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Vergadering Ondersteuningsplanraad 
Maandag30 september 2019 
Aanwezig OPR  Paul van den Berg  (voorzitter OPR) 

Marieke Goossens  (ouder Markland College) 
Hans Mulder   (personeel JTC) 
Jeanette Traets   (personeel Kameleon) 
Adrian van Tilburg  (personeel Curio Prinsentuin) 
Robin Leus   (ouder Curio Prinsentuin) 
Jannita Meiresonne  (personeel Het Driespan) 
Lizette de Hond   (ouder Mytylschool) 
Lonneke Vermeulen  (personeel OMO sg Tongerlo)  
Ruud van der Star  (ouder OMO sg Tongerlo) 
 

Tevens aanwezig Gerda Huizinga    (directeur SWV)  
Evelien Danneels (directeur De Kameleon) 
Gerard Kusters (directeur Mytylschool)  

    
Afwezig mk   Nicole Hees   (personeel Markland College) 

Inge de Rooij   (ouder Het Driespan) 
 

Notulist  Chantal van der Velden  (directiesecretaresse OMO sg Tongerlo) 
 
1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. Een speciaal welkom aan de 
2 afgevaardigden van het intern toezicht; Evelien Danneels en Gerard Kusters.  
 
2. Ronde tafelgesprek met 2 afgevaardigden van het intern toezicht SWV ROOS VO: 
- Evelien Danneels - Directeur- De Kameleon-KPO. Zij neemt waar voor John Verdaasdonk (CvB) - 

KPO Roosendaal;  
- Gerard Kusters - Directeur – Bestuurder - Mytylschool. 
Er wordt een aan de hand van een presentatie een rondetafelgesprek gevoerd over het de rol van 
het VSO in de regio ROOS VO: Trends, ontwikkelingen en dilemma’s voor VSO en SWV in de komende 
jaren worden besproken.  
 
Mytylschool ziet een lichte toename in het leerlingaantal. Dit zou te verklaren kunnen zijn doordat er 
in vergelijking met vroeger meer ziektebeelden ontstaan zijn en er betere zorg is waardoor kinderen 
(langer) in leven kunnen blijven in vergelijking met vroeger. 
 
Kameleon ziet een forse toename in leerlingaantallen. Er is meer instroom vanuit bijvoorbeeld het 
praktijkonderwijs. De grootste worsteling is om een kind op een goed begeleid stageadres te krijgen, 
waarbij het kind ook kans heeft op een baan. 
 
Het duurzaam laten uitstromen van leerlingen is een probleem. Wanneer na de intensieve 
begeleiding vanuit school een kind 18 jaar wordt, vraagt hij/zij vaak een Wajong-uitkering aan en 
neemt vervolgens geen deel aan het arbeidsproces.  
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Gerard Kusters en Evelien Danneels willen de OPR graag verzoeken om kritisch te zijn en mee te 
denken over prangende zaken, zoals het leerlarentekort.  
De presentatie van Mytyl en Kameleon werd als zeer prettig en waardevol ontvangen. De presentatie 
wordt verzonden naar alle OPR-leden.  
Het zou prettig zijn wanneer er vanuit andere scholen ook een presentatie komt zodat je elkaars 
scholen leert kennen.  
 
3. notulen 24 juni 2019 
De notulen van 24 juni 2019 worden besproken en op een paar aan te passen punten vastgesteld. De 
aangepaste notulen worden op de website van de OPR en op de website van SWV Roos VO geplaatst.  
 Paul heeft een opzet al ver klaar, komt de volgende keer op de vergadering.  
 Aanvulling op de interne voorziening; door wisselingen in directie/niet bezette posten op 

directieniveau is er nog geen eenduidig plan opgezet. Dit is nog in ontwikkeling en wordt in 
oktober in het directeurenoverleg voorgelegd.  

 
4. Bespreken en vaststellen OPR Huishoudelijk Reglement  
Het OPR Huishoudelijk Reglement wordt unaniem goedgekeurd.  
1 opmerking; er moet ook een jaarverslag komen vanuit OPR en niet alleen maar vanuit het SWV. Er 
zou een actievere rol vanuit de OPR kunnen zijn. Zeker omdat het een gemêleerd gezelschap is 
binnen de OPR. Als OPR zijnde zouden er zelf agendapunten aangedragen kunnen worden, in plaats 
van de agenda volledig door het SWV te laten samenstellen.  
 
5. Bespreken en advisering toezichthoudend bestuur wel of niet vaststellen 
- OPR statuut in concept  
- OPR reglement in concept   
De naam van Prinsentuin wordt aangepast naar Curio Prinsentuin college en tevens wordt het woord 
‘oudercommissie’ vervangen door ‘ouderraad’. 
Het advies is om het statuut en reglement vast te stellen.  
 

6. Bespreken: Evaluatie Governance door toezichthoudend bestuur op 8 oktober 2019, 
o.l.v. extern adviseur Nicole Teeuwen.  
Dit punt staat op de agenda om toelichting te geven over de achtergrond en het 
verkennen van de opinie van de OPR-leden.  
 
Vanuit de PO-raad wordt er gestuurd op meer onafhankelijk toezicht bij 
samenwerkingsbestanden. Op 8 oktober tijdens de bestuursvergadering zal de 
toezichthouder een discussie gaan voeren over dit punt.  
Later dit schooljaar volgen voorstellen aan de OPR om de Governance op een aantal 
punten aan te passen. 
 
Het gaat hier met name om de vraagstukken ‘Wie bestuurt’ en ‘wie houdt toezicht’ en 
‘hoe kun je de belangen scheiden?’  
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Nu is de scheiding van bestuur en toezichthouder niet helder.  
 
Een externe raad van toezicht is niet wenselijk. Dit is erg duur en arbeidsintensief. Dit zou wel 
wenselijk zijn op het moment dat er 2 samenwerkingsverbanden in elkaar gevlochten worden.  
 
Wenselijk is een onafhankelijk extern voorzitter met stemrecht aan te stellen. Dit vanwege de 
transparantie.   
Dit is ook wenselijk omdat de directeur van het SWV kan sparren met een onafhankelijk klankbord.  
 
Advies OPR; het minimale aan middelen inzetten voor nu en een groeimodel inzetten voor later. 
 
7. rondvraag en sluiting  
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
De volgende OPR-vergadering is op maandag 16 december 2019  


