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Verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013 

d.d. 20-03-2018 bij SBO Zonnesteen te Tilburg 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur. Omdat Eric Daamen en Esther Scheepens niet aanwezig zijn 
zit Marc Verheijen de vergadering voor. 
 
2. Notulen  
 
Notulen d.d. 22 januari 2018 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
Actie en besluitenlijst d.d. 22 januari 2018 

- Punt 3; de penningmeester verzoekt de OPR-leden om de gemaakte uren door te geven. Zowel de uren 
voor de werkgroepen als voor de vergaderingen, zodat hij kan inschatten of de OPR binnen budget blijft. 
Dit geldt dus ook voor de leden die nog niet willen declareren.  

- Punt 2, 3, 8, 19 en 20 zijn lopende punten. 
- Punt 5 en 21 blijven open staan. 
- Punt 18 is inmiddels opgelost. 
- Punt 22 is afgehandeld. 

 
3. Mededelingen en ingekomen post 
Theo van Rijzewijk heeft een mail gestuurd met onder andere de eerste tussennotitie met het verzoek dit met 
de OPR te bespreken. In deze vergadering zal hier een datum voor worden bepaald.   
 
4. Terugkoppeling werkgroepen 
Een aantal leden zijn bij bijeenkomst geweest waar de werkgroepen hun advies mochten presenteren. Een van 
de leden merkt op er alle vertrouwen in te hebben mits waargemaakt wordt wat daar gezegd is. Men is echt op 
zoek naar de verbinding en kijkt vanuit het kind. De neuzen staan dezelfde kant op. Een van de bestuurders gaf 
aan dat men het heeft over scholen, besturen en Plein 013, maar dat we met z’n alleen één zijn. Men moet 
kunnen samenwerken met andere scholen, ook als ze onder een ander bestuur vallen. 
 
Eerst heeft men geluisterd naar de bevindingen van alle werkgroepen zonder financiële prikkels. Daarna zijn 
ook de financiën besproken. In het laatste uur was er een vissenkom gesprek: er staan vier lege stoelen in het 
midden. Hier zitten drie mensen op. De rest zit in een kring om deze stoelen heen. De mensen die op de drie 
stoelen in het midden zitten, mogen alles zeggen en bespreken en de rest is stil. Wanneer iemand anders iets 
wil zeggen gaat deze persoon op de lege stoel zitten. Een andere persoon uit het midden moet dan weer terug 
in de kring gaan zitten. Iedereen die echt een heet hangijzer had, had daar de mogelijkheid om het te 
bespreken. Verschillende mensen hebben op de stoelen in het midden gezeten. Niet alleen de bestuurders. 
 
Vanuit de OPR wordt gevraagd of er ook punten waren van verschillende werkgroepen die niet overeen 
kwamen. Dat was niet het geval, wel werd men bevraagd. Er is veel gesproken over de rol van de consulent. 
Men wil deze expertise in de school houden. Ook is gesproken over de administratieve last van het aanvragen 
van TLV’s voor SO en SBO scholen en hoe men dit zo effectief mogelijk kan doen binnen de wettelijke kaders.   
 
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het aanvragen van een TLV bij Plein 013 van alle 
samenwerkingsverbanden het meeste administratieve last met zich meeneemt. De verschillende 
samenwerkingsverbanden hanteren ook andere kaders voor de verschillende categorieën. Plein 013 is hier 
heel strikt in. Dit geeft het gevoel dat Plein 013 de hand op de knip houdt.  

  

Aanwezig: 
Marc Verheijen - penningmeester, Reggie 
Graafmans - secretaris,  Odette Neggers, Lieke 
Hendriks, Alina van Stiphout, Hans Toemen, Margot 
Schuren, Neeltje Olieslagers, Sylvia Metsaars,  Mary 
Peters-Leijten, Angela van den Broek – notulist. 

Afwezig:  Eric Daamen – voorzitter,  Ester Scheepens – 
vicevoorzitter 

Volgende vergadering: Eventueel 16 april / 14 mei 2018 
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Er wordt 15 miljoen Euro verdeeld. Een kwart hiervan gaat naar scholen. De helft gaan naar SO en SBO. Plein 
013 zelf en de consulenten zijn een grote kostenpost. Plein 013 zou hier niet onder de consulenten uit kunnen, 
maar dan kan wel. De detachering loopt af in de termijn van dit ondersteuningsplan, namelijk 2020, en de 
statuten kunnen aangepast worden. Opgemerkt wordt dat men nu uit gaat van scholen die de weg kunnen 
vinden en passend onderwijs vorm kunnen geven. Er zijn echter ook een hoop scholen die dit niet kunnen. Het 
aantal leerlingen op SO en SBO scholen groeit.  
 
Er is geadviseerd dat de consulent meer vraag gestuurd ingezet kan worden. Een OPR lid geeft aan dat de 
consulenten een specifieke expertise hebben en dat mag niet verloren gaan. Een aantal OPR leden geven aan 
dat dit maar een klein deel van de consulenten betreft en hebben de voorkeur voor een databank. Een 
consulent mag ook maar voor een bepaald aantal taken ingezet worden.  
 
De schoolondersteuningsprofielen (SOP) moeten opnieuw worden vastgesteld. Dit wordt door een externe 
partij gedaan. De vraag is wat het oordeel van dit bedrijf waard is en of dit niet door de school zelf gedaan kan 
worden. Opgemerkt wordt dat deze externe partij in ieder geval op een school gewoon gevraagd heeft of de 
school een smalle- of brede ondersteuningsschool of netwerkschool wil zijn. En wat als een leerkracht een 
bepaalde expertise heeft en deze leerkracht gaat weg. Daarbij komt dat ouders niet weten dat het SOP bestaat 
en veel collega’s ook niet. Het SOP is wettelijk verplicht.   
 
De werkgroepen zijn in het algemeen positief ervaren door de OPR-leden. Een van de OPR-leden geeft aan 
dat de werkgroep niet het idee had met een blanco vel te mogen beginnen. De werkgroep 
toelaatbaarheidscriteria heeft geen concreet advies kunnen geven door diverse ontwikkelingen.  
 
Theo van Rijzewijk heeft een mail gestuurd met onder andere de eerste tussennotitie met het verzoek dit met 
de OPR te bespreken. Op basis van de datumprikker wordt een extra vergadering ingelast op 16 april om 19.45 
uur. Marc Verheijen mailt Theo van Rijzewijk met de vraag of het zin heeft om op deze datum een vergadering 
in te plannen en wat het doel is van de vergadering. Hij koppelt dit vervolgens terug aan de OPR-leden. Tevens 
vermeldt Marc Verheijen in de mail dat de OPR-leden graag uiterlijk 9 april de stukken ontvangen indien de 
vergadering op 16 april doorgaat.  
  
5. Aanpak beoordeling nieuwe ondersteuningsplan 
Omdat er nog geen stukken zijn is het lastig om de aanpak te bepalen. Sowieso moet er bekeken worden of het 
advies van de werkgroepen terugkomt in het nieuwe plan. Het eerste concept is 10 mei af volgens de huidig 
planning. Nadat het is goedgekeurd door het bestuur, komt het in de OPR. De OPR heeft 14 mei een 
vergadering ingepland. Dan is het conceptplan waarschijnlijk nog niet langs het bestuur geweest. Marc 
Verheijen mailt Theo van Rijzewijk met de vraag wanneer de OPR het eerste concept van het plan kan 
verwachten en koppelt dit terug aan de OPR leden. 
 
6. Rondvraag 
Een van de OPR-leden vraagt hoe de OPR de achterban bereikt. Dit kan wellicht met een nieuwsbrief. 
Besloten wordt om een nieuwsbrief te versturen met onder andere informatie over wat er in de aanloop naar 
het plan is gedaan.  
 
7. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.  
 

 
 
 


