
 
  

Aanwezig: Ben Kusters, Francy Derijck, Jaap Vogels, Barbara van Glinstra Bleeker, Babette 
Rademakers, Jack Tijs, Anouk de Wijs, Yvonne Zwarter, Patty Schellens, Marieke de 
Kreek-Haven Marie-Louise de Groot (directeur) 

Afwezig: Daisy Tabee, Marluuke Franken 

Notulant: Marie-Louise Haers 
  

  

  

Verslag 6e OPR-vergadering RSV Breda PO d.d.  26-05-2020 
 
   

No: Omschrijving: Actie: 

 

   

1. Opening door Jack Tijs  
Jack Tijs opent de vergadering en heet iedereen digitaal van harte 

welkom via Zoom. 

 

 

 

 

2. Informatie vanuit het bestuur RSV Breda e.o.  
Marie Louise de Groot geeft een toelichting op de volgende 
onderwerpen: 

• Detacheringsovereenkomsten. Tijdens de gesprekken die zij heeft 
gehouden met de besturen over de detacheringsovereenkomsten is 
geconstateerd dat het SWV een groot btw-risico heeft. Na juridisch 
advies te hebben ingewonnen, is het financieel niet verantwoord om 
met detacheringen te werken. Zij wil ernaar streven dat vanaf 01-08-
2021 alle medewerkers, die voor een volledige FTE-omvang voor het 
SWV werken, in dienst komen van het SWV. Er is nog een andere 
mogelijkheid van gedeeld werkgeverschap. Dit kan bij medewerkers 
die voor een gedeelte van hun FTE-omvang ook werkzaamheden 
blijven uitvoeren voor het bestuur waar zij in dienst zijn.  Dan worden 
alle kosten samen gedeeld tussen bestuur en SWV. Het bestuur 
neemt hierover een besluit op 12 juni tijdens een extra vergadering.  
De aanstelling van de coördinator COT is hierdoor nog niet afgerond. 
Ook hierover neemt het bestuur op 12 juni een besluit.   
De aanstelling van de procesregisseurs is nog niet rond omdat de 
financiële kaders dit niet toelaten. Ze heeft nu gekozen voor een 
tijdelijke oplossing.  

• De jaarrekening 2019 wordt op 12 juni naar verwachting 
goedgekeurd door het bestuur. Daarna wordt dit geagendeerd op de 
ALV op 30 juni. 

• De prognose 2020 staat op de agenda van het bestuur. Het 
taakstellend budget staat onder druk. De verwachte instroom SO en 
SBO en de forecast van de basisscholen is nog niet binnen. Deze 
informatie Is nodig voor een nauwkeurige raming. De begroting 2021 
wordt geagendeerd op de eerste ALV 6 oktober. Hiervoor wordt een 
beleidsbegroting opgesteld waar een relatie tussen de middelen en 
beleid wordt aangegeven. Tot die tijd wordt geprobeerd zo min 
mogelijk schade op te lopen.  Er zijn voldoende middelen vanuit het 
Rijk, maar we moeten het met elkaar anders gaan inrichten. 

 



Belangrijk hierbij is om het gesprek met de besturen op gang te 
krijgen.  

• Verloop regelingen en onderwijs in corona tijd in 3003. De afgelopen 
tijd is veel op afstand gewerkt. Veel kan via beeldbellen. Voor de 
ambulant begeleiders is het lastig om observatie te doen, die nodig 
zijn bij afgifte van een TLV.  Bij het SWV is sinds vorige week 
afgesproken één dag per week fysiek te werken in Oosterhout. Ben 
Kusters geeft hij dat hij de indruk heeft dat er niet veel stagnatie is op 
de scholen. Wel is geconstateerd dat het gedrag van leerlingen nu 
anders is door het thuisonderwijs en het lesgeven in kleinere 
groepen. Het is afwachten wat de ontwikkelingen zijn als straks weer 
les wordt gegeven in volle klassen.  

• Werkgeversverantwoordelijkheid en MRp.  Marie Louise de Groot 
heeft op dit moment geen gesprekken met medewerkers het in 
dienst komen bij het SWV. Zij constateert wel dat er wel onzekerheid 
en onrust is bij medewerkers. Het is spannend voor hen. Voor de 
voorbereiding van de MRp kan Dimitri van Hekken worden 
ingeschakeld. Jack en Jaap maken een afspraak met hem.  Ben geeft 
aan dat hij graag lid wil worden van de MRp. 

• Groeibekostiging SO en SBO en de gevolgen per 1 mei. Er is een 
grote groei van aanmeldingen in afgelopen jaren geconstateerd. De 
bekostiging van de SO-scholen heeft achteraf plaatsgevonden.   Het 
SWV draait de schooljaren 2018-2019 en 2019-2020 terug naar de 
oorspronkelijke wettelijke regeling. 

• De bekostiging SO3 wordt ook teruggebracht naar de wettelijke 
grondslag van categoriebekostiging.  

• De werkeenheden hebben hun werkplannen aangeleverd. Eén 
werkeenheid heeft uitstel aangevraagd tot 1 juni. Hier kunnen met 
professionals en de coördinator COT goede stappen worden gezet. 
Geconstateerd is dat er veel verscheidenheid is en iedere 
werkeenheid zit in een andere fase. Deze week wordt een formele 
reactie naar de werkeenheden verzonden. Daarin staat o.a. vermeld 
welke ambulant begeleider aansluit bij welke werkeenheid en wat de 
formatie is die wordt toebedeeld. De OPR vraagt of de werkplannen 
onderling worden gedeeld?  Marie Louise de Groot vindt dit een goed 
idee, maar de werkeenheden zijn eigenaar van hun plan en dit is aan 
hen. De procesregisseurs gaan gesprekken op gang brengen tussen 
de werkeenheden. Ook IB en directeuren hebben hierin een rol. We 
zitten nog in een beginfase.  

• Yvonne meldt dat vanuit het ministerie een onderzoek is 
gepubliceerd naar arrangementen van samenwerkingsverbanden. 
Zij vraagt of deze ontwikkelingen worden meegenomen? Het 
onderzoek is niet bekend en zij gaat dit mailen naar alle leden van de 
OPR.  

3. Informatie vanuit Jack Tijs 

• Planning en voortgang sollicitatiecommissie. De gesprekken voor de 
werving van de extern toezichthouder met de OPR zijn gepland op 16 
juni. De OPR heeft nog geen sollicitatiebrieven ontvangen. Jack 

 

 

 

 

 



vraagt aan alle leden om vragen die gesteld kunnen worden aan de 
kandidaat te mailen naar hem.  

• Oprichting van de MR en verschil MRp. Jaap heeft informatie 
opgevraagd bij Dimitri en een stappenplan ontvangen. Eerst moet 
een reglement en statuut worden opgesteld. Aangeven wat de taken 
zijn van de OPR en MRp. Ben sluit aan om dit te bespreken. De OPR 
richt MRp op en dan is het verder aan de MRp.  
 

 

allen 

 

4. Conceptverslag d.d. 03-03-2020 
Het verslag wordt zonder op- of en aanmerkingen goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van het verslag wordt het volgende opgemerkt: 
Rondvraag, gastsprekers. Marieke merkt op dat zij wel iets wil zeggen 
over haar SWV als haar ervaringen als directeur-bestuurder, maar haar 
SWV heeft geen OPR.  

 

 
Vervolgoverleg OPR onderling (20.30 -21.30 uur) 

 
5. Voorstel planning 2020-2021 

• 26 mei 2020. Vandaag was een geplande vergadering met het toezichthoudende deel. Dit is 
niet gelukt.  

• De OPR nodigt het bestuur uit om aan te sluiten bij de OPR-vergadering op 15 september of 
10 november.  De voorkeur gaat uit naar een fysiek overleg, maar als dit niet kan dan via 
beeldbellen.  

• Nieuwe data volgend jaar: 
o 15 sept 20 
o 10 nov 20 
o 5 jan 21 incl. toezichthoudende deel bestuur 
o 9 feb 21 
o 30 maart 21 
o 11 mei 21 
o 22 juni 21 

6. Stand van zaken werving nieuwe leden OPR 
 

Stand van zaken begin maart 2020 

• We zoeken 1 personeelslid en 1 ouderlid 

• Ouderlid Marluuke is uitgenodigd om deel te nemen aan de volgende vergadering 
 

Stand van zaken brief werving nieuwe leden 

• Opzet brief is aangepast 

• Het stuk van Anouk wordt bijgevoegd of toegevoegd?  
 

Communicatie 
De wervingsbrief wordt: 

• op de site van RSV Breda gezet  

• in de nieuwsbrief van RSV gezet 

• via Marie-Louise Haers naar alle bestuurders gestuurd met een nadrukkelijk verzoek door 
te sturen naar hun directeuren en MR-en.  



• Patty Schellens geeft aan zij met ingang van volgend schooljaar geen lid van de OPR meer 
kan zijn omdat haar zoon naar voortgezet onderwijs gaat.  

• Jack Tijs gaat de wervingsbrief samenvoegen met het stukje wat Anouk heeft geschreven. 
Daarna kan dit worden verspreid conform de punten hierboven genoemd. Jack schrijft 
ook een uitnodigend stukje over de veranderingen binnen het SWV en voegt dit toe.  

 
7. Rondvraag en afsluiting 

Marluuke neemt vandaag voor het eerst als OPR- lid deel aan de vergadering. In oktober heeft ze 
als toehoorder een OPR-vergadering bijgewoond.  
Francy past de lijst met alle gegevens van de OPR- leden aan.  
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit Jack de vergadering om 21.15 uur.  
 

 

 


