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Vergadering Ondersteuningsplanraad 
Maandag 19 december 2016 
 
Aanwezig OPR  Paul van den Berg  (voorzitter OPR) 

Inge Berkelmans  (personeel Markland College) 
Marieke Goossens  (ouder Markland College) 
Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 
Peter van der Horst  (personeel Mytylschool) 
Stefan Hultermans  (ouder Kameleon) 
Hans Mulder   (personeel JTC) 
Rini Oomen   (personeel Da Vinci College) 
Inge de Rooij   (ouder Driespan) 
Wilma Schalk   (ouder Da Vinci College) 
Adrian van Tilburg  (personeel Prinsentuin) 
Jeanette Traets   (personeel Kameleon) 

 
Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  
 Carla Hager   (controller sg Tongerlo) 
 Hanneke van Noort  (adviseur OOG) 
   
Afwezig mk  Suzanne Vijfvinkel  (personeel Driespan) 
 
Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Deze vergadering zijn de 
voorzitter van het SWV en de controller van sg Tongerlo aanwezig om de meerjarenbegroting te 
bespreken.  
Daarnaast is mevrouw Hanneke van Noort, adviseur van OOG het 2e deel van de vergadering 
aanwezig om de werksessie te leiden in het kader van de zelfevaluatie van het SWV en het nieuwe 
ondersteuningsplan.  
 
2. Notulen 31 oktober 
De notulen van 31 oktober worden besproken. Er worden een aantal toevoegingen/nuances gemaild 
door de voorzitter SWV aan de notuliste.  
Na aanpassing worden deze vastgestelde notulen op de website van de OPR en op de website van 
SWV Roos VO geplaatst.  
 
3. Mededelingen  
Voorlopig komt er geen oudergeleding vanuit het Prinsentuin. Het lukt vooralsnog niet om de 
ouderraad aan te vullen en derhalve ook niet de OPR.   
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4. Brief Gepke Boezaard 
Zoals vorige vergadering besproken, is er aanvullende informatie opgevraagd naar aanleiding van een 
ontvangen brief van ‘Ieder(in)’. Dit is een netwerkorganisatie van mensen met een beperking en 
chronisch zieken, die zich inzet om ouders samen te brengen om zodoende samen ervaringen te 
delen en sneller tot gerichte actie over te kunnen gaan.  
In de OPR wordt besproken hoe hiermee om te gaan en of er vanuit de OPR gezamenlijk ingegaan 
wordt op deze uitnodiging. Er wordt afgesproken dat dit buiten de OPR om gaat. Op persoonlijke titel 
kun je uiteraard wel reageren. 
 
5. voortgangsrapportage ter info  
Het SWV stuurt naar de OPR leden een link door met daarin de tiende voortgangsrapportage van de 
staatssecretaris OCW aan de Tweede Kamer over Passend Onderwijs.  
Dit ter informatie.  
 
6. meerjarenbegroting 
Er wordt door de directeur SWV een toelichting gegeven op de meerjarenbegroting. De verwachting 
is dat het eigen vermogen per 31 december 2016 nagenoeg nihil zal zijn. Dit betekent dat de 
begroting van 2017 en de jaren daarna een positief resultaat moet hebben om opnieuw vermogen 
op te kunnen bouwen. Het absolute minimum is een sluitende begroting. 
Gedurende het begrotingsproces is wederom gebleken dat de data uit verschillende bronnen 
(gegevens scholen, kijkglazen, scenariomodel VO) niet met elkaar in overeenstemming zijn. Dit 
probleem doet zich voor bij alle samenwerkingsverbanden. 
Voor een klein samenwerkingsverband als Roosendaal heeft een kleine afwijking in leerlingaantallen 
direct grote financiële gevolgen. 
Nu wordt het SWV geconfronteerd met de beleidskeuzes die in 2015 gemaakt zijn. Er wordt meer 
uitgegeven aan lwoo dan dat er vanuit de regering binnen komt. Landelijk is er een 
bezuinigingsoperatie. Het SWV is echter gegroeid en er zijn meer PrO-kinderen dan dat er bekostigd 
wordt. Er is een krimp van VO-leerlingen waarop het budget gebaseerd is. Dit zegt echter niets over 
het aantal lwoo leerlingen. De aantallen zijn gebaseerd op aantallen lwoo leerlingen van 2012. Toen 
lag het aantal bij SWV Roos VO onder het landelijk gemiddelde. 
 
Er ligt een forse uitdaging, zowel financieel als inhoudelijk. De begroting kent twee scenario’s. het 1e 
scenario leidt tot negatief financiële resultaten.  
In scenario 2 zijn de voorstellen verwerkt om te komen tot een begroting met een licht positief 
resultaat. Het advies luidt de begroting conform scenario 2 vast te stellen.  
 
De OPR gaat hier unaniem mee akkoord.  
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7. Traject naar nieuw Ondersteuningsplan 
Mevrouw Van Noort is aanwezig vanuit OOG – Onderwijs en Jeugd. Dit is een onderzoeksbureau wat 
als doel heeft om samen tot een nieuw ondersteuningsplan te komen. Tijdens de vergadering wordt 
er geëvalueerd hoe het Ondersteuningsplan de afgelopen jaren gewerkt heeft.  
 
Het verzoek is om OOG van informatie te voorzien wat er nog aan informatie opgehaald moet 
worden – welke kansen, welke bedreigingen liggen er, wat moet er beter/anders. In groepjes is er 
gediscussieerd en zijn er diverse punten aangedragen waar OOG mee aan de slag kan.  
 
Adrian van Tilburg en Paul van den Berg stellen zich beschikbaar om benaderd te worden door het 
bureau als er vragen zijn.  
Het bureau zal de uitkomsten van deze werksessie uitwerken en doorsturen en tevens aangeven wat 
de vervolgstappen zijn.  
 
8. Rondvraag 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
Afsluiting 
De voorzitter dankt eenieder voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 
De volgende vergadering is op woensdag 5 april om 19.00 uur.  
  


