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CONCEPT-verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013 

d.d. 21-11-2017 bij PLEIN 013 te Tilburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.55 uur.  
 
2. Notulen  
 
Notulen d.d. 18 september 2017 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
De voorzitter merkt op dat de notulen op de website van Plein 013 komen en vraagt of de OPR-leden daar 
geen bezwaar tegen hebben. De OPR leden hebben hier geen bezwaar tegen. 
 
Actie en besluitenlijst d.d. 18 september 2017 
- Punt 9, 24 en 32 van de actiepunten 2016-2017 zijn afgehandeld en kunnen van de actielijst af. Punt 27 

wordt meegenomen als actiepunt voor dit jaar. 
- Punt 4 en 7 zijn afgehandeld. Punt 2 en 6 staan vandaag op de agenda. 
- Punt 3: de OPR leden vragen of het mogelijk is om dit jaar nog uit te betalen. Bij de belastingdienst geldt 

namelijk de datum van uitbetaling. De penningmeester zal de overzichten eind deze maand rondsturen, 
waarna men zelf de declaratie kan opsturen. Betaling duurt soms een maand. De penningmeester zal een 
verzoek indienen om dit sneller te doen. 

- Punt 5: de voorzitter heeft de notitie opgevraagd maar nog niet ontvangen.  
 
3. Mededelingen en ingekomen post 
 
Uitnodiging Sinterkerst-Borrel Plein 013 
Alle OPR-leden zijn uitgenodigd voor de Sinterkerst-Borrel op 13 december. OPR-leden die niet gaan worden 
verzocht zich af te melden. 
 
Op het overleg van 23 oktober is gesproken over een abonnement bij een van de bonden. De voorzitter heeft 
dit uitgezocht en heeft 2 bonden gevonden: 

1. De CNV. De CNV biedt het OPR-partnerschap. Dit houdt in 4 uur ondersteuning per mail, het hele jaar 
vragen stellen per mail aan een vast contactpersoon en gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten. De 
kosten bedragen €695,- per jaar. Er is ook een plus variant van dit pakket. Hierbij zit een training van 2 
uur. Kosten hiervan bedragen €1195,- per jaar. 

2. De OAB: Het OPR-pakket van de AOB is hetzelfde als het MR-pakket, maar dan voor de OPR. In dit 
pakket zit onbeperkt eerstelijns helpdesk en 4 uur advisering en rechtsbijstand per telefoon of mail. 
Verder gratis deelname aan platformbijeenkomsten, een abonnement op het tijdschrift en het boekwerk 
Medezeggenschap. Tot slot 10% korting op cursussen. Kosten bedragen €495,- per jaar 

 
De OPR besluit om geen abonnement af te nemen. De OPR heeft dit afgelopen jaren niet gemist en geeft het 
geld liever uit aan scholing. Mochten er later problemen of vragen zijn, dan kan de OPR alsnog een 
abonnement afnemen. 
 
4. Scholing OPR 
 
Training Ondersteuningsplan VOO – datum 
VOO heeft verzocht om 2 data door te geven. 8 en 15 januari zullen worden voorgesteld. Na deze training 
wordt bekeken of het wenselijk is andere training of een vervolgtraining te volgen. 

  

Aanwezig: 
Eric Daamen – voorzitter, Marc Verheijen - 
penningmeester, Reggie Graafmans - secretaris, 
Mary Peters-Leijten, Lieke Hendriks, Alina van 
Stiphout, Hans Toemen, Margot Schuren, Ester 
Scheepens, Neeltje Olieslagers, Sylvia Metsaars, 
Theo van Rijzewijk - directeur Plein 013, Angela van 
den Broek – notulist. 

Afwezig:  Odette Neggers 

Volgende vergadering: 22 januari 2018 
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5. Onderzoeksrapporten 
 
Rapportage Leerlingen met ondersteuningsbehoeften 
In dit rapport staan aanbevelingen die de OPR mee kan nemen. Vanuit de OPR leden wordt opgemerkt dat het 
rapport vaag is en niet zo veelzeggend. Er komt niet duidelijk naar voren of leerlingen er nu beter van zijn 
geworden. Het is niet duidelijk wat het doel is van het onderzoek. Wordt het meegenomen in het nieuwe 
ondersteuningsplan en zo ja, wat kan er gedaan worden met de uitslag van dit onderzoek? Dit zal in de 
volgende vergadering met Dhr. van Rijzewijk besproken worden. 
 
Rapportage Evaluatie Toeleiding, Loket Plein 013 en O&O 
Er wordt opgemerkt dat het erg belangrijk is dat de werkgroep dit rapport goed doorleest. Afgelopen week is er 
een evaluatiegesprek geweest met de Loketleden en Jos Derksen. O&O is zo complex en groot. Het voorstel is 
om alleen te werken met het groeidocumenten en het arrangementen gedeelte uit het systeem te halen. Ook is 
gesproken of Loket Plein 013 sommige vragen wel moet stellen, bijvoorbeeld vragen over de thuissituatie. 
Verder is de bekostiging niet duidelijk. De werkgroep die over de toelatingscriteria gaat, heeft ook een hele 
belangrijke taak. De kritiek over Loket Plein 013 is niet van persoonlijke aard, maar gaat over het proces. Loket 
Plein 013 voert het alleen uit. Het regulier onderwijs heeft weinig respons gegeven en dat is een gemiste kans. 
Waarschijnlijk komt dit omdat het daar niet zo leeft. SO en SBO is er dagelijks mee bezig.  
 
6. Nieuw Ondersteuningsplan 
 
Tijdsplan 
Het tijdspad is niet realistisch. De werkgroepen zouden in eerste instantie starten in februari 2017. Dat is 
vervolgens november geworden, maar wordt nu nog later. Na inventarisatie blijkt dat de helft van de 
werkgroepen in december voor de eerste keer bij elkaar komt. De overige werkgroepen hebben nog geen 
uitnodigingen ontvangen. De werkgroepen moeten 1 maart een voorstel uitbrengen. De OPR-leden vragen zich 
af waarom het opstarten van de werkgroepen zo lang uitgesteld is. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat dhr. 
van Rijzewijk pas vorige vergadering aangegeven heeft dat er werkgroepen zouden komen.  
 
De voorstellen van de werkgroepen moeten verwerkt worden in het plan. Vervolgens moet het plan naar het 
bestuur, waarna het officieel ter goedkeuring in de OPR komt. Hierna volgen nog 2 stappen. Op 1 augustus 
moet alles afgerond zijn. Vorige keer was het plan voor 80% hetzelfde gebleven. Nu wordt het een heel ander 
plan. Daarbij komt dat het een plan voor 4 jaar wordt in plaats van 2 jaar.  
 
De OPR stelt een brief op waarin zij hun zorg uitspreken over het tijdspad van de werkgroepen en uitstel zullen 
aanvragen voor het inleveren van de voorstellen. In deze brief wordt meegenomen dat de OPR-leden de 
kwaliteit willen borgen, ook omdat het plan voor 4 jaar wordt vastgesteld. Verder zal worden voorgesteld om 
een plan te maken voor 2 jaar in plaats van 4 jaar in verband met de vele wijzigingen. De voorzitter maakt een 
voorzet van deze brief. 
 
Werkgroepen 
Er is een overzicht wie in welke werkgroep zit. Margot Schuren merkt op dat zij als ouder op dit overzicht staat, 
terwijl zij als leerkracht in de OPR zit. De OPR is oververtegenwoordigd in de werkgroepen. Alleen de voorzitter 
en penningmeester zijn niet ingedeeld in een werkgroep. De indeling van de werkgroepen klopt. In iedere 
werkgroep zit een IB-er, directeur, ouder, leerkracht en MT-lid van Plein 013 en er is altijd minimaal een 
persoon uit SBO-SO en uit de OPR.  
 
Het is voor de OPR leden niet duidelijk wat precies de bedoeling is van de werkgroepen. Vanuit de OPR wordt 
opgemerkt dat Denkplein 013 een concept aan het schrijven is dat men als uitgangspunt kan gebruiken. De 
voorzitter vraagt na bij dhr. van Rijzewijk hoe de werkgroepen te werk zullen gaan. 
 
Plan van Aanpak 
De voorzitter vraagt de OPR-leden hoe de beoordeling van het nieuwe ondersteuningsplan efficiënt aangepakt 
kan worden. Uit de werkgroepen komt een advies. Hierna ontvangt de OPR een concept plan. Hoe gaat de 
OPR dit plan beoordelen? 
 
Wat uit de werkgroepen komt moet ook binnen de OPR besproken worden. In de volgende vergaderingen 
zullen alle werkgroepen op de agenda staan. Naast de stand van zaken doorspreken, kunnen er dan ook 
vragen gesteld worden. De communicatie over de werkgroepen tussen de OPR-leden verloopt verder per mail. 
 
Er wordt een extra vergadering ingepland op 22 januari om 19.30 uur (in plaats van 19.45 uur). De vergadering 
vindt plaatst bij Plein 013 en kan eventueel langer duren. De vergadering van 19 februari begint ook om 19.30 
uur en zal plaatsvinden bij SBO Zonnesteen. Deze vergadering kan ook later eindigen. 
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7. Rondvraag 
Er gaan geruchten dat het crisis is bij de consulenten. Schijnbaar zitten een hoop consulenten ziek thuis. Vanuit 
Plein 013 wordt aangegeven dat de scholen met een zieke consulent wel recht hebben op deze uren. Indien zij 
een consulent nodig hebben, kan deze ingevlogen worden. Aan de andere kant wordt er vanuit Plein 013 ook 
flink geworven. 
 
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het werken met een consulent een dure oplossing is. De vraag is of dit niet 
ten koste van de leerlingen gaat. Niet alle scholen zouden de consulenten inhuren wanneer zij deze zelf 
zouden moeten bekostigen. Dit is een belangrijk punt om mee te nemen. Verder wordt opgemerkt dat uren nu 
op basis van leerlingenaantallen worden ingezet, maar dat op aanvraag wellicht beter is. De voorzitter geeft 
aan dat de detacheringscontracten lopen tot 2021. De OPR concludeert dat dit niet handig is, aangezien het 
nieuwe plan tot 2022 zal lopen. Dit punt kan in de werkgroep meegenomen worden. 
 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.  
 

 
 
 


