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1. Inleiding
Hier ligt het eerste jaarverslag van de OPR over het jaar 2014, het jaar waarin de OPR
officieel van start is gegaan. Vanaf april 2013 zijn er door de directie van het SWV VO
Zuid-Kennemerland bijeenkomsten georganiseerd in het kader van de voorbereidingen
om te komen tot een Voorlopige ondersteuningsplanraad die uiteindelijk geleid hebben
tot de definitieve OPR van SWV VO Zuid-Kennemerland, die officieel functioneert vanaf
18 december 2013.
Vanaf januari 2014 ontstond een drukke periode waarin van de kersverse OPR veel werk
gevraagd werd; namelijk de vraag om instemming met het Ondersteuningsplan 20142018. Na dit onstuimige begin waarin ook enkele wisselingen van de OPR leden hebben
plaatsgevonden, heeft de OPR in haar vergadering van 19 februari 2014 unaniem
instemming verleend aan het Ondersteuningsplan 2014-2018 SWV VO ZuidKennemerland. Dit plan wordt minimaal 1x in de vier jaar ter goedkeuring aan de OPR
voorgelegd.
De samenwerking tussen de OPR leden onderling en de OPR en de directie van het
Samenwerkingsverband is naar mijn idee goed verlopen. Men is bereid naar elkaar te
luisteren, elkaar aan te vullen en te ondersteunen.
De snelheid waarmee de OPR en het SWV uiteindelijk de voorbereiding op en de
instemming met het ondersteuningsplan konden realiseren is mede hieraan te danken.
Dank ook aan Nenette Dieleman (directeur van het SWV) en later ook Aad Kuin (adj.
directeur van het SWV), die ons alle informatie en ruimte heeft gegeven om ons werk als
OPR lid te kunnen doen.
Ook bedank ik mijn mede OPR leden voor hun vertrouwen en samenwerking in een
goede, constructieve sfeer die er tijdens de vergaderingen heerste. Ik hoop dat wij in
2015 de vacatures van de OPR kunnen invullen, zodat wij nog slagvaardiger aan de slag
kunnen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.
Namens de OPR,
Peter Truijens
Voorzitter OPR SWV VO Zuid-Kennemerland
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2. Wat is de Ondersteuningsplanraad?
Wat is de OPR?
De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV
heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat is verplicht op grond van de wet passend
onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het SWV. Ouders, leerlingen en
leraren hebben medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het
SWV. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (in cluster 3 en 4) zijn
aangesloten bij een samenwerkingsverband VO.
Wat doet de OPR?
De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar
instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan
afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed
mogelijk de passende ondersteuning kunnen krijgen die zij nodig hebben.
De OPR van SWV VO Zuid-Kennemerland volgt ook de voortgang van het
Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt
bewaken of de doelen die het SWV heeft gesteld, ook worden gehaald. Daarom komt de
OPR van SWV VO Zuid-Kennemerland minimaal vijf keer jaar bij elkaar.
Hoe is de OPR georganiseerd?
De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze
formele stukken staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid
en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR
heeft een voorzitter uit haar midden.
Kan iedereen lid worden van de OPR? De leden van de OPR moeten ouders, docenten
en/of leerlingen zijn van een school in het samenwerkingsverband. De leden van de
ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de
scholen die deelnemen in het samenwerkingsverband, maar hoeven zelf niet uit een van
die medezeggenschapsraden afkomstig te zijn. Wanneer geen leerlingen zich kandidaat
stellen, mogen deze zetels ingevuld worden door ouders.
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3. Samenstelling van de OPR 2014

De OPR heeft 12 zetels, waaronder 6 zetels voor de personeelsgeleding (2 Havo/vwo, 2
VMBO en 2 PRO/VSO) en 3 zetels voor oudergeleding (1 Havo/vwo, 1 Vmbo,1 PRO/VSO)
en 3 zetels voor de leerlinggeleding (1 Havo/vwo, 1 Vmbo, 1 PRO/VSO). In 2014 is de
leerlinggeleding PRO/VSO korte tijd door een leerling uit het VSO opgevuld geweest. De
openvallende leerlingplaatsen kunnen bij gebrek aan kandidaten opgevuld worden door
ouders.
Onderstaande personen hadden in 2014 een zetel namens het personeel, leerlingen of
ouders zitting in de OPR.
Esther Smeenk
Erwin van der Slik
Peter Truijens
Marianne Wagemans

–
-

Carlos Murillo
Emil Musch
Stephan Cobbenhagen
Gert Hald
Marianne Furstner
Jeroen Hokke
Bettine Heslinga
Marieke Schaap

-

OPR oudergeleding VMBO
OPR oudergeleding VMBO (ipv leerling geleding)
OPR oudergeleding Havo/vwo
OPR oudergeleding Havo/vwo (ipv leerling geleding)
vanaf 29 jan. 2014 (i.p.v. Roelien van der Woude)
PRO/VSO oudergeleding (tot 29 sept. 2014)
PRO/VSO leerling geleding (van 26-03 tot 26-11-14)
PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO personeelsgeleding
VMBO personeelsgeleding
VMBO personeelsgeleding
Havo/vwo personeelsgeleding
Havo/vwo personeelsgeleding

Voorzitter OPR
Stephan Cobbenhagen (tot 21 mei 2014)
Peter Truijens (vanaf 28 mei 2014)
Plaatsvervangend voorzitter
Erwin van de Slik (tot 21 mei 2014)
Jeroen Hokke (vanaf 28 mei 2014)
Secretaris
Marianne Furstner (tot 21 mei 2014)
Gert Hald (vanaf 28 mei 2014)
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4. Jaarverslag 2014
In 2014 is de OPR 10 keer in vergadering bij elkaar geweest, meestal op verzoek van de
OPR, in aanwezigheid van de directie van het SWV.
Hieronder volgt per vergadering een korte samenvatting.
8 januari 2014
Deze vergadering staat in het teken van nadere kennismaking en nadere toelichting door
de directeur van het SWV op het Ondersteuningsplan 2014-2018 van SWV VO ZuidKennemerland. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen en mogelijkheid tot
discussie.
Verdere afspraken die gemaakt worden:
 Informatie over de evaluatie van de trajectvoorziening wordt naar de OPR leden
gestuurd door de directie;
 Formeel verzoek van OPR om de termijn van instemming te verlengen tot 1 maart
2014 wordt door directie SWV mee ingestemd.
 Verder praktische afspraken (plaatsen van informatie, zoals presentatie en
verslaglegging OPR op de site) worden gemaakt.
22 januari 2014
Deze vergadering is uitsluitend met de OPR, zonder aanwezigheid van de directie van het
SWV. Aan de orde komt een inventarisatieronde bij de OPR leden over het
ondersteuningsplan (vragen/opmerkingen worden geïnventariseerd). Verder worden
afspraken gemaakt over de aanpak van de beoordeling van het ondersteuningsplan, het
tijdpad en afspraken over de volgende vergaderingen.
29 januari 2014
Deze OPR vergadering is naast de directeur van het SWV VO ook de voorzitter van het
samenwerkingsverband aanwezig. Er worden veel vragen gesteld, zoals in de OPR
vergadering van 22 januari verzameld, over het ondersteuningsplan en de uitwerking
ervan voor scholen, leerlingen en ouders.
10 februari 2014
Aan de hand van een checklist, aangereikt door het Steunpunt medezeggenschap
passend onderwijs wordt het ondersteuningsplan besproken en worden de laatste
opmerkingen, vragen en suggesties verzameld. Deze vergadering vindt plaats zonder
aanwezigheid van de directie van het SWV.
19 februari 2014
In deze vergadering stemt de OPR unaniem in met het Ondersteuningsplan 2014-2018
van het SWV VO Zuid-Kennemerland. De OPR stuurt een instemmingsbrief naar de
directie met daarin ook enkele aandachtspunten.
Verdere zaken die aan de orde zijn gekomen:
 Emil Musch is gekozen als lid van de leerling geleding (PRO/VSO) van de OPR en
zal per 26 maart 2014 uitgenodigd worden.
 Er wordt nogmaals actie ondernomen om een veel afwezig OPR lid aan tafel te
krijgen.
 Het DB (dagelijks bestuur van de OPR) stuurt namens de OPR een voorstel voor
artikel 7 van het Statuut naar de directie.

Vastgesteld door OPR op 1 april 2015

26 maart 2014
Aan de orde zijn in deze vergadering het concept activiteitenplan voor de OPR voor de
komende periode. Deze vergadering vindt plaats zonder aanwezigheid van de directie
van het SWV. Verder worden de nieuwe faciliteitenregeling tot en met augustus en de
bijgewerkte versie van het statuut vastgesteld. Ook is er een vraag binnengekomen
vanuit de directie om mee te denken over een op te zetten geschillenregeling voor
leerlingen en ouders in het kader van passend onderwijs binnen SWV VO ZuidKennemerland.
21 mei 2014
Deze vergadering vindt plaats zonder aanwezigheid van de directie van het SWV. Aan de
orde komen de volgende zaken:
 De drie DB-leden treden af.
 In het huishoudelijk reglement wordt in artikel 4.7: 10 dagen veranderd in 5
dagen.
 Er worden twee wensen van de OPR tot wijziging in het OPR reglement voorgelegd
aan het swv.
1. Ten eerste vervanging van het woord geleding voor leden in artikel 5.7.
2. Ten tweede de zittingstermijnen van OPR-leden altijd laten starten en eindigen
per 1-8.
 Er wordt voorgesteld het medezeggenschapsreglement weer voor 1 jaar vast te
stellen.
 Het swv wordt gevraagd het nieuwe medezeggenschapsreglement voor te leggen
aan de OPR in de vergadering aan het begin van volgend schooljaar.
 De OPR-leden verzoeken het swv om de OOGO-notulen.
28 mei 2014
In deze vergadering is de directeur (Nenette Dieleman) aanwezig en voor het eerst de
nieuw aangetreden adj. directeur van het SWV, Aad Kuin.
De volgende zaken komen aan de orde:
 Het swv is bereid voor schooljaar 2014-2015 vier vergaderingen te faciliteren. De
OPR heeft nog één vergadering over van dit schooljaar die volgend schooljaar nog
ingezet kan worden.
 Gekozen zijn in de volgende functies:
Voorzitter: Peter Truijens
Plv. voorzitter: Jeroen Hokke
Secretaris: Gert Hald
 De voorzitter, plv. voorzitter en secretaris krijgen dezelfde facilitering als de
andere OPR-leden.
24 september 2014
Deze vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de directie van het SWV. Aan de orde
zijn de volgende zaken:






Voorstel OPR reglement
Aangepast versie ondersteuningsplan, wijzigingsdocument en meerjaren
ontwikkelingsplan met speerpunten
TVO procedure
Beleid overplaatsing van VSO naar VO
Geschillenroute – concept bespreking.
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26 november 2014
Deze vergadering vindt plaats in aanwezigheid van de adjunct directeur van het SWV.
Aan de orde zijn de volgende zaken:







Indrukken vanuit de achterban, op verzoek een vast agendapunt om het gesprek
over de praktijkervaringen met passend onderwijs vanuit scholen en ouders
Notitie Kwaliteitszorg
Thuiszittersprotocol
Geschillenroute vervolg hierop van de vorige keer
Rooster van aftreden en invullen vacature
Website
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