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Vergadering Ondersteuningsplanraad 
Woensdag 9 maart 2016 
 
Aanwezig OPR  Inge Berkelmans, Jeanette Traets, Lizette de Hond,  
   Stefan Hultermans, Tim Matthijssen, Adrian van Tilburg,  

Wilma Schalk, Inge de Rooij, Rini Oomen, Marieke Goossens 
 
Tevens aanwezig Gerda Huizinga, directeur SWV  
   
Afwezig mk   Paul van den Berg, Hans Mulder, Peter van der Horst 
 
Notulist  Chantal van der Velden 
 
1. Opening  
Paul van den Berg is afwezig. Na ieders goedkeuring wordt Rini Oomen aangewezen als 
vicevoorzitter. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Mededelingen  
De website van het OPR werkt nog niet naar behoren. Een aantal leden komt niet ingelogd en een 
ander ziet geen inhoud in de mappen staan. Chantal neemt dit op met de afdeling ICT.  
 
3. Notulen 7 december 
De notulen worden besproken en op verzoek worden een aantal punten aangepast / genuanceerd.  
 
4. Mededelingen 
REA 
In de Regionaal Educatieve Agenda (REA) werken 3 gemeenten samen; Roosendaal, Halderberge en 
Moerdijk. Hier worden thema’s rondom passend onderwijs  zoals thuiszitters etc, besproken.  Een 
gemeente regelt dit niet lokaal maar regionaal.  
De geldigheid van de diverse documenten van de REA loopt af in juni 2016. Afgesproken wordt dat er 
1 document komt voor alle drie de gemeenten. Daarnaast wordt er gekeken naar de invulling van de 
REA en op welke manier dit voortgezet gaat worden.  
 
Ontwikkeling arrangementen 
Het SWV ROOS verstrekt middelen aan scholen vanuit de lichte en zware ondersteuning waarmee op 
basis van een plan van aanpak vorm gegeven kan worden aan een stuk breedteondersteuning. 
 
Daarnaast heeft het SWV OPDC plaatsen en mogelijk op termijn ook aanvullende arrangementen. 
Deze arrangementen zullen bestaan uit; 

1. Onvoldoende Verklaarbare Lichamelijke Klachten. Dit betreft VO-leerlingen die 
belemmeringen ervaren en vrijwel niet naar school komen. Medisch is er niet echt een reden 
te geven. 

Het SWV is bezig met de vraag welke eisen er gesteld moeten worden om in aanmerking te komen.  
Bij dit arrangement is er een nauwe samenwerking met  de Mytylschool en met BRAVIS specialisten.  
De wens van het SWV is om in het nieuwe schooljaar dit arrangement aan te kunnen bieden.   
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2. Kinderen met een angstproblematiek.  
Dit arrangement geldt voor een VMBO leerling wat kampt met angsten en daardoor niet volledig 
naar school kan. Dit kind kan niet fulltime belast worden maar wel gedeeltelijk.  
 
Hiervoor wordt een combinatie Onderwijs en Dagbesteding ingezet. Staatssecretaris Dekker heeft 
hiervoor het een en ander mogelijk gemaakt.  
De gewenste werkwijze is dat de gemeente een verwijzing voor deze leerling geeft naar Zorghoeve 
Kakelbont in Dinteloord. Het SWV verzorgt vervolgens onderwijs via ‘t Ravelijn. Er komt 3 dagdelen 
een docent naar Zorghoeve Kakelbont om onderwijs te geven. Daarnaast volgt de leerling digitaal 
onderwijs. 
 
De leerling blijft ingeschreven op zijn/haar school en die school blijft verantwoordelijk. Wanneer de 
leerling meer dan 30% belastbaar is zou hij/zij weer terug naar zijn/haar school gaan.  
 
Een belangrijk punt voor het SWV is dat de diverse geldstromen niet mogen mengen.  
Dit arrangement moet nog goedgekeurd worden door SWV, gemeenten en het ministerie.  
 
5. uitkomsten basisondersteuning 
Een belangrijke doelstelling van ons samenwerkingsverband (SWV ROOS VO) is het versterken van de 
basisondersteuning zodat minder leerlingen uitstromen naar het speciaal voortgezet onderwijs en 
meer leerlingen in het reguliere onderwijs succesvol zijn. 
 
De meeste scholen moeten differentiëren in de aanpak van docenten zodat zij in de klas alle niveaus 
kunnen bedienen. Hier moet nog mee aan de slag worden gegaan.  
Hierbij dient handelingsgericht gewerkt te worden – wat doe je en waarom en wat is de behoefte van 
het kind. Dit moet op alle scholen nog verbeterd worden. 
Op papier werkt het SOP voor iedere school van het SWV hetzelfde, in de praktijk wijkt het af en toe 
af. Directeuren van de betreffende scholen gaan met elkaar in gesprek om elkaar aan te spreken en 
scherp te houden. 
Als voorbeeld hiervan is een recentelijke kwestie dat het SWV vindt dat een VSO niet nodig is voor 
een kind. Op de ene school kan de leerling niet meer blijven, op andere school wil men de leerling 
niet aannemen vanwege de reden te zware ondersteuningsprofiel. Het SWV is hier niet mee akkoord 
gegaan en vervolgens zijn alle directeuren om de tafel gegaan om tot een voor iedereen passende 
oplossing te komen.  
 
6. beleid thuiszitters 
Het aantal thuiszitters is een belangrijke graadmeter voor de mate van succes van passend 
onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling, kan 
thuiszitten worden beperkt en voorkomen 
De definitie van een thuiszitter is een leerling die langer dan 4 weken ONGEOORLOOFD afwezig is.  
De meeste thuiszitters hebben medische / psychische problemen. De thuiszitters zijn goed in beeld 
bij het SWV. Het SWV is tevreden over haar eigen aanpak maar kan zeker nog een slag slaan. 
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7. vastgesteld intern toezichtkader 
Doel van de stichting: het dekkende aanbod 
 
Dit toezichtkader is in 2015 tot stand gekomen in het kader van de opdracht van het SWV VO 
Roosendaal e.o. om nadere uitwerking te geven aan het interne toezicht binnen het verband. 
Het bestuur van het SWV heeft gekozen voor het bestuur/directiemodel. Het bestuur is 
eindverantwoordelijk voor de instandhouding van de stichting en heeft de rol van toezicht houdend 
orgaan. Met dit toezichtkader wil het bestuur vormgeven aan de toezichthoudende rol die het op 
zich heeft genomen. 
Het toezichtkader van het SWV is vastgesteld op 20 januari 2016 
 
8. Rondvraag 
Jaarverslag  
Vanuit het SWV komt de vraag om kritisch te zijn op het SWV, zij willen namelijk graag scherp 
gehouden worden of zij onder andere de belangen van ouders en leerlingen goed behartigen. 
Het jaarverslag van het SWV zal voor de eerstvolgende vergadering toegestuurd worden. Het verzoek 
is om dit goed in te lezen en zonodig input bij de OPR vergadering van 13 juni 2016 te geven aan het 
SWV. Schriftelijk advies is hierbij niet nodig, het met elkaar in gesprek gaan is belangrijker.  
 
Reiskosten  
Het blijkt dat de uitbetaling van de reiskostenvergoeding 2014 niet (geheel) gebeurd is. 
Gerda gaat hierover in gesprek met Carla Hager.  
 
Compliment  
Het SWV krijgt vanuit de OPR een compliment over de duidelijke en transparante uitleg van het SWV  
 
Instemmingsrecht  
Naar aanleiding van het vaststellen van het toezichtkader wordt de vraag gesteld of juridisch de OPR 
hier instemmingsrecht op heeft. Rini Oomen zal dit uitzoeken.  
 
Stukken vergadering  
De stukken voor een vergadering worden ongeveer een week van tevoren verstuurd. Het verzoek 
wordt neergelegd om de stukken geruimere tijd van tevoren toe te sturen.   
 
9. Afsluiting 
De vicevoorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en ziet iedereen graag weer 
op de volgende vergadering van maandag 13 juni 2016. 


