingsmacht moet worden opgenomen.  
o Jacques geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid is van de 

besturen. Je wilt het niet inzetten en niet nodig willen hebben. 
De omslag komt nog wel. Dit staat ook in notulen van vorige 
OPR.  

 Femke vraagt of er een risico voor ouders en kinderen is als je 
doorzettingsmacht niet hebt. Zijn er voldoende regelingen waar ouders 
kunnen aankloppen binnen het SWV? 

o  Ja.  
  
De tekstuele opmerkingen van Femke in de notitie worden door Jacques 
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gecontroleerd en waar nodig aangepast.  

 Peter vraagt hoe het SWV gaat besparen nu de inkomsten fors minder 
zijn?  

o Jacques merkt op dat het SWV op termijn 2,1 miljoen moet 
inleveren. Dit kan men niet halen uit minder verwijzingen SO. De 
uitstroom groepen SO is nog niet bekend. Binnen het SBO is 
bekend dat het einde bijna is bereikt. Er moet ook nog een 
discussie worden gehouden op welke leeftijd een kind in VO of 
VSO komt. Het grootste inverdieneffect zit in de 
arrangementen. Er wordt een efficiencyslag gemaakt door het 
personeel onder te brengen bij het SWV. Voorheen werd altijd 
een standaardbedrag uitgekeerd. De ervaring leert nu dat 
arrangementen lager zijn.  

 Peter merkt op dat scholen uiteindelijk minder geld binnen.  
o Leerlingen krijgen wat ze nodig hebben, er is hiervoor geen geld 

te weinig. De uitgifte van middelen wordt de komende 2 jaren 
gemonitord. Dit wordt transparant gemaakt naar elkaar toe en 
men gaat hierover in dialoog met elkaar.  

 
Alle vragen vanuit de OPR zijn beantwoord. 

 
Jacques geeft aan dat vanuit het bestuur het volgende is opgemerkt: 

 Enkele tekstuele opmerkingen: VO, getal, en blz. verwijzing. 

 Criteria toetsing CTLV: 1 bestuurder wil dat dit nog bestuurlijk getoetst 
wordt. Bestuur heeft de procedurele criteria al goedgekeurd en dit 
betekent dat het een uitvoeringsbesluit en geen bestuurlijk besluit meer 
is.  

 De definitieve Meerjarenbegroting kan worden ingevuld nadat de cijfers 
van OCW bekend zijn. De beschikkingen OCW voor volgend jaar zijn nog 
niet binnen.  

 Op 16 juni wordt de MJB definitief aan het bestuur voorgelegd.  
 
Jacques geeft aan dat vanuit OOGO het volgende is opgemerkt: 

 De wethouders zijn tevreden over de ontwikkeling van het plan. .  

 PO en VO reiken een overzicht aan van alle knelpunten. De wethouders 
gaan dit voorleggen om dit op korte termijn op te lossen. 
 

5. Goedkeuring ondersteuningsplan. 

De OPR geeft aan dat in een jaar tijd heel veel is gedaan. Het 

ondersteuningsplan is prettig om te lezen en het ziet er heel goed uit. De OPR 

stemt voltallig in met het ondersteuningsplan 

 

Jacques geeft aan dat dit het resultaat is van met elkaar openhartig aan tafel 

zitten. De definitieve versie wordt nog naar alle OPR-leden toegezonden. 

 

Afgesproken wordt dat de vergaderdata van de OPR voor volgend schooljaar 

door Jack Tijs worden gemaild aan Jacques, zodat deze dan nog worden 

opgenomen in het ondersteuningsplan.  

De OPR geeft aan voorkeur te hebben voor wisselende avonden. Jack en 

Ronald doen een voorstel aan de OPR-leden. In september wordt informeel 

opgestart. 
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6. Rondvraag en sluiting.  

De werkgroep communicatie is nog niet bij elkaar geweest. Frank Hessels is 

bezig met het plannen van een datum.  

De MR-en moeten geïnformeerd worden door de OPR over het 

ondersteuningsplan. Dit is geen verplichting, maar een dienstverlening. 

Mogelijk dat er 1 of 2 avonden hiervoor worden georganiseerd. Afgesproken 

wordt dit punt de volgende vergadering te agenderen.  

 

Jacques maakt een korte leesversie van het ondersteuningsplan. Deze versie 

wordt ook op website geplaatst. 

 

De volgende OPR vergadering is gepland op 11 juni. 6 juli is gereserveerd als 

extra datum.  

 

Er kan op de basisscholen binnen SWV RSV Breda PO nog discussie ontstaan 

over de basisondersteuning. Met het instrument Q3 is de basisondersteuning 

niet vast te stellen. Er heeft nog onvoldoende afstemming plaatsgevonden.  

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.30 uur de vergadering.  

 

 

 

 

 

 

Jack 

 

   

 
 

 Nr. Datum en 
agendapunt 
 

Actiepuntenlijst OPR RSV Breda OOK PO Actie door: 

1. 121114.4 Vanuit de OPR sluit Ronald Theuns vanuit de 

oudergeledingen aan bij de werkgroep communicatie. 

 

Ronald Theuns 

2. 121114.4 Ter voorbereiding van OPR vergadering vindt telefonisch 

contact plaats met Jack Tijs. Hiervoor wordt een afspraak 

ingepland. Afgesproken wordt dat de OPR leden te 

bespreken onderwerpen melden bij de secretaris zodat hij 

dit kan meenemen bij de agendabespreking.  

 

 
Jack Tijs 
 
 
 
Allen 

3. 121114.8 Afgesproken wordt de jaarplanning van bovengenoemde 

onderwerpen in een kleinere groep te bespreken. Jack, 

Ronald en Jacques pakken dit op. Daarna wordt dit 

voorstel gecommuniceerd met de andere leden.  

 

 
 
Jack, Ronald, 
Jacques 
 

6. 140415.   

 


