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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 13 juni 2016 

 

Aanwezig OPR  Inge Berkelmans, Jeanette Traets, Stefan Hultermans, 

Adrian van Tilburg, Wilma Schalk, Rini Oomen, Marieke Goossens,  

Paul van den Berg, Hans Mulder, Peter van der Horst 

 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga, directeur SWV  

 Carla Hager, hoofd audit & control  

   

Afwezig mk   Tim Matthijssen, Lizette de Hond, Inge de Rooij  

 

Notulist  Chantal van der Velden 

 

1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Mededelingen  

Arrangementen  

Het SWV ROOS heeft OPDC plaatsen en mogelijk op termijn ook aanvullende arrangementen.  

Het 1e arrangement bestond uit het aanbieden van onderwijs via het Ravelijn. Deze pilot is inmiddels 

gestopt en er is een alternatief voor in de plaats gekomen.  

 

Momenteel is er een pilot in ontwikkeling waarbij het Aventurijncollege (VSO, cluster 4) vmbo 
leerlingen die uit zijn gevallen of dreigen uit te vallen op grond van angstklachten, gaat opvangen. 
Het gaat dan om een onderwijs-zorg combinatie. De GGZ is als partner bij de pilot betrokken. Het 
betreft een OPDC constructie waar leerlingen op tijdelijke basis worden geplaatst met als doel de 
schoolgang weer langzaam op te bouwen door een goede combinatie van onderwijs en behandeling. 
De leerling keert na een tijdelijke plaatsing weer terug naar de school van inschrijving. 
 
SWV Bergen op Zoom en Roosendaal gaan op basis van de voorstellen van Driespan besluiten nemen 

over de pilot. Streven is dat we 1 januari 2017 de voorziening kunnen gaan gebruiken. 

 

Het 2e arrangement is voor leerlingen met onvoldoende verklaarbare lichamelijke klachten;  

De Mytylschool is momenteel bezig met een zogenaamde business case. Het streven is om met dit 

arrangement te starten in januari 2017.  

Het arrangement richt zich op leerlingen die uitvallen met onverklaarbare medische klachten.  

 

Werkgroep  

Er is een werkgroep opgestart voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en ondersteuning nodig hebben. 

De opdracht aan deze werkgroep is om in kaart te brengen wat scholen reeds bieden aan 

ondersteuning en om een arrangement te ontwikkelen hoe de ondersteuning kan plaatsvinden.  

Het streven is om in 2017 dit arrangement in te zetten.   

Het beleid hoogbegaafdheid wordt als onderdeel opgenomen en wordt ter instemming aan de OPR 

aangeboden. 

 



OPR vergadering met SWV 
 

Verslag OPR vergadering 13 juni 2016 2 

  



OPR vergadering met SWV 
 

Verslag OPR vergadering 13 juni 2016 3 

REA 

De Regionale Educatieve Agenda waarbij 3 gemeenten samenwerken loopt af.  Er is een proces 

gestart voor een nieuwe REA. Een groot aandachtspunt is de toestroom van migranten en 

asielzoekers. Ook voor hen moet er goed onderwijs en jeugdzorg zijn.  

De nieuwe REA zal na instemming geldig zijn vanaf januari 2017 tot december 2020.  

 

3. Notulen 9 maart 

De notulen van 9 maart worden besproken en na een kleine aanpassing goedgekeurd. Deze 

vastgestelde notulen worden op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO 

geplaatst.  

 

4. bespreking jaarverslag SWV 

Financiën  

In het bijzijn van Carla Hager, hoofd audit & control wordt het jaarverslag van het SWV besproken.  

Carla geeft toelichting op het jaarverslag en beantwoord diverse vragen . 

 

Er worden een aantal spellings- en grammaticale fouten opgemerkt. Er mag echter formeel  niets 

meer aangepast worden in het document  omdat de accountant dit heeft geparafeerd. Aangegeven 

wordt dat dit jammer is omdat er nu een document met diverse ‘schoonheidsfoutjes’ wordt 

gepubliceerd. Hierop komt de vraag of er volgend jaar wellicht eerder een vergadering met de OPR 

kan plaatsvinden voordat het jaarverslag naar de accountant gaat.   

 

Vanaf volgend jaar zal het jaarverslag in een ander, handzamer en leesbaarder format gemaakt 

worden. Tevens staat er nu diverse terminologie in wat bij verschillende punten nog aangepast moet 

worden. Er wordt nog gezocht naar juiste benamingen. 

 

Jaarrekening 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de jaarrekening.  

 

5. bespreking jaarverslag SWV 

Het jaarverslag van het SWV wordt gezamenlijk besproken. 

De kernvraag van het Samenwerkingsverband is ‘wat heeft de leerling nodig en wat kunnen wij het 

kind bieden’. Met name op het gebied van thuiszitters valt nog heel wat te winnen.   

Kritisch wordt gekeken naar welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. VMBO en 

beroepsgerichte leerwegen hebben de meeste aandacht nodig.   

Hiervoor wil het SWV graag in de klas gerichte ondersteuning aan de leerling bieden. 

Input vanuit de OPR is dat ouders iets te kiezen kunnen hebben in het aanbod.  

 

Vraag vanuit de OPR is hoe gemeten wordt of scholen zich aan de afspraken houden.  

Het NJI (Nederlands Jeugd Instituut) voert 1x per 2 jaar een onderzoek uit op diverse scholen.  

Het NJI heeft op basis van de harde data en de door de school zelf ingevulde lijst een rapportage 

gemaakt waar de directeur mee aan de slag moet en in het schoolplan moet opnemen. Het SWV 

houdt een vinger aan de pols en voert gesprekken met de directeuren.  

1x per jaar wordt gekeken of school haar rendement op orde heeft . 
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6. planning OPR 

Gerda Huizinga en Paul van den Berg zullen nieuwe vergaderdata overeen komen in oktober, 

december, maart en juni.  

In één van de vergaderingen zal Doetina van Kelle, voorzitter van het (toezichthoudend) bestuur van 

het SWV, aanwezig zijn om kennis te maken.  

 

De vergadering in december wordt gewijd aan de begroting, ter instemming van de OPR 

 

7. Rondvraag 

Er komen geen vragen ter tafel.  

 

8. Afsluiting 

De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  


