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verslag vergadering OPR  

op 25 november 2019 bij Plein 013 
 

____________________________________________________________________________ 

Aanwezig 

OPR-leden 

Anine Goossens, Aron Keller, Heleen van der Vlugt, Ronald Heidanus, Hilde Gerards, Lieke 

Hendriks, Hans Toemen, Neeltje Olieslagers, Marc Verheijen (pm), Sylvia Metsaars,  

Ester Scheepens (vz)  

 

Vertegenwoordiging Plein 013 (bij agendapunt 4) 

Berry Brand, coördinator a.i. Plein 013  

 

Afwezig 

Aline van Stiphout (met bericht) 

 

verslaglegging 

Inge Brokken-Janssen 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De afmeldingen worden 

doorgegeven.  

 

2. Goedkeuren/vaststellen notulen OPR-vergadering van 16 september en 21 oktober 

2019 

Gewezen wordt op de afspraak om geen namen te gebruiken in het verslag. Voortaan blijven 

namen achterwege in de verslagen. 

Het verslag van 16 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

In het verslag van 21 oktober 2019 worden de volgende wijzigingen aangebracht:  

 Blz. 2, punt 4: 'Doorverwijzing naar het SBO dient zoveel mogelijk voorkomen te worden 

omdat' mag worden geschrapt. De rest van de zin wordt gewijzigd in '<1% van de kinderen 

keert terug naar het regulier onderwijs'.  

 Blz. 2, punt 4: De zin 'Dat kunnen hulpmiddelen zijn maar ook pedagogisch handelen, 

afhankelijk van wat het kind nodig heeft' kan worden geschrapt.  

 Blz. 3, 2e alinea: De zin 'Alle kosten boven SO laag zouden vanuit de zorg betaald moeten 

worden' kan worden geschrapt.  

 Blz. 3, 3e alinea: In de zin 'Na het afgeven van een TLV ... ' kan 'door het SBO' worden 

geschrapt.  

 Blz. 3, 4e alinea: De zin 'Verder is het zo ...' wordt gewijzigd in 'Verder is het zo dat het 

regulier onderwijs binnen 6 weken een OPP dient te schrijven'. Aan de volgende zin wordt 

toegevoegd: ' ... verplicht gesteld voor regulier onderwijs'.  

Met deze aanpassingen wordt het verslag van 21 oktober 2019 vastgesteld.  

 

3. Algemene zaken OPR  

a Eén algemeen OPR Plein 013 e-mailadres 

Door de coördinator a.i. is een algemeen e-mailadres aangemaakt voor de OPR, dat gebruikt 

kan worden voor e-mail van buitenaf naar de OPR. Aan iedereen zullen de inloggegevens 

worden toegezonden. Voorlopig zal de voorzitter het account beheren.  
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b Informele bijeenkomst afvaardiging bestuur en afvaardiging OPR 

De vergadering besluit om zelf geen actie te ondernemen voor deze informele bijeenkomst 

maar om het initiatief bij het bestuur te laten. Het idee kwam immers vanuit het bestuur.  

 

c Vaststellen prioriteiten OPR schooljaar 2019-2020 

 Jaarplanning voor bestuur 

Er is een soort van jaarplanning ontvangen van het bestuur, maar de vergadering is van 

mening dat het Ondersteuningsplan 2020-2023 te laat op de planning staat (februari). Het 

plan moet in mei worden vastgesteld en in juni worden ingediend bij de Inspectie. Het OP 

dient echter ook nog in concept te worden voorgelegd aan de OPR. Eerst dient het OP 2020-

2023 vastgesteld te worden en pas daarna kan het jaarplan 2020-2021 worden uitgewerkt. 

Benadrukt wordt dat het niet zo moet zijn dat - net als afgelopen jaar - de jaarplannen 

steeds weer worden aangepast en dat de OPR er steeds opnieuw naar moet kijken. Als de 

OPR het conceptjaarplan 2020-2021 ontvangt moet ervan uit kunnen worden gegaan dat 

het concept niet meer door het bestuur wordt aangepast. De coördinator a.i. heeft de OPR 

uitgenodigd om een eigen planning naast de planning van het bestuur te leggen. Dat 

betekent wel dat de OPR afhankelijk is van het bestuur, want als het bestuur niet levert zit 

de OPR met lege handen. Eigenlijk had het Ondersteuningsplan 2020-2023 al in concept 

aangeleverd moeten worden bij de OPR, want het bestuur wil het vaststellen in mei. Aan de 

coördinator a.i. zal gevraagd worden of het bestuur een aangepaste planning kan maken. 

Duidelijk is dat het OP 2020-2023 en de jaarplannen de grootste onderwerpen voor de OPR 

zullen zijn in dit schooljaar. 

 'Naar een tafel' is een belangrijk punt geworden dat iedere keer weer terugkomt en ook op 

de agenda van de OPR zal worden geplaatst.  

 

d Jaarverslag Loket Plein 013 

Het jaarverslag van het Loket Plein 013 wordt door de OPR als helder en interessant 

aangemerkt. Het jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen en de onderwerpen die erin 

staan zullen gevolgd worden.  

 

e Voortzetting rol Berry Brand (ook na 1-12-2019) als coördinator a.i. van Plein 013 

In het verslag van de bestuursvergadering van 30 oktober 2019 staat vermeld dat de 

coördinator a.i. zijn functie na 1 december 2019 zal voortzetten. Er staat echter geen 

einddatum bij. Deze zal bij de coördinator worden nagevraagd.  

 

f Kerstborrel 

Met uitzondering van de nieuwe leden hebben alle OPR-leden een uitnodiging ontvangen voor 

de kerstborrel op 11 december 2019 van 16.30-19.00 uur. De voorzitter gaat hier naar toe en 

enkele leden zullen bezien of zij kunnen aansluiten. De voorzitter zal de e-mailadressen van de 

nieuwe leden doorgeven aan het secretariaat.  

 

g Invullen rol van vice-voorzitter en secretaris 

In de vorige vergadering bleek dat niemand zich beschikbaar wil stellen voor de rol van vice-

voorzitter of secretaris en dat daarom bezien zou worden of de taken in werkzaamheden 

opgesplitst zouden kunnen worden zodat iedereen een stukje ervan zou kunnen doen.  

De voorzitter heeft het huishoudelijk reglement als leidraad genomen en leest de taken van 

secretaris en vice-voorzitter voor. De secretaris stelt de agenda op, verspreidt de stukken en 

verzorgt de correspondentie, bijv. naar het bestuur. Daar komt nog bij: het beheer van het 

algemene e-mail account. Eén week voor de OPR-vergadering is er contact met de coördinator 

a.i. en wordt bekeken welke onderwerpen geagendeerd zouden moeten worden, ook naar 

aanleiding van de notulen. Het is tevens de bedoeling om een actielijst bij te gaan houden.  



OPR-vergadering 25 november 2019 

 
3 

De vice-voorzitter vertegenwoordigt de OPR in rechte bij afwezigheid van de voorzitter en leidt 

bijv. de vergadering. Heleen geeft aan dat zij de vergadering wel wil leiden als de voorzitter 

afwezig is.  

Aangezien niemand zich meldt voor de secretaristaken zal de voorzitter voorlopig ook deze rol 

blijven uitvoeren. Wel wordt iedereen verzocht om mogelijke agendapunten aan te dragen.  

 

De penningmeester meldt vervolgens dat alle declaraties (zowel van de notuliste als van de 

ouders) via hem naar de coördinator gaan die voor betaling zal zorgen. Ouders binnen de OPR 

mogen per vergadering 4 uur declareren à € 45 (2 uur vergadering en 2 uur voorbereiding). De 

penningmeester zal de aanwezigheid van de leden bijhouden. Eventuele andere activiteiten 

dienen apart op de declaratie vermeld te worden.  

De leerkrachten binnen de OPR ontvangen eveneens een vergoeding van € 45 per uur. Jaarlijks 

wordt het totale bedrag van hun vergoeding overgemaakt naar het bestuur van de organisatie 

waar de leerkracht onder valt en er moet zelf bewaakt worden dat het bedrag doorgestort wordt 

naar de school.  

Ouders mogen jaarlijks een belastingvrije vrijwilligersvergoeding ontvangen van € 1700.  

 

4. Punten ter bespreking met de coördinator a.i. 

De voorzitter heet de coördinator welkom en informeert of er reacties vanuit het veld zijn 

ontvangen op het jaarplan 2019-2020. De coördinator geeft aan dat er geen reacties zijn 

ontvangen op het jaarplan. Wel is de verwachting dat SO- en SBO-scholen gewacht hebben met 

het indienen van aanvragen. Nu de mogelijkheid voor opgepluste arrangementen vanaf 

november 2019 is gecreëerd is de verwachting dat deze aanvragen binnenkort binnen zullen 

stromen. De kosten voor deze opgepluste (individuele) arrangementen zijn moeilijk te 

begroten; hiervoor is € 700.000 gereserveerd. Mochten de prognoses van de directeuren van 

het SO en SBO uitkomen, dan vallen de totale kosten voor de arrangementen iets lager uit. 

Opgemerkt wordt dat met extra begeleiding latere kosten kunnen worden uitgespaard.  

Vervolgens wordt vanuit de OPR geïnformeerd naar de verwachting omtrent het omzetten van 

een TLV naar arrangementen op de eigen basisschool. De coördinator geeft aan dat voor het 

Loket alleen arrangementen SO en SBO zichtbaar zijn, niet de arrangementen op de eigen 

school. Veel scholen zullen het kind op de eigen school en in de eigen buurt willen helpen. 

Morgen vindt een eerste buurtgesprek in Hilvarenbeek plaats met 7 scholen die samen gaan 

optrekken. Het minimum voor een 'buurt' is 3 scholen en zo vormen de scholen in Goirle-

Alphen-Riel bijv. ook één buurt. In totaal zijn er 21 buurten en dat betekent dat er 21 

startgesprekken zullen plaatsvinden met alle schoolleiders, bestuurders en een afgevaardigde 

vanuit de gemeente. Ook Ludi is daarbij aanwezig; hij blijft een externe rol vervullen in de 

projecten 'Naar één tafel' en 'In de buurt gebeurt het'.  

Op de vraag wie of hoe de buurten zijn samengesteld wordt geantwoord dat de meeste buurten 

conform de indeling in de gemeenten zijn geformeerd.   

 

Verslag 24-uurs sessie met besturen op 23 en 24 oktober 2019 

De coördinator licht toe dat er sprake was van een mooie sessie die veel energie heeft 

opgeleverd. Naar aanleiding daarvan heeft Berry besloten om zijn coördinatorsrol voorlopig 

voort te zetten, ook na 1 januari 2020. Er is nog geen einddatum afgesproken.  

In december 2019 zal nog een gesprek plaatsvinden tussen de coördinator en de 

werkgeverscommissie en zullen zaken verder worden uitgewerkt.  

De coördinator is nu 'kwartiermaker' en zoekt allereerst een onafhankelijk voorzitter. In de loop 

van volgende week vinden daarover sollicitatiegesprekken plaats. Vervolgens gaat de aandacht 

uit naar de inrichting van de organisatie in de toekomst en zullen voorstellen daarover worden 

voorgelegd aan het bestuur. In het tijdspad daarvoor is de datum van 1 januari 2021 genoemd. 

Tevens is er in het kader van de herstelopdracht aandacht voor extern onafhankelijk toezicht. 
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Als vervolg op de 24-uurs sessie vindt er op 11 december a.s. een nieuwe heidag plaats over de 

inrichting van de toekomst.  

Tijdens de 24-uurs sessie in oktober jl. zijn de belangen van bestuurders onderling uitgesproken 

en zijn heel duidelijk de pijnpunten benoemd die ervaren worden. Vervolgens is er een 

algemeen plan gevormd en was er sprake van cohesie. Het plan beheerst dat er wordt 

toegewerkt naar één tafel in de regio en dat er als partners in de regio wordt samengewerkt. 

Daarnaast is de hoop dat de middelgrote besturen in de regio's buiten Tilburg de krachten 

bundelen en zich met elkaar gaan versterken. Tevens is het plan om mee te denken met 

scholen met een negatief ondersteuningsbudget die hinder hebben van de last uit het verleden. 

Maar vooral is er de wens om de leerling in de eigen buurt te behouden. Solidariteit daarbij is 

heel belangrijk maar bestaat er niet op alle fronten. Men wil wel de expertise delen maar niet de 

financiële middelen. Financiële solidariteit is daarom in gedachten al uit het koersplan 

geschrapt, de verwijzer betaalt. Enerzijds is dit jammer, anderzijds ook begrijpelijk. Voor 

sommige kwetsbare besturen zou dit betekenen dat zij de helft van hun budget in zouden 

moeten leveren. Of dit nog zal wijzigen moet worden afgewacht. Allereerst wilde men meer 

zicht krijgen op de financiële stromen naar alle besturen. Daarvoor heeft de coördinator aan de 

hand van de jaarrekeningen 2018 de baten van alle besturen in kaart gebracht en dit omgezet 

naar baten per leerling. Daarvan is een overzicht gemaakt en gebleken is dat iedereen boven 

het landelijk gemiddelde van € 5500 per leerling uitkomt. Sommige besturen zitten er net 

boven, er is een bestuur dat € 6800 per leerling te besteden heeft. Die verschillen zullen 

worden meegenomen bij het zetten van volgende stappen. Geld is leidend en omdat sommige 

besturen toch hun eigen belangen naar voren schuiven leidt dit tot problemen in het 

governancemodel. In dit kader is het dan ook belangrijk om in de toekomst onafhankelijk 

extern toezicht te realiseren, iets waarop de Inspectie al heeft gewezen. Financiën blijft dus een 

heikel punt en dat is tijdens de 24-uurs sessie duidelijk gebleken.  

 

Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar de ambitie op termijn. Gaat Plein 013 een nieuwe 

verdeelsystematiek opleggen of blijft de wens van sommige besturen gerespecteerd?  

Toegelicht wordt dat dit jaar nog de oude systematiek wordt gehanteerd maar dat in de 

toekomst opnieuw zal worden bezien hoe dit anders kan worden ingevuld. Tijdens de heisessie 

op 11 december a.s. zou dit weer besproken kunnen worden. De vrees zal bestaan dat het 

'weggeven' van budgetten niet daadwerkelijk zal leiden tot minder verwijzingen.  

De vraag wordt gesteld of een school die weinig verwijst geld overhoudt. Dit is niet het geval, 

met die middelen kan er extra worden geïnvesteerd in het versterken van de basis-

ondersteuning. Over die ondersteuningsbudgetten dient voortaan wel verantwoording te worden 

afgelegd. Daarvoor worden formulieren opgesteld.  

Vervolgens wordt geïnformeerd of solidariteit niet de basis van het koersplan zou zijn.  

Volgens de coördinator zijn ook andere punten zoals eigenaarschap, 'in de buurt gebeurt het' en 

de vier herstelopdrachten belangrijk. Het jaarplan is met name gestoeld op de 

herstelopdrachten. Wat betreft solidariteit: iedereen is van mening dat er extra geïnvesteerd 

mag worden in scholen met een negatief ondersteuningsbudget, maar niet vanuit de huidige 

verdeling en dus indirect vanuit eigen middelen maar vanuit het samenwerkingsverband. Wel 

staat men open voor het delen van expertise en het uitwisselen van capaciteit binnen de 

'buurten'.  

Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar de concrete resultaten van de 24-uurs sessie.  

Het kernresultaat is de wens dat alles zoveel mogelijk in de eigen buurt moet gebeuren. Als 

voorbeeld worden genoemd: talentklassen, parelklassen etc. De regie daarover ligt niet bij Plein 

013 maar bij de schoolleiders en -besturen. Voorheen was het top-down, nu wordt het bottom-

up. Dit betekent ook dat de contracten van het merendeel van de medewerkers van Plein 013 

die nu overal zijn gedetacheerd per 1 augustus 2021 zullen worden beëindigd.  
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In de komende maanden zullen de plannen in de buurten worden opgehaald. Het eigenaarschap 

ligt dus bij de scholen zelf. Alle data die worden opgehaald zullen in april 2020 verzameld 

worden en op 27 mei 2020 worden de resultaten tijdens een studiedag gedeeld. Niet meedoen 

is geen optie, het mag niet te vrijblijvend zijn. De stippellijnen tussen de buurten kunnen 

worden overschreden, soms is het goed om slimme verbindingen te leggen en soms kan het 

wellicht goed zijn om buurten samen te voegen. Iedere wijk is verschillend en in sommige 

wijken vindt er daadwerkelijk al uitwisseling van expertise plaats. De ambitie is om SO en SBO 

een hele goede positie te bieden zodat ook hun expertise kan worden gebruikt.  

 

Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat de buurten in Tilburg heel gesegrereerd zijn: de intenties 

van 'In de buurt gebeurt het' vormen een rode draad, maar de wijze waarop het gebeurt zal 

stapsgewijze ingevoerd moeten worden en dit zal tijd vergen.  

Andere punten die tijdens de sessie aan de orde zijn geweest zijn de governance, het 

aantrekken van een onafhankelijk voorzitter en het toewerken naar extern onafhankelijk 

toezicht. Tijdens de heisessie op 11 december a.s. zullen ook punten die geagendeerd waren 

voor de bestuursvergadering op die dag worden besproken. Genoemd worden de begroting, 

governance, personeelsbeleid, de inrichting van de organisatie en de kwaliteitskalender op 

thema. 

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat er steeds wordt gesproken over het 

Ondersteuningsplan 2020-2023, maar dat het een vierjarenplan is van begin schooljaar 2019 

tot einde schooljaar 2023. De coördinator licht toe dat dit een gevolg is van het doorschuiven 

van het oude plan met één jaar, waardoor ook het huidige Ondersteuningsplan een jaar is 

doorgeschoven maar eindigt in 2023.  

 

Jaarplanning voor bestuur  

De jaarplanning van het bestuur is ontvangen en de OPR heeft hier wat vraagtekens bij. 

Als het bestuur het jaarplan 2020-2021 pas in februari gaat behandelen zal de OPR dit pas in 

mei-juni 2020 ontvangen en dan is het schooljaar al bijna voorbij. De OPR wil graag het 

jaarplan behandelen voordat het nieuwe schooljaar begint.  

De coördinator legt uit dat de bestuursvergadering van 11 december 2019 wordt vervangen 

door de heidag en dat het bestuur eigenlijk te weinig vergaderingen heeft gepland. Pas na de 

zomervakantie zullen er iedere 3 weken vergaderingen worden gepland. De conclusie klopt dus 

dat het jaarplan 2020-2021 pas in de tweede helft van 2020 zal worden vastgesteld.  

Vervolgens verwijst de OPR naar het Ondersteuningsplan 2020-2023 dat in juni voor 

vaststelling staat gepland, terwijl het pas in mei naar de OPR gaat.  

Door de coördinator wordt uitgelegd dat deze planning is aangepast: het Ondersteuningsplan 

dient eind maart 2020 te worden vastgesteld zodat het vóór 1 mei kan worden aangeleverd bij 

de Inspectie. Vanuit de OPR wordt verzocht om een 'definitief' concept aan de OPR voor te 

leggen en niet steeds weer nieuwe versies van het concept met aanpassingen.  

Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat de planning van het Ondersteuningsplan en het jaarplan 

parallel lopen terwijl het OP eigenlijk de basis moet vormen voor het jaarplan. Het zou dus 

logisch zijn dat na het jaarplan 2019-2020 eerst het Ondersteuningsplan 2020-2023 wordt 

vastgesteld en daarna pas het jaarplan 2020-2021.  

De coördinator stelt voor dat hij het Koersplan nog met het bestuur bekijkt en vervolgens een 

'harde' versie naar de OPR stuurt waarin door het bestuur niets meer wordt gewijzigd. 

Solidariteit moet wel genoemd worden in het Koersplan, maar er zal niets over financiële 

solidariteit in worden opgenomen. In het Ondersteuningsplan kan dat anders zijn, maar in het 

eerste jaarplan 2020-2021 blijft dit achterwege. Het jaarplan 2019-2020 was heel complex en 

heeft invloed gehad op het Koersplan. Het Koersplan is de basis en het jaarplan is de 

uitwerking. De solidariteitsambitie blijft onderdeel van het Koersplan. Aangezien het bestuur 

niet unaniem achter de financiële solidariteit staat zal in het jaarplan 2020-2021 worden 
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beschreven over welke onderdelen er wel en over welke onderdelen er geen solidariteit is. Er is 

behoefte aan duidelijkheid. Benoemd kan worden dat men wel bereid is tot het uitwisselen van 

expertise en capaciteit.  

De afspraak wordt gemaakt dat de coördinator de definitieve versie van het Koersplan naar de 

voorzitter zal sturen zodat de OPR dit kan bespreken in haar vergaderingen van 13 januari en 

14 februari 2020. Bij het bestuur zal worden benadrukt dat er nadien geen wijzigingen meer 

kunnen worden aangebracht. De OPR kan schriftelijk alvast vragen doorgeven en na de 

vergadering in februari kan de reactie van de OPR in de maart-vergadering van het bestuur 

besproken worden.  

Daarnaast dient een start gemaakt te worden met het jaarplan 2020-2021. De OPR wordt 

uitgenodigd om daarvoor punten aan te dragen, suggesties zijn welkom. Het jaarplan kan ook 

na juni nog wel worden vastgesteld. Als dit goed wordt gecommuniceerd met de Inspectie zal 

dit niet tot problemen leiden. De Inspectie komt in het voorjaar op bezoek in het kader van de 

herstelopdrachten. De coördinator heeft inmiddels al met de Inspectie over bepaalde 

onderwerpen gesproken.  

 

De voorzitter bedankt de coördinator voor zijn toelichting, waarna hij de vergadering verlaat.  

 

Reacties vanuit de OPR 

Afgewacht zal worden hoe het definitieve Koersplan eruit ziet. Als het niet veel wijzigt zal dit 

niet tot extra veel werk leiden. Wel wordt de hoop uitgesproken dat het jaarplan 2020-2021 er 

nog voor het nieuwe schooljaar ligt.    

Financiële solidariteit blijkt nog niet haalbaar. Aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant 

ook niet. Het belang moet liggen bij alle kinderen die passend onderwijs nodig hebben. Wellicht 

dat deze ambitie via de buurten - stapsgewijze - gerealiseerd kan worden. Dan zal er 

intensiever worden samengewerkt en expertise worden uitgewisseld. Het is niet altijd nodig om 

een orthopedagoog in dienst te hebben. Leerkrachten kunnen ook pedagogissch ondersteund 

worden, daarin kan ook geïnvesteerd worden zodat die leerkrachten betere begeleiding aan de 

leerling kunnen bieden. Plein 013 (het samenwerkingsverband van alle besturen) ontvangt de 

middelen voor passend onderwijs en verdeelt alle middelen onder de scholen op basis van 

verschillende systematieken, o.a. verwijzingen in het verleden. De vraag wordt gesteld wat 

passend onderwijs precies inhoudt: voor een witte school is dat heel anders dan voor een school 

met veel nieuwkomers. Een school die vaak moet verwijzen heeft daardoor geen middelen meer 

voor ondersteuners met als gevolg dat zwakke leerlingen minder ondersteund worden.  

Vanuit eigenaarschap kunnen zaken ook zelf georganiseerd worden en zullen scholen wellicht 

creatiever worden en zelf gaan bedenken hoe verwijzingen voorkomen kunnen worden. Daarin 

zou geïnvesteerd moeten worden en daarvoor dient samengewerkt te worden in de buurten met 

gebruik van elkaars expertise. Op deze wijze kan er misschien wel worden toegewerkt naar 

financiële solidariteit, want middels samenwerking wordt er tevens kennis gedeeld met elkaar.   

 

5. Sluiting  

Met dank voor ieders inbreng wordt de vergadering gesloten om 21.45 uur.  

 
 
 

Tilburg, 25 november 2019 

www.notulant.nl 


