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Verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013 
d.d. 22-10-2018 bij PLEIN 013 te Tilburg 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
2. Notulen  
 
Notulen d.d. 10 september 2018 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 
Actie en besluitenlijst d.d. 10 september 
 Punt 12; De directeur van het samenwerkingsverband heeft aangegeven dat Marius Liebregts en Dave 

Ensberg van de bestuurlijke expertisegroep aan willen sluiten bij de OPR vergadering van 3 december.  
Het doel voor de OPR is dat zij toelichting op het nieuwe ondersteuningsplan geven. De voorzitter vraagt 
na of er voor die tijd al stukken beschikbaar zijn voor de OPR.  

 
3. Mededelingen en ingekomen post 
Er zijn geen mededelingen en er is geen ingekomen post. 
 
4. Nieuw Ondersteuningsplan: de stand van zaken n.a.v. mail van de directeur van Plein 013 van 10 
september 
Vlak voor de vorige vergadering hebben de OPR- en werkgroep leden een mail ontvangen van de directeur van 
Plein 013 met de stand van zaken. De OPR heeft aangegeven dit deze vergadering te bespreken. In de mail 
staat aangegeven dat de deadline voor het nieuwe ondersteuningsplan met instemming van de inspectie is 
uitgesteld tot 1 februari en dat er een bestuurlijke expertisegroep is ingesteld. Vanuit de OPR wordt opgemerkt 
dat de directeur van Plein 013 in de vorige vergadering heeft aangegeven dat de inspectie niet gereageerd had 
op het verzoek om uitstel. De voorzitter vraagt na deze instemming er inmiddels is.  
 
Opgemerkt wordt dat het woord wijknabij terugkomt bij de verschillende besturen. De OPR is benieuwd hoe de 
besturen dit willen invullen en in hoeverre deze invulling overeenkomt met wat er uit de werkgroepen is 
gekomen. Deze vragen zal de OPR stellen aan Marius Liebregts en Dave Ensberg van de bestuurlijke 
expertisegroep. Ook ontschotting is een veelgebruikt woord de laatste tijd. Ontschotting wil zeggen dat 
verschillende instanties beter met elkaar gaan samenwerken in plaats van ieder op hun eigen eiland. 
 
5. Verkiezingen 
De OPR wil rond januari – februari een start maken met de verkiezingen. De OPR wil eerst kijken of zij de 
statuten willen wijzigen. Het gaat daarbij om OPR leden die zich herkiesbaar willen stellen en over de 
zittingstermijnen. Ook moet er een verkiezingscommissie worden ingesteld.  
 
Er wordt besloten dat twee OPR-leden een voorzet maken voor de eventuele aanpassingen in de statuten en 
deze voor de vergadering van 19 november naar alle OPR-leden mailen. De overige OPR-leden lezen de 
statuten en het voorstel zodat het voorstel tijdens de vergadering van 19 november besproken kan worden. 
Vervolgens stuurt de OPR een brief naar het bestuur met het verzoek om de statuten aan te passen. Hier moet 
de OPR dan vervolgens weer over stemmen.  
 
 
 
 

  

Aanwezig: 
Ester Scheepens – voorzitter, Marc Verheijen - 
penningmeester, Odette Neggers, Lieke Hendriks, 
Margot Schuren, Neeltje Olieslagers, Aline van 
Stiphout, Sylvia Metsaars, Angela van den Broek – 
notulist. 

Afwezig:  Reggie Graafmans – secretaris, Mary Peters-Leijten,  
Hans Toemen, 

Volgende vergadering: 5 of 19 november 2018 
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6. Kort verslag van de bijeenkomst bij de gemeenteraad door de voorzitter 
De voorzitter vertelt dat zij in de rol van ouder in gesprek is gekomen met een aantal mensen en raadsleden 
van de gemeente. Ouders mochten 10 minuten hun verhaal doen over de praktijk van passend onderwijs. Er 
waren een aantal schrijnende verhalen bij. Ouders vertelden waar ze tegen aan liepen en dat het ondanks dat 
iedereen het wil, het soms gewoon niet lukt. Sommige ouders voelden zich machteloos. Het verhaal van de 
voorzitter gaf aan dat het wel mogelijk is. Nadat de ouders hun verhaal hadden verteld mochten de raadsleden 
vragen stellen. Een raadslid vroeg aan de ouders wat ze nodig hebben. Ouders gaven aan behoefte te hebben 
aan een ouderplatform met ervaringsdeskundigen om hun ervaringen te delen. En aan expertise in de vorm 
van één aanspreekpunt waar je alle informatie kunt halen. Een raadslid van de gemeente verwees toen naar de 
OPR. De voorzitter vraagt wat de overige OPR leden hiervan vinden. De OPR leden geven aan dat dit geen 
taak is voor de OPR en dat de OPR het gat tussen de gemeente en Plein 013 niet kan opvangen. Een 
lotgenotengroep kunnen ouders zelf opstarten, bijvoorbeeld via Facebook. Voor expertise kunnen ouders 
terecht bij de school of bij Plein 013. De gemeente zou op de website een link kunnen maken naar de website 
van Plein 013 waar veel informatie op staat.  
 
De voorzitter vertelt dat een van de raadsleden voorzitter is van een stichting van zeven scholen in Schijndel. 
Een van deze scholen was een SO school die nu aan het omvormen is naar een reguliere school. De voorzitter 
heeft ook verslag gedaan aan de directeur van Plein 013 en geadviseerd contact op te nemen met dit 
gemeenteraadslid.  
 
7. Rondvraag 
Een van de OPR leden heeft een interessant stuk gevonden over samenwerkingsverbanden en het 
ondersteuningsplan in het tijdschrift ‘info MR’ en zal dit naar alle OPR leden mailen. 
 
Er wordt opgemerkt dat er formeel moet worden vastgesteld wie vicevoorzitter is. Besloten wordt om dit op de 
volgende vergadering te doen. 
 
De volgende vergadering (5 of 19 november) zal plaatsvinden op de Willibrordusschool Alphen om 19.45 uur. 
 
8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 
 

 
 


