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Verslag van de vergadering van de ONDERSTEUNINGSPLANRAAD PLEIN 013 
d.d. 19-11-2018 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. 22 oktober 2018 
De notulen worden zonder wijzigingen goedgekeurd. 
Naar aanleiding van de notulen wordt opgemerkt dat vorige vergadering is gesproken over de aanvangstijd van 
de vergadering. Besloten wordt dat de vergaderingen voortaan om 19.45 uur beginnen. 
 
Actie en besluitenlijst d.d. 10 oktober 2018 
 Punt 14: de directeur van Plein 013 heeft geen reactie meer gekregen van de inspectie op het verzoek om 

uitstel. Aangezien de wettelijke termijn vier jaar is, verwacht hij dit ook niet meer. Mocht er nog een reactie 
komen, dan zal hij dit terugkoppelen en aan de OPR.   

 
3. Mededelingen en ingekomen post 
Een aantal leden van de OPR hebben zich aangemeld voor de kerstborrel van Plein 013 op 12 december. 
 
De directeur van Plein 013 wil de notulen van de OPR vergaderingen op de website zetten. De notulist mailt de 
verslagen van afgelopen vergaderingen. Verslagen van toekomstige vergaderingen zal de notulist doormailen 
nadat deze zijn goedgekeurd.   
 
De OPR heeft een pagina op de website van Plein 013. Deze pagina moet geactualiseerd worden.  
 
Er is geen ingekomen post. 
 
4. Kiezen vicevoorzitter 
De OPR heeft momenteel geen vicevoorzitter. De voorzitter vraagt of iemand zich hiervoor beschikbaar wil 
stellen. Mary Peters-Leijten merkt op dat zij vicevoorzitter wil zijn, mits dat niet betekent dat zij automatisch 
voorzitter wordt op het moment dat de huidige voorzitter uit de OPR gaat. Alle OPR leden stemmen in met 
Mary Peters-Leijten als vicevoorzitter. De voorzitter zal de vicevoorzitter betrekken in alle correspondentie 
zodat deze op de hoogte is indien nodig.  
 
5. Eventuele aanpassingen in het reglement / huishoudelijk regelement van de OPR 
Twee leden van de OPR hebben het reglement en het huishoudelijk reglement van de OPR doorgenomen en 
koppelen hun bevindingen terug. 
 
Reglement 
De OPR leden zijn begonnen met de vraag of het mogelijk is om op te nemen dat leden die zich herkiesbaar 
stellen automatisch herkozen worden. De OPR leden hebben het vermoeden dat dit niet mogelijk is, omdat er 
dan geen vrije verkiezingen zijn. Dit zal moeten worden uitgezocht.  
 
Preambule 
Er wordt voorgesteld om de laatste zin te verwijderen aangezien het plan toentertijd geëvalueerd is.  
 
 

  

Aanwezig: 
Ester Scheepens – voorzitter, Marc Verheijen - 
penningmeester,  Reggie Graafmans – secretaris 
Mary Peters-Leijten, Neeltje Olieslagers, Aline van 
Stiphout, Sylvia Metsaars, Angela van den Broek – 
notulist, Theo van Rijzewijk – directeur Plein 013 
vanaf punt 6. 

Afwezig:  Odette Neggers, Lieke Hendriks, Margot Schuren,  
Hans Toemen 

Volgende vergadering: 3 december 2018 
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Artikel 5 
Lid 3: een OPR lid kan maximaal eenmaal herkozen worden. Waarom is hier voor gekozen? 
Vanuit de GMR wordt opgemerkt dat hiervoor gekozen is, zodat het niet mogelijk is om jarenlang in de OPR te 
zitten. Dit zou ook aangepast kunnen worden naar tweemaal of driemaal. 
 
Lid 6, laatste zin: omdat de termijn van het plan is aangepast zal weer een aantal mensen de OPR verlaten bij 
het verlopen van het ondersteuningsplan. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat er tussentijds wisselingen zijn 
geweest. Helemaal voorkomen dat er meerdere mensen tegelijk vertrekken gaat niet, maar het is mogelijk om 
dit bijvoorbeeld te reduceren van twee keer vier personen, naar drie keer twee personen. 
 
Artikel 12 
Er kan geen volmacht gegeven worden. Waarom is hier voor gekozen? 
Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat dit niet bekend is, maar dat hier toentertijd geen bewaar tegen was. 
 
Artikel 21 
Lid 4: de in het eerste lid bedoelde termijn moet zijn: de het tweede lid bedoelde termijn. 
Lid 5: volgens de OPR moet de laatste zin van lid 5 worden opgenomen in een apart lid, namelijk lid 6. 
 
Artikel 23 
Lid 7: besluit kan niet worden genomen moet zijn: besluit kan niet eerder worden genomen. 
 
Artikel 26 
Lid 2e: het quorum dat vereist is om te vergaderen is niet opgenomen in het huishoudelijk reglement. Het 
quorum voor besluitvorming is de helft van de OPR-leden +1. De OPR leden stellen voor om dit ook aan te 
houden voor vergaderingen. Dan kunnen er ook altijd besluiten genomen worden. 
 
Huishoudelijk reglement 
 
Artikel 6 
In het reglement werd verwezen naar commissies. Hier wordt het werkgroep genoemd. De OPR leden stellen 
voor om dit aan te passen naar commissie.  
 
Artikel 7 
Lid 4: stemmen bij volmacht is niet mogelijk. De OPR leden stellen voor volmacht mogelijk te maken bij 
stemmen over zaken, maar niet bij personen. Daarnaast wordt voorgesteld om toe te voegen dat iemand maar 
een bepaald aantal volmachten mag hebben. 
 
Lid 5: bij staking van de stemmen wordt het voorstel verworpen. Het is ook mogelijk om de voorzitter een 
doorslaggevende stem te geven in dit geval. Een aantal OPR leden vindt dit geen goede toevoeging. Besloten 
wordt om dit niet aan te passen. 
 
Artikel 8 
Lid 1: het verslag van de vergadering wordt pas op de website gepubliceerd na goedkeuring van het verslag in 
de vergadering erna. 
 
Artikel 9 
Er is dit jaar geen jaarverslag gemaakt. 
 
Artikel 9 
Wijzing moet zijn: wijziging. 
 
 
De directeur van Plein 013 komt binnen voor het tweede deel van de vergadering. 
 
 
6. Nieuw Ondersteuningsplan 
Directeur Plein 013 licht toe. 
 
Iets meer dan een jaar geleden is het startschot voor het nieuwe ondersteuning plan geven in het Willem II 
stadion en zijn de werkgroepen gestart. Kort voor de zomervakantie lag er een plan. Het bestuur heeft dit plan 
afgekeurd. Het kernpunt van het bestuur en inmiddels ook van de directeur van Plein 013 is de vraag of 
scholen voldoende in hun kracht werden gezet. Het plan is vervolgens uitgesteld naar 1 februari 2019 en dit is 
nog steeds het streven. Ten aanzien van een aantal elementen heeft het bestuur nagedacht over hoe het 
korter, bondiger en meer richting scholen geformuleerd kan worden. Het inhoudelijke gesprek met de OPR 
begint pas 3 december. 
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Het bestuur is begonnen met het formuleren van de missie en visie. Hiervoor is een co-auteur ingeschakeld. 
Vervolgens heeft het bestuur een expertisegroep ingericht die regelmatig vergadert. Zij zullen op 3 december 
het plan op hoofdlijnen toelichten. Het plan zal dan nog niet op papier beschikbaar zijn.  
 
Een aantal zaken die zullen veranderen zijn: 
- Loket Plein 013 zal op scholen gaan bezoeken op verzoek 
- De basisondersteuning zal ambitieuzer geformuleerd worden. 
- De categorie midden en zwaar waren op verzoek van de werkgroep al licht aangepast door een aantal 

gedragselementen toe te voegen. Het bestuur heeft dit nu verder aangepast. De directeur van Plein 013 
geeft aan dat het er goed uit ziet, maar dat er gewaakt moet worden dat het betaalbaar blijft.  

- De samenwerking met zorgpartners is ondermaats en moet beter. De wijken kunnen hier iets in gaan 
betekenen. 

 
In de tussentijd heeft de directeur van Plein 013 de besturen meegenomen in een aantal mogelijkheden 
betreffende een aantal belangrijke zaken die ter bespreking liggen. De kosten van SBO en SO worden nu 
gedeeld gedragen, waarbij Plein 013 de nieuwkomers, kinderen die binnen een jaar verwezen worden en 
categorie hoog bekostigd. De wens van besturen is dat er meer middelen rechtstreeks naar schoolbesturen / 
scholen gaan. Uit onderzoek is echter gebleken dat als (een deel van) het budget naar scholen gaat, de 
scholen moeten betalen voor kinderen die de basisschool nog nooit gezien heeft. Maar hoe redelijk is de 
verdeling nu dan? In de ene wijk wonen andere gezinnen dan in de andere wijk. Dit zal worden meegenomen 
wanneer de wijken ingedeeld gaan worden. 
 
Vragen vanuit de OPR 
- Worden de schoolondersteuningsprofielen (SOP’s) meegenomen? 
- Er worden elementen toegevoegd aan de basisondersteuning. De SOP’s worden helemaal vrij gelaten aan 

scholen. Zij kunnen deze minimaal eens in de 4 jaar opstellen als onderdeel van het schoolplan. Hier zitten 
wel een aantal minimale voorwaarden aan aangezien ouders de SOP’s wel moeten kunnen vergelijken. 
 

- De kosten van een leerling op SO en SBO zijn een stuk hoger dan op regulier. Op SBO scholen bestaan de 
klassen echter inmiddels ook uit 16 tot 20 kinderen. Is inzichtelijk waarom SBO en SO scholen zoveel 
duurder zijn dan regulier? 

- Dat is een goede vraag. Het ontbreekt aan openheid en transparantie en ook Plein 013 heeft hier te weinig 
zicht op. Wel is bekend dat een deel van de kinderen, met name in het SO, partieel naar school gaan 
(bijvoorbeeld 2 dagen in de week of 4 ochtenden). Aan de andere kant is de hulpvraag bij deze kinderen 
groter en zijn er in de school ook vaak voorzieningen zoals logopedie.  

 
- Wordt de ontwikkeling van de leerkrachten ook meegenomen in het ondersteuningsplan? 
- Nee, dit is naar voren gebracht bij de notenkrakerssuite, maar de besturen vinden dit een taak voor de 

besturen / scholen zelf.  
 
- Wat gaat er gebeuren met de consulenten? 
- Ook hier speelt de vraag of de gelden rechtstreeks naar de schoolbesturen kunnen. In dat geval zouden 

scholen meer geld hebben en zal er een soort winkel ontstaat waar men expertise kan inhuren. De beste 
experts zullen wellicht in dienst genomen worden bij een groot bestuur of al ingehuurd zijn door iemand 
anders. Grote schoolbesturen kunnen mensen in dienst nemen, maar hoe zit het met de kleine 
schoolbesturen. In een andere stad is de expertise zeer waarschijnlijk ook niet beschikbaar. En als deze 
beschikbaar is, zal de expertise duur zijn. Daarnaast zal bijvoorbeeld De kracht van Speciaal alleen een 
dergelijke ‘winkel’ willen openen indien er ook garantie is dat Tilburgse scholen bij hen afnemen. Het 
bestuur heeft de discussie nu even geparkeerd en er wordt onderzoek gedaan naar de wenselijkheid; 
zowel bij scholen als bij de consulenten zelf. Daarnaast wordt gekeken of er een proeftuin ingericht kan 
worden om op een dergelijke manier te werken. 

- Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het erg fijn is dat men ervaring gaat opdoen met een andere manier 
van werken. De expertise zal misschien wel duurder worden, maar er kan ook gerichter gewerkt worden. 
Verder wordt opgemerkt dat de consulenten makkelijk een andere baan zouden kunnen vinden gezien het 
lerarentekort. 

- De directeur van Plein 013 merkt op de mensen uit het SO bescherming hebben van het Plein 013. De 
expertise van deze mensen moet beschikbaar blijven voor de 10% van de kinderen die extra ondersteuning 
nodig heeft. Er is contractueel vastgesteld dat het samenwerkingsverband een financiële verplichting heeft 
in de afbouw.  
Liberalisering is een prima ontwikkeling, maar de directeur van Plein 013 bewaakt wel de primaire opdracht 
van het samenwerkingsverband. Het is niet goed om alles maar weg te doen omwille van de portemonnee 
Het gaat om solidariteit en hoe we samen dingen doen. Met de zin: ‘Goed onderwijs is passend onderwijs.’ 
wordt de positie van passend onderwijs tekort gedaan. Goed onderwijs kan niet zonder passend onderwijs. 
en passend onderwijs is een onderdeel van goed onderwijs.  
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7. Bespreken van bevindingen (huishoudelijk) reglement 
De voorstellen voor wijzigingen in het reglement en huishoudelijk reglement worden per mail naar de directeur 
van Plein 013 gestuurd. 
 
8. Rondvraag 
De OPR vraagt aan de directeur van Plein 013 hoe het gesprek met de Gemeente is gegaan. De Gemeente is 
eerst met ouders in gesprek geweest over passend onderwijs en daarna met Portfolio en Plein 013. De 
directeur van Plein 013 merkt op dat hij zich verbaast over hoe weinig de raadsleden van passend onderwijs af 
weten. Hij heeft daarom de raadsleden uitgenodigd voor een bus tour door de stad aanstaande maandag. 
 
De OPR vraagt aan de directeur van Plein 013 hoe het zit met de facturatie van de uren van de werkgroepen. 
De directeur van Plein 013 geeft aan dat de 15 uur voor de werkgroep al betaald zijn. Waarschijnlijk staan deze 
uren op een andere factuur dan de factuur van 36 uur voor deelname aan de OPR. 
 
9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur. 
 

 
  


