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CONCEPT-verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013 
d.d. 24-01-2017 bij PLEIN 013 te Tilburg 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.50 uur. Na punt 3 wordt het punt nieuwsbrief toegevoegd.  
 
2. Notulen  
Op pagina 1, punt 1, regel in staat: 31 oktober 2015 worden goedgekeurd. Dit moet zijn: 31 oktober 2016. 
Op pagina 2, punt 8, 2e alinea staat: zieke kinderen. Dit moet zijn: kinderen die medische zorg nodig hebben. 
Op pagina 3, punt 9, laatste alinea staat: gehandicapte kinderen. Dit moet zijn: kinderen met een beperking. 
 
De notulen van 29 november 2016 worden met deze wijzigingen goedgekeurd. 
 
Naar aanleiding van punt 5 vraagt de voorzitter of officieel aan het bestuur doorgegeven moeten worden dat de 
OPR heeft geëvalueerd en geen aanpassingen heeft op het reglement van de ondersteuningsplanraad. Theo 
van Rijzewijk adviseert dit via een korte brief door te geven. De voorzitter pakt dit op.  
 
Actie en besluitenlijst: 
Punt 3 is een doorlopend punt. Punt 6 en 7 zijn afgehandeld. 
 
3. Mededelingen en ingekomen post 
De stagiaire van Plein 013 heeft een vragenlijst gestuurd. De voorzitter verzoekt de OPR leden deze in te 
vullen. 
 
Hilde van Rijsewijk geeft aan dat zij met haar functie als adjunct-directeur op SBO Westerwel gaat stoppen per 
1 augustus 2017. Het is nog niet bekend wat zij gaat doen, maar het is mogelijk dat zij uit het onderwijsveld van 
Biezonderwijs stapt. Hilde van Rijsewijk meldt dit nu vast met het oog op de aankomende verkiezingen. Omdat 
er tot 1 augustus niets aan de hand is, heeft dit geen gevolgen voor de aankomende verkiezingen.  
 
Omdat er van 1 februari tot het einde van het schooljaar een piekbelasting is bij Loket Plein 013 is in die 
periode een tweede Loket ingesteld op de maandagen. Omdat niet alle leden van Loket Plein 013 beide 
loketten konden doen zijn hiervoor 2 nieuwe leden toegevoegd. Vanuit IMW is dat Kim Stroms en vanuit het 
onderwijs is dat Hilde van Rijsewijk. Daarnaast is er een secretaresse bijgekomen. Omdat het puur om het 
toetsen van dossier gaat, bijt dit niet met het lidmaatschap van de OPR. Daarnaast zal Hilde van Rijsewijk geen 
dossiers behandelen van SBO Westerwel. 
 
3a. Nieuwsbrief 
De notulist heeft een opzet gemaakt voor de nieuwsbrief van de OPR. De commissie verkiezingen formuleert 
een tekst over de verkiezingen. Eric Daamen formuleert een tekst over de MR en het ondersteuningsbudget.  
 
De notulist merkt op dat er een lijst met mailadressen moet worden aangemaakt in MailPoet. Marc Verheijen 
stuurt de lijst met mailadressen van de MR-en naar de notulist om deze te importeren in het mailprogramma. 
 
In de opzet van de nieuwsbrief wordt opgeroepen om de mailing door te sturen en staat een button om aan te 
melden voor de nieuwsbrief. De notulist en Theo van Rijzewijk zorgen ervoor dat men zich straks via de 
website kan aanmelden voor de OPR-nieuwsbrief.  
 
 
 

  

Aanwezig: 
Eric Daamen - voorzitter, Marc Verheijen - 
penningmeester,  Odette Neggers, Jantiena Bakker, 
Mary Peters-Leijten, Hilde van Rijsewijk, Yvonne 
Koppelmans, Ron Antens, Angela van den Broek – 
notulist,  Theo van Rijzewijk - directeur Plein 013  

Afwezig:  Reggie Graafmans, - secretaris, Tanja van den 
Heuvel, Carola Kluijtmans. 

Volgende vergadering: 20 maart 2017 
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4. Verkiezingen – Voortgang  
Marc Verheijen geeft aan dat hij de mailadressen van de MR-en heeft verzameld. Er zijn nog een aantal 
directeuren die niet gereageerd hebben. Deze zullen geen nieuwsbrief ontvangen. Wanneer de commissie 
verkiezingen bij elkaar komt zal de tekst voor de nieuwsbrief worden gemaakt en zal worden bepaald op welke 
datum de verkiezingen starten. 
 
5. Tijdelijke plaatsing  
Wanneer zorgplichtige school binnen 10 weken geen passende plek heeft gevonden. 
 
Twee vergaderingen terug is de vraag gesteld wat er gebeurt als een school binnen 10 weken geen passende 
onderwijsplek heeft gevonden. Vakanties tellen mee in deze 10 weken, ook de zomervakantie.  
 
Theo van Rijzewijk geeft uitleg over de wetgeving. In artikel 40 staat dat aanmelding van kinderen schriftelijk 
moet gebeuren door ouders. Omdat dit bij scholen soms mis ging, is binnen het samenwerkingsverband van 
Plein 013 afgesproken dat alle scholen het aanmeldformulier op een toegankelijke manier op de website zetten.  
Aanmelden is niet hetzelfde als inschrijven. Aanmelden doen ouders en mag pas vanaf 3-jarige leeftijd. 
Inschrijven doet de school. Vanaf het moment dat ouders aanmelden heeft school 6 weken de tijd om te kijken 
of zij de zorg kunnen bieden die de het kind nodig heeft door informatie op te vragen bij ouders. Wanneer een 
school niet de passende ondersteuning kan bieden, moet er binnen deze 6 weken een andere passende plek 
worden gevonden.  
 
Wanneer achteraf blijkt dat de informatie die hebben ouders gegeven onvolledig of zelfs onjuist is, kan school 
een procedure starten. Er zijn een aantal rechtszaken geweest waarin ouders toch wilde dat het kind naar de 
school van aanmelding zou gaan, ondanks dat school aan had gegeven niet de juiste ondersteuning te kunnen 
bieden en er een TLV voor SBO was afgegeven. In deze zaken is de school steeds in het gelijk gesteld. In de 
kamer zijn hier diverse moties over ingediend.  
 
Verder in artikel 40 staat dat de zorgplicht niet van toepassing is wanneer er geen plaats is op de school. Hier 
is veel discussie over geweest. Uiteindelijk is bepaald dat dit alleen kan als er vooraf beleid is geformuleerd 
over wanneer er geen plaats meer is. Dit wordt plaatsruimte genoemd. Ook is de zorgplicht niet van toepassing 
wanneer ouders de grondslag van de school niet onderschrijven. Wanneer ouders dit weigeren, mag de school 
het kind weigeren.  
 
Wanneer het bevoegd gezag (het bestuur) binnen 6 weken geen geschikte plek kan vinden, kan zij eenmalig 4 
weken uitstel krijgen voor het verzamelen van informatie en het afnemen van onderzoeken. Wanneer deze 10 
weken voorbij zijn wordt het kind tijdelijk op de school geplaatst en ook tijdelijk ingeschreven. Tijdelijk 
inschrijven bestaat echter niet in de wet.  
 
Binnen het samenwerkingsverband is afgesproken dat het gemeld wordt bij Plein 013 wanneer een school een 
kind weigert op inhoudelijke gronden. Hier zijn in de afgelopen 2 jaar geen meldingen van binnen gekomen. 
Theo van Rijzewijk geeft aan dat scholen kritischer op elkaar zouden moeten zijn. Ook pleit hij ervoor om alle 
kinderen via één aanmeldpunt aan te melden. Dit is eerlijker en transparanter en zo kan altijd achteraf worden 
geverifieerd hoe de processen zijn verlopen.  
 
Veel scholen denken dat zij verplicht zijn een kind in te schrijven, maar dat is niet zo. Wanneer ze het kind niet 
kunnen bieden wat het nodig heeft, hebben zij zorgplicht om de juiste plek te vinden. Daarbij komt dat als een 
kind binnen een jaar na aanmelding extra ondersteuning nodig blijkt te hebben, de TLV of het arrangement 
altijd voor rekening komt van Plein 013. 
 
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat er blijkbaar niet genoeg kennis is van de wet en de afspraken binnen het 
samenwerkingsverband waardoor angst ontstaat. Daarnaast kost het ook moeite en tijd, geeft Theo van 
Rijzewijk aan. Maar het komt wel ten goede van de kinderen. 
 
Hilde van Rijsewijk geeft aan ongeveer 80% van de tijd bezig te zijn met dit soort zaken. Hierbij dient wel 
opgemerkt te worden dat alle kinderen die op SBO Westerwel zitten een TLV nodig hebben en het proces 
moeten doorlopen. Op een reguliere school worden op de 400 kinderen ongeveer 2 kinderen verwezen. Naast 
de kinderen die doorverwezen worden naar SO of SBO, worden er ook kinderen aangemeld die extra 
ondersteuning nodig hebben. Het is voor ouders lastig om informatie te geven over de eventuele extra 
ondersteuningsbehoeften voor hun kind, omdat dat voor hen normaal is. Ook in de informatie van de 
voorschool zit veel verschil. De ene leidster noemt een kind lief, terwijl de andere leidster zegt dat het kind niet 
naar een reguliere school kan.  
 
Theo van Rijzewijk laat zien dat er op de website een button Barometer is toegevoegd, waarin geprobeerd 
wordt dit alles uit te leggen aan ouders. Bij verwijzingen is te zien dat het deelnamepercentage aan SBO is 
verlaagd, terwijl de vraag vermoedelijk is toegenomen.  
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Plein 013 gaat onderzoek doen naar de kinderen die eerst werden doorverwezen en nu op de reguliere school 
blijven: wie zijn dat, hoe gaat het met ze en wat vinden de ouders en de leerkracht hiervan? Ook bij SO is een 
dalende trend zichtbaar. Deze daling zet iets later in dan bij SBO.  
 
Bij het kopje arrangement is zichtbaar wat voor arrangementen er zijn aangevraagd: een TLV SO, een TLV 
SBO of een arrangement op eigen school. Hier valt op dat er maar weinig basisscholen zijn die gebruik maken 
van de mogelijkheid om een arrangement op eigen school aan te vragen. Verder is op deze pagina zichtbaar 
dat er in 2 volle jaren maar 1 TLV is afgewezen. Bij 22 kinderen is de TLV toegewezen met aanpassing van de 
hoogte van de categorie. Bij 8 van deze kinderen is een gesprek geweest met mensen van speciaal onderwijs, 
waarna uiteindelijk 2 leerlingen overbleven waar zij het niet mee eens waren. In 2014-2015 was 6% van de 
TLV’s SO categorie hoog. Afgelopen schooljaar was dat 16%. 
 
Bij het kopje ten opzichte van andere samenwerkingsverband is te zien hoeveel Plein 013 verwijst ten opzichte 
van andere samenwerkingsverbanden. Plein 013 verwijst relatief veel en staat op de 27ste plek. Ook geeft Plein 
013 meer TLV’s categorie midden en hoog af dan het gemiddelde in Nederland. Bij categorie hoog staat Plein 
013 op de 15e positie en bij midden op de 2e positie. Bij categorie laag staat Plein 013 op de 39e positie. Theo 
van Rijzewijk geeft aan zich zorgen te maken over de voortdurende discussie over de categorieën, waardoor er 
een soort van wij – zij verhouding ontstaat.  
 
6. Verantwoording Besturen   
In 2016 kregen alle scholen een gemiddeld bedrag per leerling van €359,51. Hiervan moet de afdracht van SO 
en SBO af. Een aantal jaren geleden betaalde het samenwerkingsverband alle plekken in het SO en SBO, 
maar kregen scholen ook geen budget. Nu houdt een school gemiddeld €200,- per leerling over. Dit bedrag 
moeten directeuren verantwoorden. Er zijn momenteel 7 scholen die in de gevarenzone komen. Theo heeft het 
initiatief genomen om met deze scholen in gesprek te gaan  
 
De schoolbesturen hebben een totaaloverzicht met alle scholen die vallen onder hun bestuur. Een voorbeeld 
van een school wordt getoond en uitgelegd.  

- De school krijgt een ondersteuningsbudget op basis van een gemiddeld bedrag per leerling. 
- Daarnaast hebben alle scholen een aanvullend budget gekregen, omdat er in de begroting van Plein 013 

ruimte over was; vorig jaar was dit een totaal van €600.000,- en dit jaar is dat €1.100.000,-.  
- Van dit totale budget worden de kosten van SO en SBO afgehaald. In het overzicht staan de namen van 

deze kinderen. Deze lijsten worden uit verschillende bronnen verzameld en scholen hebben 2 maanden 
de tijd gekregen om dit te contoleren. 

 
Het bedrag dat overblijft moeten de scholen op een eenvoudige manier verantwoorden. Scholen krijgen hier 
een formulier voor dat makkelijk is in te vullen. Het bedrag mag worden besteed aan individuele ondersteuning, 
groepsgebonden ondersteuning of teamactiviteiten. Daarnaast mag (een deel van het) bedrag ook worden 
gereserveerd.  
 
Het verantwoorden zet scholen aan om na te denken over wat ze met het budget doen. In vergelijking met vorig 
jaar zijn de verantwoordingen beter ingevuld. De route is nu ook omgedraaid. Vorig jaar is het overzicht naar de 
schoolbesturen gestuurd met de vraag het door de scholen te laten invullen. Dit jaar is het rechtstreeks naar de 
scholen gestuurd die het hebben ingevuld en teruggestuurd. Als alle scholen van een bestuur de 
verantwoording hebben ingeleverd, gaat het naar het bestuur.  
 
Vragen en opmerkingen vanuit de OPR: 

- Het formulier is wel makkelijk in te vullen is, maar de administratie op school moet dan wel op orde zijn. 
 

- Is het noodzakelijk de namen van de kinderen in het document op te nemen? 
- Theo van Rijzewijk geeft aan dat de namen voor sommige doeleinden verborgen kunnen worden, maar 

dat hij deze namen uiteindelijk wel nodig heeft.  
 

- Haalt het samenwerkingsverband hier ook ideeën uit? 
- Nee, schoolbesturen gaan hier zelf beleid op maken. 

 
7. Rondvraag  
Odette Neggers vraagt of de MR instemmingsrecht heeft op de besteding van het ondersteuningsbudget. Dit is 
niet bekend. Het valt onder de begroting en die moet wel in de MR besproken worden. De voorzitter zoekt uit of 
er dan sprake is van instemmingsrecht of adviesrecht.  
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur. 

 


