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Agenda:       

 
1. Opening en vaststelling agenda  

 

Margot van Houwelingen opent de eerste vergadering van het schooljaar. De geplande vergadering van 3 
september is vervallen, omdat er te weinig relevante agendapunten waren. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Bij het vaststellen van de agenda wordt opgemerkt dat de toevoeging “ter instemming” achter het 

agendapunt Meerjarenbegroting niet inhoudt dat die instemming er vanavond moet komen. Het is de 
aanduiding dat het bestuur hierover formeel instemming van de OPR moet hebben. Die instemming wordt 

later in het schooljaar gevraagd als het nieuwe ondersteuningsplan wordt voorgelegd. De Meerjarenbegroting 
maakt daar onderdeel van uit. Het ondersteuningsplan is voor 1 jaar vastgesteld en in februari wordt een 

nieuwe versie voorgelegd. 
 

2. Verslag vorige vergadering (1-7-2014)  

 
- De afspraken met betrekking tot de cofinanciering schoolmaatschappelijk werk/CJG zijn afgewerkt. Het 

samenwerkingsverband draagt een deel van de kosten tot 1 januari. Dan gaat de nieuwe jeugdwet in en 
komen die kosten voor rekening van de gemeenten. 



Dit is ook bevestigd in het OOGO (op overeenstemming gericht overleg) tussen gemeenten en 
samenwerkingsverbanden. Dat is op 30 oktober jl. gevoerd en ging over de beleidsplannen Jeugd. De beide 

samenwerkingsverbanden hebben ingestemd met die beleidsplannen. De ontwikkelagenda die in februari 

opgesteld was naar aanleiding van het OOGO over de ondersteuningsplannen, is daar opnieuw bevestigd als 
zijnde de agenda die het overleg de komende jaren gaat bepalen. 

 
- Frictiekosten: de veranderingen binnen de AWBZ hebben nogal wat gevolgen voor de leerlingen van met 

name de cluster 3- en cluster 4-scholen.  De nieuwe Wet Langdurige Zorg (WLZ) ligt nog ter afhandeling bij 

de Tweede Kamer. Als die definitief is, is er meer duidelijkheid over de verhouding tussen de WLZ en de 
Jeugdwet en de rol die eventueel voor samenwerkingsverbanden is weggelegd. 

 
3. Mededelingen 

    - De beide samenwerkingsverbanden passend onderwijs (PO en VO) hebben een werkgroep  communicatie 
die tot doel heeft alle partijen (schoolteams, instellingen, ouders/leerlingen) goed te informeren over Passend 

Onderwijs. Er is een website, de ondersteuningsplannen en de bijbehorende samenvattingen zijn breed 

verspreid onder de scholen en de medezeggenschapsraden. Toch worden niet alle ouders bereikt, omdat het 
idee bestaat dat het thema voor ouders pas relevant geacht wordt indien het eigen kind er op een of andere 

manier mee te maken krijgt. PO en VO willen gezamenlijk optrekken om naar buiten toe een eenduidig 
verhaal weg te kunnen zetten. Beide samenwerkingsverbanden zouden ook een ouder in de werkgroep willen 

hebben, om zodoende een brede vertegenwoordiging te hebben. 

OPR-leden die interesse hebben, of een ouder kennen die daarin geïnteresseerd is, worden verzocht zich te 
melden bij het secretariaat: info@rsvbreda.nl. 

      
4. Vergoeding OPR-leden 

 
Het verzoek om uren in de jaartaak te ontvangen voor het lidmaatschap van de OPR in plaats van de 

vacatievergoeding is tot twee maal toe in het dagelijks bestuur en het bestuur besproken.  Er wordt 60 

klokuren ter beschikking gesteld in de jaartaak voor personeelsleden in de OPR. Dit is het aantal uren dat in 
de cao PO is opgenomen. Omdat er 2 leden van de OPR onder die cao vallen, heeft het bestuur besloten dat 

aantal uren aan alle leden van de personeelsgeleding ter beschikking te stellen. Zodoende is er geen 
ongelijkheid. Een aantal OPR-leden vindt dit een forse vergoeding. 

De besturen zijn hiermee akkoord gegaan en daarmee dus ook de scholen. De uren worden door de scholen 

met hun personeelsleden verrekend. 
In de cao-VO is nu nog niets opgenomen, wellicht volgend jaar wel. Als dat het geval is, zal de situatie 

opnieuw bekeken worden. 
De vacatievergoeding voor de leden van de ouder-/leerlinggeleding is € 50,-- per bijgewoonde vergadering. 

 

5. Beleid toelaatbaarheidsverklaringen (ter kennisgeving) 
 

In deze notitie wordt het nieuwe fenomeen ‘toelaatbaarheidsverklaring’ beschreven. Een tlv is voor het 
voortgezet speciaal onderwijs in de clusters 3 en 4 noodzakelijk om de extra ondersteuning van een leerling 

bekostigd te krijgen.  
Er ontstaat discussie over de deskundigen die de aanvraag moeten ondersteunen. Wie zijn dat precies en 

welke rol hebben ze op welk moment? 

 
Frank Hessels zal de tekst waarin deze deskundigheid is beschreven opzoeken.  

 
In de alinea onder punt 1.3.b kan  ‘eventueel’ of ‘bijvoorbeeld’ geschrapt worden. Is dubbel op. 

 

Er wordt ook gesproken over het ‘groeidocument’: dit is een document dat inmiddels landelijk wordt gebruikt 
waarin de onderwijsbehoefte van een leerling wordt beschreven door de school. In een dergelijk 

groeidocument wordt beschreven welke ondersteuning juist deze leerling nodig heeft. Het RSV Breda eo 
adviseert scholen zo snel mogelijk een start te maken met een dergelijk groeidocument als er wat extra’s 

nodig is voor een leerling. Of als een leerling de overstap maakt naar het VO en er zijn wat twijfels. Het kan 
scholen helpen de juiste ondersteuning in te regelen. 
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6. De Meerjarenbegroting (ter instemming)  
 

Frank Hessels licht te meerjarenbegroting toe. 

- Het model  is ontworpen door Infinite in opdracht van de VO=-Raad. Infinite onderhoudt dit model ook. Een 
samenwerkingsverband voert de eigen gegevens over de verschillende aantallen leerlingen in.  

Daarnaast worden de beleidskeuzes vertaald in budgetten en opgenomen in de MJB. Deze eerste versie is nog 
een beleidsarme versie. 

- De leerlingenprognose is opgenomen; effecten die het nieuwe beleid zou moeten hebben, zijn nog niet 

opgenomen. 
- Er is ook nog een aantal gegevens niet beschikbaar. Zo is er in de overgangsfase niet helder welk aantal 

vso-leerlingen bekostigd worden door dit samenwerkingsverband. Die info komt van DUO op basis van de 
afgegeven CvI-indicaties en de nieuwe tlv’s die de samenwerkingsverbanden uitgeven. De verwerking ervan is 

op enkele scholen niet helemaal goed verlopen, waardoor voor het samenwerkingsverband essentiële 
informatie nog ontbreekt. Dit is een tijdelijk probleem in deze overgangsfase. Vanaf 1 augustus registreert 

ieder samenwerkingsverband welke toelaatbaarheidsverklaringen het afgeeft en dus ook welke financiële 

verplichtingen dat met zich meebrengt. 
- Programma Rebound: dit budget kwam tot 1 augustus geoormerkt naar het samenwerkingsverband. Is nu 

onderdeel van de lichte ondersteuningsmiddelen, samengevoegd met middelen die voorheen beschikbaar 
waren voor de projecten herstart en Op de Rails. Deze laatste twee bestaan niet meer. 

- Overhead: bestuur heeft de keuze gemaakt zoveel mogelijk geld naar de leerlingen te willen zien vloeien.  

De overheadkosten worden dus zo laag mogelijk gehouden. Door uitbreiding van taken zal deze post in de 
toekomst wellicht wat oplopen, maar het streven blijft met zo min mogelijk overhead, bureaucratie de taken 

van het samenwerkingsverband uit te voeren.  
- Programma ondersteuning scholen: Het bestuur moet nog besluiten nemen over de omvang ervan, maar er 

zal een bedrag naar de scholen gaan om de extra ondersteuning op de scholen zelf te kunnen regelen. Deels 
vanuit de lichte en deels vanuit de zware ondersteuningsmiddelen. Bij het vaststellen van die budgetten zal 

rekening gehouden worden met het verleden, dat wil zeggen dat scholen die veel leerlingen met een 

ondersteuningsvraag hebben, ook wat meer budget toebedeeld zullen krijgen. Er moet ook rekening 
gehouden worden met de verplichtingen die het samenwerkingsverband heeft aan de vso-scholen die 

voorheen de REC-taken deden. In 2015-2016 is er nog een herbestedingsverplichting bij die scholen. 
- het Drempelonderzoek678 wordt nog 1 jaar aangeboden aan het primair onderwijs. 

- Innovatiefonds: budget dat beschikbaar komt voor vernieuwende arrangementen. Criteria nog te bepalen. 

- Een deel van de baten worden verdeeld in personele en materiele bekostiging. Is bij de lichte 
ondersteuningsmiddelen niet het geval.  

- De vraag wordt gesteld of er in deze meerjarenbegroting niet een aantal posten is opgenomen waarvan het 
de vraag is of die niet leiden tot onnodig oppotten van middelen. Als voorbeeld wordt het calamiteitenfonds 

en het innovatiefonds genoemd. 

De bestuursleden benadrukken dat dit niet de bedoeling is. Deze posten hebben een functie in het geheel van 
ondersteuningstoewijzing en zullen daarom ook in de ondersteuning van leerlingen terechtkomen.  

 
 

7. Scholing OPR-leden  
 

De voorzitter heeft contact gehad met het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs. Dat steunpunt 

wordt bekostigd door OCW om OPR-en bij te staan in hun scholingsbehoefte. Er kan nu nog kosteloos 
geschoold worden. 

De leden geven aan dat er voorkeur is voor scholing in de periode tussen Kerst en Carnaval. Er is geen 
voorkeur voor een avond; er wordt wel gedacht aan een vroege start met een maaltijd tussendoor om de tijd 

zo effectief mogelijk te kunnen besteden. 

Er zal een datumprikker worden rondgestuurd. 
De afspraak wordt gemaakt dat alle leden nadenken over onderwerpen/thema’s waarop ze geschoold willen 

worden. Het aanbod van het Steunpunt zal worden meegestuurd bij dit verslag. 
 

8. Rondvraag  
 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 
9. Sluiting 


