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OPR 

Dinsdag 11 december 2018 van 19.30 tot 21.25 uur  

vergaderruimte SWV, Berkveld 19 in Helmond  

Vastgesteld: 25 januari 2019 

 
 

Aanwezig: 

• Oudergeleding: Inge Jeurissen, Marino Leenen, Peter van Meurs en Hilke de Rooij 

• Personeelsgeleding: Jolyne Beaumont, Monika Fun, Lucie Niessen, Nynke Postuma en Peter 

Verberne 

• SWV: Erik Wissink  

• Notulist: Ingeborg Houthooft 

 

Afwezig m.k.: 

• Personeelsgeleding: Karen van Hooff en Marleen Keeris 

 

Afwezig: 

• Oudergeleding: Chris van Asten, Karolien Compiet, Bianca Mikkers, Marieke  Pestman en Mark 

de Vries 

 

         

1. Opening en vaststellen agenda 

Peter Verberne opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heeft samen met Erik Wissink 

de agenda opgesteld omdat hij met name nauw betrokken is bij arrangement Down.   

 

2. Mededelingen/correspondentie 

- Afscheid voorzitter en vervolg 

 Mark de Vries kon helaas niet aanwezig zijn op deze vergadering. Op de volgende OPR-ver-

gadering is hij aanwezig om afscheid te nemen (omdat hij aftredend is). Hij wordt dan bedankt 

voor zijn jarenlange inzet als voorzitter. 

 Er heeft zich geen nieuwe voorzitter gemeld. Tijdens de vergadering geeft Monica Fun aan 

dat zij voor het komende jaar voorzitter wil zijn. Op de volgende vergadering wordt haar kandi-

datuur voorzitterschap in stemming gebracht. 

- Inspectiebezoek 

 Erik Wissink doet een kort verslag van het inspectiebezoek. Op de eerste dag vonden de ron-

detafelgesprekken plaats met ouders, leerkrachten, directeuren en schakelfunctionarissen van 

het SWV. Naar aanleiding van de eerste dag is er een agenda opgesteld voor de tweede dag: 

aansluiting PO-VO: ervaringen en oplossingen, samenwerking jeugdhulpverlening: vanuit er-

varing tot aanpak, ontwikkeling basisondersteuning: de definiëring, samenwerkingsvoorbeel-

den: arrangementen, samenwerking en perspectieven en systematiek kwaliteitszorg. 

 In de ochtend zijn de speerpunten gepresenteerd. De inspecteurs gaven aan tevreden te zijn 

over de ontwikkelingen van het SWV en de wijze waarop alles in beeld wordt gebracht. Ze 

constateerden dat de speerpunten daadwerkelijk tot samenwerking hebben geleid. Er komt 

wel een herstelopdracht op Governance (goed bestuur). Dit in relatie tot landelijke ontwikkelin-

gen. In januari komt het definitieve rapport van de inspectie. 
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- Ouderbetrokkenheid 

 Erik Wissink is in gesprek met de ontwikkelaars om een meting te ontwikkelen voor ouders 

waarvan het kind al langere tijd op het sbo zit en om na te denken hoe een hoger respons ver-

kregen kan worden. 

 

3. TLV 

 De aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring moet getekend worden door beide ouders (bij 

uitzonderingen apart laten tekenen op een van de onderliggende regels), de directeur van de ver-

wijzende school, het bestuur van de verwijzende school en de directeur van de ontvangende 

school. Tevens vernoemt de verwijzende school de twee, wettelijk vereiste, deskundigen en te-

kent de verwijzende school ervoor dat deze deskundigen betrokken zijn geweest.  Zij allen geven 

aan dat dit de meest passende onderwijssetting is voor de leerling.  

  

 Voorafgaand aan de aanvraag heeft een triade plaatsgevonden tussen de school, ouders en ont-

vangende school. De basisschool bepaalt hoe de triade wordt vormgegeven. Zodra een TLV 

wordt aangevraagd, worden ook data gepland voor de tussen- en eindevaluatie.  

 Voor het so vraagt de school een TLV aan voor het lopende schooljaar en het schooljaar daarop, 

voor het sbo is de looptijd vrijgegeven. De looptijd wordt bepaald bij aanvraag van de TLV. De 

oorspronkelijke school volgt het kind. Minimaal 1 keer per jaar vindt een tussenevaluatie plaats 

en op het einde van de looptijd een eindevaluatie. In de eindevaluatie wordt bepaald of de TLV 

verlengd wordt of dat het kind terug kan naar de oorspronkelijk school. De oorspronkelijk school 

blijft, als opdrachtgever, verantwoordelijk voor het afgesproken arrangement. Als er binnen de 

triade geen overeenstemming wordt bereikt dan wordt er geen TLV aangevraagd. Men komt in 

een geschillenprocedure terecht met een onderwijsconsulent. Uiteindelijk komt men bij de ge-

schillencommissie terecht. Dit komt echter weinig voor omdat er ook een beroep kan worden ge-

daan op de gedragswetenschappers van het SWV. 

 

4. Arrangement Down  

Erik Wissink en Peter Verberne geven een korte presentatie over het thema Down. Ze lichten de 

uitgangspunten van de arrangementen Down toe met de achterliggende gedachten. Vervolgens 

wordt er gezamenlijk aan de hand van een praatbrief besproken wat er van het arrangement ge-

vonden wordt en van de wijze van vormgeving.   

  

5. Tussentijdse rapportage 

 - De voortgang van de TLV’s worden in de tussentijdse rapportage duidelijk in beeld gebracht. 

  Er is een behoorlijke toename op het so en dat is een landelijke trend. Het is een onderbou-

wing van de speerpunten om aan de voor en voorschoolse aansluiting en terugplaatsingen te 

werken. De rapportage laat ook zien welke schoolbesturen veel verwijzen. Nadere analyse 

van deze TLV’s is hierbij wenselijk. Er komt bewustwording en reflectie bij de besturen. Een 

aantal scholen verwijst veel en een aantal weinig tot niets binnen een schoolbestuur. Het is de 

vraag welke school het goed doet. 

  De middelen, om passend onderwijs te verzorgen binnen de kaders van het ondersteunings-

plan, gaan naar de schoolbesturen. Het is aan het schoolbestuur hoe zij de middelen inzetten. 

 - De thuiszitters zijn goed in beeld gebracht. Er zijn behoorlijke problematieken en het laat zien 

waarom er twee gedragsdeskundigen werkzaam zijn bij het SWV. 

   

6. Jaarplan 2018-2019 

Het jaarplan is ambitieus. De meeste zaken is het samenwerkingsverband aan het oppakken. De 

betrokkenheid is groot om samen met elkaar aan de slag te gaan. De Impulsklas is gepresen-

teerd, de tweede bijeenkomst van het leernetwerk Down heeft plaatsgevonden en het Juliuspro-

ject (Dubbel Bijzonder) is gestart. 
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In het Juliusproject wordt samen met elkaar bekeken wat het (dubbel bijzondere) kind nodig 

heeft. Het kind heeft meer nodig dan nog meer moeilijke stof. Het moet leren om gelukkig te zijn 

en leren omgaan met andere kinderen. 

Vanuit het ministerie komt er een subsidieregeling voor begaafdheid. 

 

7. Agendapunten volgende vergadering  

 - Bekrachtiging voorzitterschap Monica Fun. 

 - Begroting 2019. 

 - Aansluiting voor en vroegschools (thema). Voor dit agendapunt wordt de onderzoeker van het 

onderzoek uitgenodigd. 

 

7. Rondvraag 

 - De OPR-leden ervaren de nieuwe manier van vergaderen als prettig. 

 - Ingeborg Houthooft heeft een aanbod gekregen voor een baan. Na lang overwegen heeft ze 

er voor gekozen om het SWV per 1 februari te gaan verlaten. 

 - De pilot met de Impulsklas, waarbij ouders meedraaien op de school van hun kind, is gestart. 

Een vijftal scholen rondom De Vlier (locatie van de Impulsklas) zijn hiervoor benaderd. Mocht 

er vanuit deze scholen niet voldoende animo zijn dan zullen meerdere scholen benaderd wor-

den. 

 - Het SWV VO is verhuist. Het netwerk zou mogelijk onvoldoende gewaarborgd zijn. Het SWV 

PO is bezig met haar eigen netwerk en heeft er voor gekozen om op de Antoon van Dijk-

school te blijven. SSOE is een gewaardeerde partner en de school heeft de juiste uitstraling.  

 

8. Sluiting 

  Peter Verberne bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering om 21.25 uur. 
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Actielijst 

   Door: Datum: 

17.09 Een delegatie van de OPR gaat in overleg met een 

afvaardiging van het bestuur/de ALV over rollen en 

verantwoordelijkheden. 

Jan van der Heijden  

18.01 Bekijken of het mogelijk is om met terugwerkende 

kracht ouders te vragen alsnog de vragenlijst in te 

vullen. 

Erik Wissink  

 


