Notulen van de ondersteuningsplanraad (OPR) gehouden op 22 november 2017
te Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter), mevrouw I. Aalberse (OMO SG
Helmond), de heer H. van Baar (IVO-Deurne), mevrouw C. Blank (Commanderij
College), de heer A. van den Broek (Commanderij College), mevrouw M. FunVorreryer (Emiliusschool), de heer L. van Genugten (vanaf 20.00 uur, SWV HelmondPeelland VO), de heer D. Hegeman (Aloysius Stichting), mevrouw W. Hendrickx
(SSOE), mevrouw M. Hertroijs (vanaf 20.00 uur, SWV Helmond-Peelland VO),
mevrouw M. van Leeuwen (vanaf 20.00 uur, SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw
G. Raaijmakers (OMO SG Helmond), de heer H. Schapenk (vanaf 20.00 uur, SWV
Helmond-Peelland VO), de heer H. Schocke (De Berkenschutse), mevrouw J. Sloots
(Strabrecht College), mevrouw A. Snellen (Strabrecht College), de heer M. de Vries
(IVO-Deurne), mevrouw M. Wilbers (Willibrord Gymnasium)
Afwezig: mevrouw J. Bennenbroek (Varendonck College), mevrouw J. van Bommel
(Zuiderbos), de heer J. Dolders (SSOE), de heer C. Govaard (Emiliusschool),
mevrouw L. Maréchal (Jan van Brabant College), de heer V. Spoorenberg
(Varendonck College), mevrouw B. Verstijnen (Jan van Brabant College)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
Zitting zonder bestuur
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Er zijn afmeldingen van de heren
Govaard, Spoorenberg, Dolders en mevrouw Van Bommel, mevrouw Verstijnen en
mevrouw Bennenbroek. Aan het eind van de vergadering wordt gekeken of er een
nabespreking zonder bestuur moet plaatsvinden. De rondvraag wordt naar voren
gehaald. De agenda is hiermee vastgesteld.
2. Mededelingen
Procedure instemming ondersteuningsplan en begroting: het ondersteuningsplan
2018-2022 wordt vandaag toegelicht door het dagelijks bestuur. In januari 2018 zal
het ondersteuningsplan ter instemming voorliggen. Gevraagd wordt om voor eind
december een advies te geven over de (meerjaren)begroting 2018 zodat de
uitbetaling richting de scholen in januari 2018 kan plaatsvinden.
Vergaderdatum januari 2018: voorgesteld wordt de vergaderdatum van 16 januari
2018 één week naar voren te halen. De nieuwe vergaderdatum is in overleg
vastgesteld: 9 januari 2018.
Onkostenvergoeding OPR: onlangs is er een brief verstuurd richting de OPR-leden
betreffende de onkostenvergoeding. Hierin staat beschreven dat elk lid €40,- ontvangt
voor iedere vergadering waaraan deelgenomen is en dat er geen vergoeding vanuit
de scholen plaatsvindt.
3. Conceptverslag 15 mei 2017
Het verslag van 15 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Voorbespreking ondersteuningsplan 2018-2022
De voorzitter vraagt wie straks vragen heeft over het ondersteuningsplan 2018-2022
aan het bestuur.
De heer Hegeman geeft aan dat er op pagina 26 gesproken wordt over de
uitgangspunten van het afgeven van een tlv-vso. Bij uitgangspunt 1 ‘leeftijd’ wordt
gezegd dat leerlingen in principe een tlv-vso krijgen voor het curriculum van hun
schoolloopbaan. Twee vso-scholen geven aan standaard een jaar langer te
organiseren voor hun leerlingen. Daarnaast heeft hij het gevoel dat er te veel naar
financiën gekeken wordt in plaats van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
Mevrouw Aalberse vraagt zich af of er iets gedaan kan worden aan de verevening
door te lobbyen bij de politiek. Daarnaast wordt er in het ondersteuningsplan
gesproken over PeelPortaal. Zij vraagt zich af wat hier de meerwaarde van is.
Mevrouw Raaijmakers merkt op dat er 3,8 fte in dienst in bij het
samenwerkingsverband, zij vraagt zich af of dit noodzakelijk is. Daarnaast zijn er
opvallend veel overlegstructuren in het samenwerkingsverband. Ze leest over de
verevening, maar mist de ambitie in het stuk om het landelijke percentage te halen.
Tot slot vraag zij zich af in hoeverre de titel strookt met het stuk.
De heer De Vries vraagt of de afgelopen vier jaar passend onderwijs verbeteringen
heeft laten zien voor de leerling. Mevrouw Aalberse vindt dat leerlingen beter in beeld
zijn en beter opgevangen kunnen worden in het reguliere onderwijs.
Mevrouw Fun geeft aan dat de eerste vier jaar een periode van voorbereiding zijn
geweest en dat zij verwacht dat de veranderingen zichtbaar worden in de komende
vier jaar.
5. (Meerjaren)begroting 2018
De heer Schocke mist onderbouwende stukken om de begroting te kunnen
beoordelen.
Zitting met bestuur
6. Mededelingen
De heren Van Genugten en Schapenk, mevrouw Hertroijs en mevrouw Van Leeuwen
sluiten aan. De heer Schapenk geeft aan dat er een stijging heeft plaatsgevonden van
het aantal vso-leerlingen. Binnenkort wordt geanalyseerd om welke leerlingen het gaat
en waar deze stijging precies zit, om vervolgens te zien of er grip te krijgen is op deze
cijfers.
7. Presentatie en toelichting ondersteuningsplan 2018-2022
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over de wijzigingen die hebben
plaatsgevonden in het ondersteuningsplan 2018-2022 ten opzichte van het vorige
ondersteuningsplan.
Er vindt een uitgebreide discussie plaats over de uitgangspunten van het afgeven van
een tlv-vso, met name over het uitgangspunt ‘tlv-vso voor standaard studieduur
onderwijsniveau’. Afgesproken wordt dat de formulering in het ondersteuningsplan
aangepast wordt. De leden ontvangen het voorstel hierover per e-mail. Daarnaast
wordt voorgesteld te kijken naar hoeveel leerlingen langer een tlv-vso nodig hebben
dan de standaard studieduur van het onderwijsniveau.
De vragen van de heer Hegeman, mevrouw Aalberse en mevrouw Raaijmakers
worden door het bestuur beantwoord.
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8. (Meerjaren)begroting 2018
De heer Van Genugten licht de totstandkoming en de inhoud van de begroting toe. De
heer Schocke geeft aan dat hij graag meer onderbouwende stukken ziet, voordat hij
een advies geeft over de begroting. De vergadering besluit dat de heren Schocke, De
Vries, Van den Broek en mevrouw Raaijmakers een financiële commissie vormen van
de OPR, met het mandaat advies te geven aan het bestuur. Zij zullen voor 10
december 2017 bij elkaar komen met mevrouw Van Leeuwen om aanvullende stukken
in te zien en vervolgens een advies geven.
9. Rondvraag en sluiting
De heer De Vries wil graag een tekstuele aanpassing zien in het ondersteuningsplan.
Hier staat vermeld dat leerlingen een intelligentieonderzoek moeten doen als ze in
aanmerking willen komen voor tlv-pro. Sommige leerlingen hebben al recente
intelligentiegegevens liggen, waardoor een onderzoek niet nodig is.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur. De volgende vergadering is op 9
januari 2018.
Besluiten- en afsprakenlijst
Nummer

Onderwerp

Wie

17112201

Vergadering van 16 januari 2018 is verplaatst naar 9
januari 2018
Aanpassingen in ondersteuningsplan versturen aan
leden
Een advies formuleren met betrekking tot de
begroting 2018 aan bestuur in samenwerking met M.
de Vries, A. van den Broek en G. Raaijmakers

OPR-leden

17112202
17112203

Wanneer

L. Voskuil

z.s.m.

H. Schocke

Voor 10-122017
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