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Vergadering Ondersteuningsplanraad 

Maandag 28 september 2020 

Deelnemers OPR Robin Leus   (ouder Curio Prinsentuin) 

       (voorzitter OPR) 

Nicole Hees   (personeel Markland College) 

Hans Mulder   (personeel JTC) 

Annette Hoendervangers (personeel Kameleon) 

Marloes vd Velden  (personeel Curio Prinsentuin) 

Ruud van der Star  (ouder OMO sg Tongerlo) 

Jack Withagen   (personeel Mytylschool) 

Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 

 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  

Theun de Vries (beleidsmedewerker SWV) 

Gerard Kusters (directeur Mytylschool) 

Charles van Wettum (lid intern toezicht SWV) 

 

Afwezig (m.k.)  Jannita Meiresonne  (personeel Het Driespan) 

 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 

 

1. Opening  

De vanaf dit schooljaar nieuwe voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom, 

vanwege de coronamaatregelen wederom via Microsoft Teams.  

 

2. notulen 22 juni 2020  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag, dit wordt goedgekeurd en op de website SWV 

geplaatst. 

 

3.  Mededelingen/ingekomen post:  
Ter informatie is het persbericht meegestuurd van de benoeming van de nieuwe rector van 
OMO sg Tongerlo.  
 

4. Bespreken: Voorzitterschap en vicevoorzitter  

Verkiezingen door de OPR van de voorzitter en vicevoorzitter. Robin Leus is benaderd om de nieuwe 

voorzitter van de OPR te worden. Er zijn geen andere gegadigden voor deze post, dus unaniem wordt 

Robin als nieuwe voorzitter aangesteld.  

Voor een volgende keer komt het vicevoorzitterschap terug op de agenda.  

Het huishoudelijk-reglement-OPR en de OPR-Medezeggenschapsreglement is ter info en herinnering 

toegevoegd aan de stukken.  

 

5. Bespreken ontstane vacatures en rooster van aan- en aftreden  

Het rooster wordt besproken. Een aantal scholen dienen een nieuw lid aan te leveren. De huidige 

leden nemen contact op met hun directie en/of MR om naar de stand van zaken te vragen. 
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6. Bespreken terugkoppeling BAC-gesprekken  

- Voorzitter Raad van Toezicht (met stemrecht). Er waren flink wat kandidaten, het wervingsbureau 

heeft hier een selectie uit gemaakt en de gesprekken moeten nog plaatsvinden.  

- Directeur-bestuurder. Vanuit de OPR is Nicole Hees aangesloten bij het gesprek. Het was een prettig 

gesprek.  

 

7. Bespreken: Visie-onderwerp: Meer inclusief onderwijs  

O.l.v. Gerard Kusters (directeur-bestuurder Mytylschool en lid intern toezicht SWV ROOSVO)  

Met ‘Steeds inclusiever’ geeft de Onderwijsraad een perspectief hoe het onderwijs op langere 

termijn inclusiever kan worden voor leerlingen met een beperking. Zie het artikel 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever.  

De heer Kusters geeft een toelichting vanuit zijn visie op dit onderwerp en nodigt de OPR van harte 

uit om over +/- een half jaar fysiek op de Mytylschool over dit onderwerp te praten.  

 

In 1994 werd in de Spaanse stad Salamanca een wereldconferentie gehouden over “speciale 

onderwijsbehoeften, toegang en kwaliteit”. Hierbij is de Salamanca Verklaring is opgesteld, deze 

verklaring stelt dat alle kinderen unieke karakteristieken, mogelijkheden en leerbehoeften hebben. 

En dat onderwijssystemen ingericht moeten zijn op al die verschillende leerbehoeften, inclusief de 

leerbehoeften van kinderen met een beperking.  

Sinds die tijd is er geen ratificatie op dit verdrag toegepast. Het verdrag omhelst; 

- Ieder kind wereldwijd heeft recht op onderwijs;  

- Onderwijssystemen zouden zo moeten worden ingericht dat ze tegemoet komen aan de 

wens van ieder kind; 

- Kinderen met een beperking zouden toegang moeten hebben tot het regulier onderwijs. Dit 

zou betekenen een streep door het speciaal onderwijs.  

 

In het najaar van 2020 komt het onderwerp ‘inclusie’ aan bod bij de Algemene Beschouwingen. Het 

streven is naar sociale inclusie. Inclusie is het probleem van ons allemaal, zowel in het onderwijs als 

in de samenleving.  

 

Er is enorm veel geld nodig om de omgeving van scholen en scholen toe te rusten om gehoor te 

kunnen geven aan steeds inclusiever onderwijs.  

De heer Kusters zou graag zien dat er nu al meer geïnvesteerd gaat worden in sociale inclusie, zodat 

er op korte termijn een mooie ontwikkeling te zien kan zijn. Denk hier bijvoorbeeld aan het 

samenwerken tussen scholen en gebruik maken van elkaars faciliteiten (als voorbeeld een project 

van leerlingen van JTC en Mytylschool die samen hebben gewerkt en waarbij voor beide groepen een 

wereld open ging).  

 

Voor het nieuwe ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband adviseert de heer Kusters om 

een stuurgroep van ouders, leerlingen, gemeente etc samen te stellen, om samen tot juiste inzichten 

en een plan te komen.  

 

  

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever
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8. Bespreken: Visie-onderwerp: Op weg naar een nieuw Ondersteuningsplan: het goede nog beter 

maken, voortbouwen op een stevige basis, maar nu met een visie op meer inclusief.  

 

De volgende filmpjes zijn beschikbaar;  

Toelichting op route nieuw OP 22-26 ROOSVO  
https://youtu.be/xT3RJYJneoo 
 
Samenvatting evaluatie passend onderwijs NRO t.b.v. nieuw OP 22-26 ROOSVO  
https://youtu.be/-zLEzuxAQm8 
  
Toekomstagenda ministerie t.b.v. nieuw OP 22-26 ROOSVO  
https://youtu.be/YmpGzdrN_q4 

 

Een compliment vanuit de OPR voor de filmpjes, deze waren zeer duidelijk en verhelderend.  

Er is een SWOT-analyse gemaakt, deze SWOT-analyse wordt besproken en toegelicht. 

Een voorbeeld is dat er samen met 9 gemeenten in West Brabant West een plan ligt (OSA) om binnen 

de school deskundige hulp, zoals een orthopedagoog, standaard in de klas/school te hebben, zodat 

er gelijk kan worden ingesprongen wanneer een kind hulp nodig heeft.  

Ook het realiseren van jeugdprofessionals in de scholen, zoals nu een pilot bij het Da Vinci College, is 

een wens is om dit uiteindelijk standaard in het VO en het VSO te realiseren.  

 

Basisondersteuning/breedteondersteuning  

Het ministerie gaat waarschijnlijk met allerlei deskundigen omschrijven wat de basisondersteuning in 

moet houden voor alle scholen. Een landelijk SOP (SchoolOndersteuningsPlan).  

Het SWV gaat nu nog niet met directeuren etc om de tafel om dit te bespreken en een plan te 

maken, maar wacht het voorstel van de minister eerst af.  

Alles wat boven dit plan uit gaat stijgen, wordt breedteondersteuning. 

 

9. rondvraag en sluiting  

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 

 

De volgende OPR-vergadering is op maandag 14 december 2020.   

 

 

 

https://youtu.be/xT3RJYJneoo
https://youtu.be/-zLEzuxAQm8
https://youtu.be/YmpGzdrN_q4

