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Vergadering Ondersteuningsplanraad 
Woensdag 1 juli 2015  
 
Aanwezig namens OPR   Paul van den Berg, Inge de Rooij, Jeanette Traets, Lizette de Hond,  

Margot Simons, Peter van der Horst, Rini Oomen, Stefan Hultermans, 
Tim Matthijssen, Adrian van Tilburg  

 
Aanwezig namens SWV: Gerda Huizinga 
 
Afwezig mk    Ilse Isendoorn, Marieke Goossens, Inge Berkelmans 
 
Notulist   Chantal van der Velden 
 
1. Opening  
Paul van den Berg opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder een hartelijk 
welkom aan de heer Adrian van Tilburg, aanwezig namens het personeel van Prinsentuin 
Oudenbosch.  
 
2. Mededelingen  
Het lidmaatschap van Margot Simons vervalt van de OPR vanwege het feit dat haar zoon geslaagd is. 
Margot wordt opgevolgd door Wilma Schalk. Haar e-mailadres is: mart.schalk@home.nl 
 
3. Notulen  
Het concept verslag van de OPR vergadering van 20 mei 2015 wordt besproken en op enkele punten 
aangepast.  
 
4. Jaarverslag 
Het jaarverslag van het SWV wordt volgende week toegestuurd. 
 
5. Nieuwsbrief 
De raad vraagt zich af waar de nieuwsbrief te vinden is.   
Er is momenteel nog geen nieuwsbrief die verspreid kan worden of op de website kan worden 
geplaatst. De website is volgens de afdeling ICT nog niet veilig genoeg en zij zijn ermee bezig om deze 
operationeel te maken.  
 Er moet nog een slag gemaakt worden om een openbare nieuwsbrief te maken.  
De huidige nieuwsbrief waar over gesproken is, is verspreid onder zorgcoördinatoren en 
schooldirecties. 
 
6. PRO en LWOO in passend onderwijs 
Ondersteuningsplan  
Vanaf 1 januari 2016 wordt het leerwegondersteunend onderwijs  en het praktijkonderwijs 
onderdeel van het passend onderwijs.  De samenwerkingsverbanden zijn vanaf dan verantwoordelijk 
voor de toewijzing LWOO en PRO.  
Op 15 december 2015 dient de onderwijsinsepctie hiervoor het ondersteuningsplan inpassing LWOO 
en PRO in passend onderwijs in haar bezit te hebben.  

mailto:mart.schalk@home.nl


OPR vergadering met SWV 
 

Vastgesteld verslag OPR vergadering 1 juli 2015  

Het doel van het Samenwerkingsverband is om op 1 september a.s. het Ondersteuningsplan formeel 
aan de OPR aan te bieden. Op 16 september wordt tijdens de OPR vergadering dit plan besproken en 
eventueel nog aangepast.  
 
Aanmelding  
Met de komst van passend onderwijs moeten scholen binnen 6 weken na schriftelijke aanmelding 
van een leerling uitsluitsel geven aan ouders of een leerling aangenomen wordt. Deze termijn van 6 
weken kan een keer met maximaal 4 weken worden verlengd als er meer onderzoek nodig is naar de 
vraag of de school een passende ondersteuning kan leveren voor de leerling.  
 
De school van aanmelding moet er voor zorgen dat binnen die termijnen alle stappen zijn doorlopen, 
dus ook het aanvragen van een TLV voor praktijkonderwijs. Het schooladvies van het basisonderwijs 
is leidend voor plaatsing in het vmbo, havo, vwo.  
 
Concreet betekent dit dat een leerling met een vmbo advies ook moet worden toegelaten door een 
school die vmbo aanbiedt. Als die school van mening is dat de leerling meer ondersteuning nodig 
heeft dan de school kan bieden, dan moet de school van aanmelding in het kader van de zorgplicht 
een andere school zoeken die wel een passende onderwijsplek kan bieden voor die leerling.  
 
De basisschool kan adviseren over lwoo maar dit maakt formeel geen onderdeel uit van het 
schooladvies. Het is de vmbo school die bepaalt of ze een aanvraag lwoo indient bij het SWV of niet. 
Het bindende schooladvies vanuit het basisonderwijs geldt niet voor het praktijkonderwijs omdat het 
samenwerkingsverband beslist over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). 
 
Feedback  
Het verzoek van het Samenwerkingsverband is om feedback te geven en kritisch te zijn op het 
Samenwerkingsverband. De belangrijkste doelstelling is dat iedere leerling een zo passend mogelijke 
onderwijsplek heeft en dat procedures en informatie voor alle belanghebbenden transparant zijn. 
 
7. Vergaderdata 
Afgesproken is om de OPR vergaderingen op maandag of woensdag te laten plaatsvinden bij De 
Kameleon, Gerard ter Borchstraat 51 te Roosendaal.  
 
Deze data zijn afgesproken; 
 

- Maandag  7 september 2015 (Interne OPR) 
- Woensdag  16 september 2015 
- Maandag  7 december 2015  
- Woensdag  9 maart 2016 
- Maandag  13 juni 2016 

 
Het Samenwerkingsverband zorgt ervoor dat de vergaderstukken een week voor de vergadering 
aangeleverd zijn.  
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8. Communicatie verslagen OPR 
Het goedgekeurde verslag van de OPR vergadering kan op de site van het SWV gezet worden. Dit is 
voor iedereen toegankelijk. In het verslag mag daardoor niet gesproken worden over personen, maar 
enkel over het orgaan.  
 
9. Rondvraag 

• Vanuit de GMR is een verzoek van een collega gekomen om een keer een vergadering bij te 
wonen.  
De voorzitter van de OPR komt hierop terug. 
 

• In de begroting zit een verschil van € 400.000. Waar komt dit verschil vandaan? Deze vraag 
wordt doorgestuurd met het verzoek om een reactie aan de directeur van het 
Samenwerkingsverband.  

 
10. afsluiting 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en ziet iedereen graag weer op 
de volgende vergadering van 7 september 2015 


