
RSV BREDA EO 
Ridderstraat 34 
4902 AB Oosterhout (NB) 
 
 
 
 
Agenda OPR-vergadering 
 
Datum Locatie Aanvang Afsluiting 

1-7-2014 Mencia de Mendozalyceum 
Mendelssohnlaan 1 
4837 CV  BREDA 

  19.30 uur 21.00 uur 

Deelnemers: 
Leden ondersteuningsplanraad: 
Jeanne Geerts KSE 
Tim Nagtegaal  Brederocollege 
Marc Terpstra Stedelijk gymnasium 
Anita Martens, plv. voorzitter KSE 
Eugenie de Roij KSE 
Harold v.d. Pol OLV Breda 
Toine Witters  KSE 
Gerard van Niel, secretaris  Mencia de Mendoza 
Christel van Aard OLV Breda 
Yannicke Rutters De Rotonde  
Kerry-Ann v. Wensen Liduinaschool  
Liesbeth Geers Newmancollege 
Margot van Houwelingen, voorzitter KSE   
Ingrid Schoenmakers Munnikenheide College 
 
Johan Baselmans Dagelijks bestuur 
Peter van Heusden Dagelijks bestuur 
Frank Hessels   RSV Breda e.o. 
  
Afwezig met kennisgeving:  
Gerard Pruim Michaël/Mencia 
Jack Tijs Driespan 
               
Verslag: 
 
1. Opening en vaststelling agenda door Margot van Houwelingen. Afwezig zijn Gerard Pruim, die zich vorige 
vergadering al had afgemeld en Jack Tijs die een schouderoperatie heeft ondergaan. Gerard van Niel vraagt 
ruimte in de agenda voor het agendapunt ‘urenvergoeding voor personeelsleden in de OPR’. Er wordt 
gestreefd naar een eindtijd van 21.00 uur. 
 
2. Verslag vorige vergadering: 
 
- Urenvergoeding voor personeelsleden in de OPR: dit onderwerp is ter sprake gebracht in de bestuurs-
vergadering. Daar wordt verschillend over het onderwerp gedacht, mede doordat besturen in meerdere 
samenwerkingsverbanden vertegenwoordigd zijn. Het bestuur heeft het DB gevraagd een voorstel te maken.  
Gedacht wordt aan een hogere vacatievergoeding of een ureninzet. Er wordt nog even gewacht op de nieuwe 
cao-tekst, daarin wordt hieraan aandacht geschonken. Onderwerp komt terug op de volgende agenda. 
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3. Mededelingen  
- Frank Hessels is benoemd als directeur van het RSV Breda e.o. Hij wordt gefeliciteerd en hem wordt succes 
gewenst. 
 
4. Begroting 2014-2015 
 
De penningmeester licht de begroting toe. Het is een begroting op schooljaar, omdat het grootste deel van de 
verplichtingen (de vso-plaatsen) gaan over een heel schooljaar. Als Stichting zijn we wel verplicht om een 
kalenderjaarbegroting te maken, omdat zowel de bekostiging als de verantwoording achteraf steeds over het 
kalenderjaar gaat. 
In de overgang van oud naar nieuwe samenwerkingsverband levert dat wel een meevaller op, omdat we over 
2014 niet 5/12 maar 6/12 van het nieuwe jaarbudget ontvangen. En dat is hoger dan het budget van het 
“oude” samenwerkingsverband. Omdat we in ons samenwerkingsverband met dezelfde besturen aan tafel 
zitten, is er dus geen probleem met verrekenen. Onze leerlingen hebben het voordeel. 
  
- 2014-2015 is een overgangsjaar. Een aantal zaken loopt door zoals bijvoorbeeld de LGF, hoewel die niet 
meer zo heet. Er is gezorgd voor continuering van de ondersteuning. 
 
- de baten zijn onderverdeeld in drie geldstromen: 
 1. lichte ondersteuning: de beschikking hiervan komt nog. In begroting is het richtbedrag opgenomen. 
 2. de overgangsbekostiging: dit betreft het schooldeel van de huidige rugzak. 
 3. de normbekostiging: eerste deel van de zware ondersteuningsmiddelen. 
 
- aan de lastenkant blijven de kosten voor de Rebound het eerste jaar nog gelijk.  
 
- de overheadkosten zijn bewust zo laag mogelijk gehouden. Er moet zoveel mogelijk geld naar de leerlingen. 
De bestuursleden ontvangen geenvergoeding. 
 
- budget PCL: is gelijk aan het budget van afgelopen jaar. Er is wel een verdeling gemaakt in een 
basisvergoeding voor de twee specifieke vmbo-scholen (Rotonde en Christoffel) en het budget dat 
beschikbaar is voor individuele aanvragen. 
 
- de cofinanciering met de gemeenten is tot 1 januari begroot. Daarna zal de inzet van zorg onderdeel zijn van 
de gemeentetaak. 
 
- frictiekosten specifieke zorg: kosten die mogelijk gemaakt moeten worden voor de persoonlijke verzorging 
van leerlingen met ernstige beperkingen. Deze zorgtaak is naar de mening van het bestuur een taak van de 
gemeenten vanaf 1 januari 2015. Mogelijk zal er aanvullende financiering van het samenwerkingsverband 
nodig zijn van 1 augustus tot 1 januari. 
 
- ondersteuning scholen: het voornemen is er om meer budget naar de scholen te laten komen, waarmee die 
dan de lichtere arrangementen vorm kunnen geven. 
 
- innovatiefonds: nog nader uit te werken. Maar is in principe beschikbaar om scholen te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van specifieke voorzieningen aan hun school of in hun regio. Scholen of een regio kan daarvoor 
een aanvraag indienen.  
 
- Er staat nog een tikfout in: de kosten voor de coördinator zijn begroot op € 45.000,--, zo vermeldt de tekst.  
In de begroting is echter € 54.000,-- opgevoerd. 
 
- Drempelonderzoek678: er worden vraagtekens gezet bij het opnieuw uitvoeren van het Drempelonder-
zoek678, nu het niet meer gebruikt mag worden bij de toelating van leerlingen. Hier is voor gekozen, om de 
basisscholen dit instrument niet zonder waarschuwing vooraf te ontnemen. Bovendien hebben de vmbo-
scholen de info uit het Drempelonderzoek hard nodig voor het onderbouwen van de aanvraag voor een lwoo- 
of pro-indicatie bij de RVC. 
Er ontstaat een levendige discussie over de advisering door de basisscholen en de steeds belangrijke rol die 
krijgt in de nieuwe wet- en regelgeving. Daar bestaan grote zorgen over. 
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Mogelijk dat het inspectietoezicht op die advisering er toe gaat leiden dat het uitbrengen van een schooladvies 
door het PO aan het VO van betere kwaliteit wordt. 
 
De voorzitter vraagt aan de OPR of er een positief advies uitgebracht kan worden? De OPR is unaniem voor. 
 
5. De toekomst van het RSV Breda eo 
 
Frank Hessels schetst de toekomst van het samenwerkingsverband zoals dat onlangs op een studiedag door 
de besturen is besproken. 
Die studiedag heeft een aantal richtinggevende uitspraken opgeleverd: 
- alle reguliere scholen gaan meer leerlingen in de eigen school opvangen en dus minder leerlingen verwijzen; 
- het vso blijft bestaan, maar wel als een specialistische voorziening, zo klein mogelijk en gericht op een 
specifieke doelgroep. 
- daartussen komen er specifieke ‘scholen’: naast de bestaande Rotonde en Christoffel ook voorzieningen voor 
HAVO en VWO. De specifieke scholen/voorzieningen worden gesitueerd in ieder van de drie subregio’s; Breda, 
Etten-Leur en Oosterhout. 
-scholen ontvangen een budget om daarmee kleinere arrangementen in te richten, personeel te 
professionaliseren, expertise in te huren en –indien onvermijdbaar- een leerling die doorverwezen wrdt naar 
een specifieke school of voorziening of het vso budget mee te geven. Geld volgt de leerling. De school blijft 
(mee) betalen voor de tijd dat een leerling niet regulier is geplaatst. 
- het samenwerkingsverband komt pas in beeld op het moment dat er een toelaatbaarheidsverklaring tot het 
vso moet worden afgegeven; 
- het samenwerkingsverband gaat ook grip krijgen op de toelating van leerlingen op de specifieke scholen 
doordat er ook instemming van het samenwerkingsverband nodig is om een leerling daar te kunnen plaatsen. 
Dit zal geen formele tlv zijn, maar een soort voucher. Aan de uitwerking ervan wordt nog gewerkt. 
- Leerlingen verblijven zo kort mogelijk in een specifieke school of vso en worden indien haalbaar na een 
mogelijk beperkte tijd door- of terugverwezen. Hoewel er een groep leerlingen zal zijn die blijvend 
aangewezen is op een dergelijke voorziening. 
- In schema: 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
   Thuisnabijheid         Ondersteuning 
 
Tenslotte merkt hij op dat deze gedachtegang van het bestuur nog niet met de scholen is gecommuniceerd. 
Hij vraagt daarom om enige terughoudendheid bij het intern bespreken van dit beeld. 
 
  
6. Jaarplanning  
 
Er zijn vijf datums geprikt. Dat lijkt aan de ruimte kant, maar het is gemakkelijker een geplande vergadering 
te laten vervallen dan een extra vergadering te plannen. Vandaar deze keuze. 
In verband met het nieuwe ondersteuningsplan liggen de data veelal in de eerste helft van het schooljaar. 
In verband met de eindexamens wordt de vijfde geplande vergadering verplaatst naar 9 juni. 
 
In 2014-2015 worden dan de volgende vergaderdata vastgelegd: 
3 september, 5 november, 12 januari, 26 februari en 9 juni. 
 

R e g u l i e r e   s c h o l e n 
 

Specifieke scholen/voorzieningen 

V S O 
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7. Rondvraag  
 
Gerard van Niel herinnert aan het voorstel van Gerard Pruim uit een vorige vergadering om als OPR scholing 
te volgen. Afgesproken wordt dat de voorzitter en secretaris een voorstel zullen maken. 
Jeanne Geerts vraag wanneer de website-inlog komt? Daar wordt aan gewerkt. Het is nu nog zo dat je als 
OPR-lid alle mappen te zien krijgt en dat werkt verwarrend. Aan een oplossing wordt gewerkt. 
 
Ingrid Schoenmakers vraagt naar het tijdstip van de vergaderingen. Daar waren een vorige vergadering de 
meningen over verdeeld. 
In de volgende discussie worden alle voor- en nadelen van de aanvangstijdstippen 19.00 uur of 19.30 uur 
genoemd. Uiteindelijk komt er na stemming uit dat een duidelijke meerderheid de voorkeur heeft voor een 
aanvangstijd van 19.30 uur. 
De vergaderingen worden gepland van 19.30-21.30 uur. 
Gerard van Niel vraagt na wat de mogelijkheden zijn om Mencia als vaste vergaderplaats te benoemen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst allen nu reeds een prettige vakantie toe. 
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