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Vergadering Ondersteuningsplanraad 
Maandag 17 december 2018 
Aanwezig OPR  Paul van den Berg  (voorzitter OPR) 

Inge Berkelmans  (personeel Markland College) 
Marieke Goossens  (ouder Markland College) 
Hans Mulder   (personeel JTC) 
Jeanette Traets   (personeel Kameleon) 
Adrian van Tilburg  (personeel Prinsentuin) 
Piet van Ruijven  (personeel OMO sg Tongerlo) 

 
Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  
 Carla Hager   (controller sg Tongerlo) 
    
Afwezig mk   Inge de Rooij   (ouder Driespan) 

Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 
 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Een speciaal woord van 
welkom aan Piet van Ruijven, aspirant lid namens MR sg Tongerlo. 
Op verzoek wordt agendapunt 4 als eerste behandeld in aanwezigheid van de controller.  
 
2. notulen 25 juni 2018 
De notulen van 25 juni 2018 worden besproken en op een paar tekstuele aanpassingen vastgesteld. 
De aangepaste notulen worden op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO 
geplaatst.  
 
3. mededelingen/ingekomen post 

• Stand van zaken vacatures OPR 
Er zijn diverse vacatures op te vullen binnen de OPR. De vraag is hiervoor uitgezet binnen de scholen. 
De verwachting is dat de vacatures de eerstvolgende vergadering opgevuld zijn. 

• Passend onderwijs en de politiek  
Het stelsel passend onderwijs zal onder de loep worden genomen. Veel gemeenten komen geld 
tekort bij jeugdhulp. Dit zet soms druk op de samenleving.  
 
4. bespreking/besluitvorming concept meerjarenbegroting 
De begroting van het SWV is gekoppeld aan leerlingaantallen.  
Door onder andere opting out voor de LWOO, daling van het aantal VSO leerlingen en aanvullende 
afspraken omtrent doorbetaling aan de scholen die in 2017 ten tijde van de begroting gemaakt zijn, 
levert de begroting alle jaren een positief resultaat op. 
 
De begroting wordt uitgebreid toegelicht en de vragen worden beantwoord. 
Men is blij dat het geld daadwerkelijk bij de ondersteuning voor het kind terecht komt en dat er 
meerdere ontwikkelingen en ondersteuning in gang kunnen worden gezet.  
De OPR stemt in met deze begroting. 
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5. terugblik bezoek inspectie  
Er is een goed gesprek gevoerd met de inspectie door de voorzitter OPR en ouder Inge de Rooij. Er is 
aangegeven dat de OPR erg tevreden is met de openheid en transparantie van het SWV. 
Het inspectierapport is nog in afwachting. Dit duurt wat langer door het governance.  
Aandachtspunt van de inspectie is dat er tweemaal per jaar een afgevaardigde van het 
toezichthoudend bestuur bij OPR vergaderingen aanwezig moet zijn.  
 
Het Markland College is bezocht en daar is gekeken of de afspraken binnen het ondersteuningsplan 
terug te vinden zijn binnen de school. Hier was de inspectie tevreden over.  
 
6. Hoogbegaafdheid en passend onderwijs binnen SWV Roos VO 
Binnen het SWV ROOS VO is er een begaafdheidsprofielschool (BPS school), dit is het Norbertus 
Gertrudis Lyceum. Dit is een school die zich kenmerkt door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en 
begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen. Deze school heeft specialisten in dienst en biedt op het 
gebied van hoogbegaafdheid meer aan in de basisondersteuning en kan naast de basisondersteuning 
begeleiding bieden voor leerlingen met een lichte ondersteuningsvraag. 
  
Het SWV wil graag een meer dekkend aanbod voor hoogbegaafde leerlingen in het VO van het 
betreffende samenwerkingsverband en omgeving, aansluitend bij het ondersteuningsplan van het 
SWV ROOS VO 2018-2021. In het beleidsdocument SWV Roos VO hoogbegaafdheid is uitgebreid 
beschreven op welke manier dit wordt gedaan.  
 
7. samenwerking SWV Brabantse Wal VO 
Er hebben inmiddels 2 gesprekken plaatsgevonden tussen de intern toezichthoudende organen van 
Samenwerkingsverband Roos VO en de Brabantse Wal VO over mogelijkheden om samen te gaan 
(snuffelgesprekken). In februari wordt er meer verdieping gegeven aan het gesprek om te bekijken of 
de samenwerkingsverbanden elkaar kunnen versterken en zo ja op welke punten.  
 
Vanuit de OPR zijn er geen onoverkomelijke bezwaren om samen te gaan.  
 
8. rondvraag en sluiting  
1 opmerking; in korte tijd zijn veel OPR-leden gestopt. Zou er een beter roulatiesysteem kunnen 
komen en wat is precies het reglement? De zittingstermijn van een OPR-lid bedraagt 3 jaar.  
Het schema komt volgende keer op de agenda.  
Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag.  
 
De volgende OPR-vergadering is op maandag 1 april 2019.  
De laatste vergadering van dit schooljaar is op maandag 24 juni 2019 -> hier wordt het jaarverslag 
besproken.  


