Verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013
d.d. 30-05-2017 bij PLEIN 013 te Tilburg

Afwezig:

Eric Daamen – voorzitter, Marc Verheijen penningmeester, Reggie Graafmans - secretaris,
Yvonne Koppelmans, Hilde van Rijsewijk vanaf punt
7, Jantiena Bakker, Tanja van den Heuvel, Odette
Neggers, Mary Peters-Leijten, Ron Antens, Angela
van den Broek – notulist, Theo van Rijzewijk directeur Plein 013
-

Volgende vergadering:

27 juni 2017

Aanwezig:

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.45 uur.
2. Notulen
De notulen van 20 maart 2017 worden zonder wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
In de notulen van vorige vergadering staat dat men voor meer informatie over de besteding van het
ondersteuningsbudget van scholen op de website van Plein 013 kan kijken bij de barometer. Tanja van den
Heuvel geeft aan dat ouders meer willen weten, zoals besteding van het budget per school of anders per
stichting. Ouders voelen zich steeds minder betrokken bij de school. Dhr. Van Rijzewijk vindt dit een goed idee.
Wel is het praktisch lastig om dit voor iedere school toe te voegen en kan het zijn dat besturen hier problemen
mee hebben. Daarnaast is de school zelf verantwoordelijk om ouders te informeren. De voorzitter stelt voor om
de gegevens te koppelen aan de ‘zoek een school’ functionaliteit. Theo van Rijzewijk neemt mee dat de OPR
graag wil dat deze gegevens openbaar worden, bij voorkeur per school en anders per bestuur, en gaat kijken of
dit gekoppeld of gelinkt kan worden aan de ‘zoek een school’ functionaliteit.
Afgelopen vergadering was het onduidelijk of Yvonne Kopelmans zich opnieuw verkiesbaar zou stellen. Yvonne
Koppelmans geeft aan dat zij zich niet opnieuw verkiesbaar stelt.
Actie en besluitenlijst:
Punt 9: de voorzitter heeft de brief klaar en zal deze binnenkort versturen.
Punt 14: dit punt is behandeld in januari.
Punt 15: de voorzitter heeft de brief klaar en zal deze binnenkort versturen.
Punt 16: Yvonne Koppelmans stelt zich niet opnieuw verkiesbaar.
Punt 17: het is niet bekend of er een stuk over de OPR-verkiezingen in de Plein 013 nieuwsbrief heeft gestaan.
Omdat men zich inmiddels niet meer verkiesbaar kan stellen vervalt dit punt.
Punt 18: het jaarverslag is gemaakt en komt deze vergadering aan bod.
3. Mededelingen en ingekomen post
Er zijn geen mededelingen en er is geen ingekomen post.
4. Verkiezingen
Voortgang
Marc Verheijen licht toe. Er hebben zich 3 leerkrachten en 15 ouders aangemeld. De verkiezingslijst van de
ouders is 8 mei naar de MR-en of directies van alle scholen verstuurd. Tot nu toe zijn er 7 stemmen binnen. Er
kan tot 19 juni gestemd worden. Hierna maakt de commissie de uitslag bekend aan degene die zich
verkiesbaar hebben gesteld en vervolgens aan de directies. De OPR geeft bij het bestuur aan welke leden
aftreden en welke nieuwe leden gekozen zijn.
Afscheid vertrekkende leden & welkom nieuwe leden
Marc Verheijen heeft met de nieuwe leden afgesproken dat hij ze zou informeren over de agenda. De voorzitter
zal daarom op korte termijn de data prikken voor komend schooljaar.
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Het is niet bekend of Hilde van Rijsewijk in de OPR blijft volgend schooljaar. Op de lijst van de eerste
verkiezingen staan nog twee personen uit het SBO die benaderd kunnen worden mocht Hilde van Rijzewijk de
OPR verlaten.
Besloten wordt dat er 27 juni na een korte vergadering afscheid zal worden genomen van de vertrekkende
OPR-leden. In deze vergadering kan de verkiezingsuitslag besproken worden, evenals de realisatie van de
OPR-begroting van dit schooljaar. Eric Daamen regelt het afscheid. Reggie Graafmans geeft aan deze
vergadering niet aanwezig te kunnen zijn. In de eerste vergadering van volgend jaar worden de nieuwe leden
welkom geheten. In deze vergadering wordt de nieuwe OPR-begroting besproken.
5. Jaarverslag 2016 – Goedkeuring.
Voor het jaarverslag is een nieuw template gebruikt. Jantiena Bakker stelt voor dat er een korte evaluatie wordt
toegevoegd aan het verslag. Verder stelt zij voor om een korte boodschap voor het komende jaar toe te
voegen. Eric Daamen voegt beide toe aan het jaarverslag. Het jaarverslag moet voor 17 juli goedgekeurd zijn.
6. Nieuwsbrief Ondersteuningsplanraad - Voortgang.
Kort na de vorige vergadering is de nieuwsbrief verstuurd. Hier is geen reactie op gekomen. In juni wordt de 2e
nieuwsbrief van de OPR verzonden. Marc Verheijen stelt hiervoor een tekst op met de verkiezingsuitslag.
Ideeën voor de verdere vulling van de nieuwsbrief zijn:
- Het om en om voorstellen van de verschillende OPR-leden.
- De plannen voor komend schooljaar.
- Handreikingen voor ouders voor de overgang naar het voortgezet onderwijs aangezien de Frater van
Gemert aangegeven heeft te stoppen.
Eric Daamen denkt na over de verdere invulling van de nieuwsbrief.
De leden van de OPR vragen zich af of er een link is tussen het stoppen van de Frater van Gemert en de OPR.
Er wordt aangegeven dat er sowieso een link te maken is met de ouders van groep 8 leerlingen. De overgang
van zorgleerlingen naar het voortgezet onderwijs is lastig. De OPR kan vragen stellen over hoe dit geregeld
wordt als de Frater van Gemert stopt. De OPR neemt de overgang van zorgleerlingen naar het voortgezet
onderwijs mee als aandachtspunt.
7. Mededelingen Directie Plein 013
Jaarverslag 2016 en (concept)jaarrekening 2016
Wanneer de accountantsverklaring er is wordt het jaarverslag ter goedkeuring aangeboden aan het bevoegd
gezag. Het wordt nu aangeboden aan OPR voor eventuele aanvullingen, tips en/of suggesties.
Het samenwerkingsverband wordt geacht om een (kalender)jaarverslag te maken. Dit is lastig omdat dit in een
bepaald format dient te gebeuren en dit pas het 2e volle verslagjaar is. Het is nog zoeken naar de juiste toon en
invulling. De jaarrekening is daarnaast ook verwarrend omdat de kosten voor speciaal onderwijs niet inzichtelijk
zijn. Het samenwerkingsverband ontvangt budget voor zware ondersteuning en daarbovenop extra gelden in
verband met de verevening. Hier worden de lasten van T-1 afgehaald, maar dit is niet terug te zien in de
jaarstukken, waar alleen de baten in terug te zien zijn. Het nadeel is dat de rentabiliteit niet goed wordt
uitgedrukt, waardoor het lijkt alsof deze heel hoog is. Dit is landelijk terug te zien. De rentabiliteit zegt iets over
het opgebouwde eigen vermogen.
De voorzitter vraagt of gelden worden ontvangen op basis van kalenderjaar of schooljaar. Theo van Rijzewijk
geeft aan dat gelden voor materiele doeleinden op basis van kalenderjaar worden ontvangen en personele
gelden op basis van schooljaar. De begroting wordt opgesteld in schooljaar. Dit maakt het allemaal vrij
ingewikkeld.
De accountant gaat de jaarrekening controleren. Hier en daar zijn grote verschillen tussen begroting en
werkelijkheid te zien. Dit is puur boekhoudkundig (bijvoorbeeld door boekingen te doen op de verkeerde
posten) en wordt nog aangepast. Dit heeft geen effect op het resultaat.
In de jaarrekening lijkt het alsof er €700.000,- meer ontvangen is van OCW. Dit is niet het geval. Het
samenwerkingsverband ontvangt nog steeds dezelfde baten, maar er is €700.000,- minder afgeboekt aan
afdracht SBO. Om deze reden is het belangrijk de kosten van het SBO en SO goed in beeld te brengen.
Het nettoresultaat is 1,4 miljoen. Dit is niet weinig, maar ook niet extreem veel en komt onder andere door:
- De krimp in het SBO. Dit harder gegaan dan verwacht waardoor er €306.692- minder afdracht is. De
reguliere scholen houden hierdoor meer over om aan de kinderen in de school te besteden.
- Een lagere afdracht in het SO van €790.621,-
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De projectkosten ‘onderzoek en ondersteuning’ van €270.833,- die niet ingezet zijn in 2016. Inmiddels
is denkplein ingesteld die ideeën gaan bedenken en stimuleren.
De parelklassen waar €55.776,- minder lasten waren dan begroot.
De overige algemene kosten die €230.232,- lager uitvielen dan begroot.

Verder waren er minder baten of meer lasten voor:
- ICT €65.134,- Telecommunicatie €6.541,- Schakelklassen €73.884,- Talent in beeld €65.998,- Pfs project €36.897,Het samenwerkingsverband heeft veel verschillende routes met geld. Omdat het belangrijk is dat dit goed op
orde is, wordt er momenteel iemand gezocht die dit kan controleren.
Continuïteitsparagraaf
Gezien de opdracht zit het samenwerkingsverband ruim op koers. Wanneer we nu stabiliseren is al aan de
vereveningsopdracht voldaan. Kijkend naar het SO zit het samenwerkingsverband zelfs onder het gemiddelde.
Nu wordt uitgekeken naar het verlag van het onderzoek dat momenteel plaatsvindt met de vraag: krijgen de
kinderen die nu niet naar SBO en SO gaan de juiste ondersteuning.
Vanuit het SO en SBO wordt opgemerkt dat de druk hoog is. De klassen worden groter en de leerlingen
hebben een zwaardere zorgvraag. Toch is er 13 FTE over. Volgens Dhr. Van Rijzewijk ligt er een reële vraag
bij de mobiliteit rondom personeel en moet er gezocht worden naar een goede balans. Een voorbeeld is de
Mytylschool. Een deel van het geld dat voorheen met de kinderen meekwam, valt nu onder PGB. De
Mytylschool en het samenwerkingsverband zijn samen aan het kijken hoe dit op te lossen door bijvoorbeeld
samen naar de zorgverzekeraars te gaan. De grootste zorg volgens dhr. Van Rijzewijk is dat de expertise
straks weg is.
De OPR vraagt hoe die 13 FTE nog benut kan worden. Dhr. Van Rijzewijk geeft aan de besturen de voorkeur
hebben om dit zelf in te vullen. Het is daarbij dan wel van belang dat er wordt samengewerkt en dat een aantal
solidariteitsprincipes toegepast blijven. Wanneer het budget naar de scholen gaat zullen zij vanzelf bij het SO
en SBO terecht komen. Dhr. Van Rijzewijk is echter bang dat het dan te lang gaat duren en is van mening dat
het beter zou zijn om dit via het samenwerkingsverband te regelen. De kern is governance. Men kan van
besturen niet verwachten dat ze het belang van de regio voor het eigen belang laten gaan. Geadviseerd wordt
om naar een Raad van Toezichtmodel te gaan. De OPR vraagt of de OPR daar wat in kan betekenen. Dhr. Van
Rijzewijk merkt op dat we het met elkaar vorm en inhoud moeten geven en dat de OPR vrij moet zijn om te
zeggen wat men vindt.
Vragen over het jaarverslag:
- In het verslag komt naar voren dat er minder verwezen wordt. Er wordt vrij stellig gezegd dat dit zou
kunnen duiden op dat scholen meer kunnen bieden aan leerlingen. Dit wordt nu onderzocht.
- Er is een toename in het aantal dossiers. Dit wordt toegelicht, maar wanneer het aantal
herbeoordelingen van het aantal dossiers worden afgehaald is er nog steeds een toename. Dhr. Van
Rijzewijk verwacht een kleine groei in het SBO. Scholen gaan kijken toe hoever de rek gaat. Na deze
groei verwacht dhr. van Rijzewijk een stabiele periode.
- Hoe bepaalt het samenwerkingsverband nieuwe accenten in verband met de extra financiële ruimte?
Dit wordt bepaald op basis van vraag. Verder door te onderzoeken, stimuleren om verbindingen te
maken en door scholen te prikkelen.
- Er zijn wat klachten geweest. Wat zijn de leerpunten hieruit? Deze klachten kunnen ook gaan over
zaken die op een school spelen en waar het samenwerkingsverband verder buiten staat. Het is niet zo
dat er meerdere keren hetzelfde aan de hand is geweest. Bij eigenlijk alle klachten op één na heeft het
samenwerkingsverband complimenten gekregen over de procedure en goede afhandeling.
- In de risicoanalyse staat dat er 70% kans is dat de voorzieningen niet voldoende zijn, maar dat hier
geen plan voor gemaakt hoeft te worden. Dit is een verplichte risicoanalyse en gaat over de deelname
aan voorzieningen; bijvoorbeeld kinderen die aanmelden voor een voorziening, maar op het laatste
moment afzeggen.
De voorzitter merkt op dat hij wat kleine foutjes heeft ontdekt en dat hij deze per mail door zal sturen naar dhr.
Van Rijzewijk. Daarnaast geeft hij aan dat er bij de kostenpost ondersteuningsprofielen geen bedrag staat. Dit
komt omdat hier dit jaar geen kosten voor zijn gemaakt. Deze kostenpost is blijven staan omdat dit wel een
terugkerende kostenpost is.
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Begroting 2017/2018
Theo van Rijzewijk geeft aan dat T-Kompas wegens groot succes uitgebreid wordt. De OPR merkt op dat alle
projecten kort zijn beschreven, behalve T-Kompas. Theo van Rijzewijk zal dit alsnog toevoegen. De eerste
periode van T-Kompas is geëvalueerd. In veel gevallen konden kinderen op school blijven en/of is thuiszitten
voorkomen. Een aantal kinderen hebben toch de overstap naar SO of SBO gemaakt. Scholen zijn ontzettend
blij met deze hulp en leren ook over internaliserend gedrag. Theo van Rijzewijk stuurt de evaluatie naar de
OPR-leden.
De kosten van SO vallen lager uit. Vanaf dit jaar gaat de vereveningskorting echt effect krijgen en voelbaar
worden in de baten. Het samenwerkingsverband had 1 miljoen beschikbaar gesteld voor extra impulsen. Hier
wordt nog €400.000,- vanuit de algemene reserve aan toegevoegd, waardoor de begroting op €400.000,negatief uitkomt. De algemene reserve wordt hiermee teruggebracht naar 1 miljoen.
Tussentijds wordt opgemerkt dat er een uitzending is geweest over Passend Onderwijs bij Nieuwsuur.
Nieuwsuur heeft gesproken met Theo van Rijzewijk en een aantal scholen. Hierbij zijn verschillende positieve
zaken besproken, helaas kwamen alleen de negatieve zaken terug in de uitzending.
Landelijke ontwikkelingen
In verband met de tijd somt dhr. Van Rijzewijk kort de landelijke ontwikkelingen op. De OPR leden kunnen hier
zelf meer informatie over opzoeken en/of dit in een volgende vergadering terug laten komen.
- Motie Loes Ypma: Loes Ypma wil dat er voor samenwerkingsverbanden een aparte code goed bestuur
gaat komen.
- De algemene rekenkamer heeft een interessant rapport gepubliceerd met een passage over de
middelen van samenwerkingsverbanden en over de governance.
- In WMS is opgenomen dat er bij aanstelling van een bestuurder iemand van de MR/GMR in de
sollicitatiecommissie moet zitten. Sander Dekker wil dat voor samenwerkingsverbanden gaat gelden
dat er iemand van de OPR in de sollicitatiecommissie zit.
Onderzoek naar de ondersteuning in de scholen
In verband met de tijd wordt dit punt niet besproken.
8. Rondvraag
Dhr. Van Rijzewijk merkt op dat de leden van de OPR van harte welkom zijn op de zomerborrel van Plein 013
op 20 juni van 16.00 tot 19.00 uur. Verdere informatie volgt.
Hilde van Rijsewijk merkt op dat zij volgend jaar een nieuwe functie heeft en dan niet meer aan een school
gebonden is. Hierom zal zij de OPR moeten verlaten.
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur.
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