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1.  Inleiding door de voorzitter 

 

Via dit verslag brengen wij u graag op de hoogte van de wetenwaardigheden van de 
OndersteuningsPlanRaad (OPR) van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland voor 
Voortgezet Onderwijs over het (kalender)jaar 2021. 
 
Ondanks de voortdurende Covid-19 pandemie hebben wij, net als in voorgaande jaren, weer 5 
wisselend fysiek en online OPR-vergaderingen kunnen voeren. De OPR heeft daarnaast ook twee 
keer online met de Raad van Toezicht gesproken.  
  
De focuspunten, die wij sinds 2019 vanuit de OPR intensief volgen en elke vergadering agenderen, 
zijn dit jaar geïntegreerd met de speerpunten van het samenwerkingsverband. Hierdoor wordt zowel 
vanuit de OPR als vanuit de directeur/bestuurder nog beter geborgd dat deze de extra aandacht 
krijgen die ze verdienen. De OPR zal met name letten op de voortgang op de ondersteuning van 
ouders bij gesprekken met hulpverleners; de correcte weergave van de schoolondersteuningsprofielen 
(SOP) en het centraal stellen van preventie (van uitval). 
 
In 2021 hebben wij de resultaten van de -in november 2020 uitgezette- achterbanraadpleging enquête 
opgevolgd en -vanzelfsprekend geanonimiseerd gedeeld met zowel de Raad van Toezicht als de 
directeur-bestuurder. De oudergeleding van de OPR heeft heel veel tijd gestoken in het analyseren 
van de resultaten, de opvolging en de verslaglegging en dat heeft naast de inhoudelijke inzichten 
geleid tot het feit dat wij nieuwe OPR leden hebben mogen verwelkomen! Voor de oudergeleding 
VMBO is dat Susanne Bouman en voor de oudergeleding HAVO/VWO is dat Hera van Ommeren.  
  
Besloten is om in 2022 de achterbanraadpleging weer fysiek te houden en dat deze in het teken zal 
staan van het Ouderen- en Jongerensteunpunt en het feedback ophalen over de dan vernieuwde 
website. 
 
In juni 2021 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van de eerder genoemde en twee zeer 
betrokken OPR oudergeleding leden Rob Mersmann en Fons Alkemade. Beide heren hebben een 
grote bijdrage geleverd zowel op inhoud, als op het proces waarvoor wij hen erg dankbaar zijn. 
Gelukkig hebben wij het afscheid nog kunnen omlijsten met een OPR etentje en hebben zij, zoals 
eerder gemeld, met hun actieve bijdrage gezorgd voor twee uitstekende opvolgers! Daarnaast zit  
sinds deze zomer mijn interim technisch voorzitter rol er weer op en ben ik weer regulier voorzitter en 
vertegenwoordiger van de oudergeleding voor PRO/VSO in verband met de overgang van mijn 
jongste zoon naar Praktijkschool De Schakel. 
 
En het lijkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het zeker niet, maar ook dit jaar zouden wij lang niet zo 
goed functioneren zonder de onverminderd prettige en constructieve samenwerking met Johan 
Vermeer (directeur-bestuurder SWV) en Jolande Groenheide-Asin (secretariële 
ondersteuning/Notuleren4you).  
 
Ik wil hierbij eenieder heel hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en inspanningen en ik hoop van 
harte dat we lang op deze voet door kunnen gaan om ons steentje bij te kunnen blijven dragen in het 
realiseren van de doelen waar het Samenwerkingsverband zich hard voor maakt. 
 
Namens de OPR,  
 
Gemma Jansen,  
voorzitter OPR SWV VO Zuid-Kennemerland 
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2.  Wat is de doelstelling van de Ondersteuningsplanraad (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 personeelsleden 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. 
 
De OPR heeft de taak om eens per vier jaar instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het 
SWV en elk jaar in te stemmen met het jaarplan. 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, houdt contact met de achterban en helpt 
bewaken of de doelen, die het SWV heeft gesteld, worden gehaald. Daartoe komt de OPR van SWV 
VO Zuid-Kennemerland vijf keer per schooljaar bij elkaar.  
 
De leden van de OPR dragen er zorg voor dat ze continu op de hoogte blijven van de inhoud van het 
ondersteuningsplan en relevante wet- en regelgeving.  
Op het gebied van interne organisatie heeft de OPR onder andere taken die samenhangen met de 
organisatie van verkiezingen en het inwerken van nieuwe leden. 
 
De OPR stelt jaarlijks een jaarverslag, een activiteitenplan en een begroting op. Deze worden onder 
andere ten behoeve van het vaststellen van een faciliteitenregeling voorgelegd aan het 
samenwerkingsverband. 

 
 
3.  Samenstelling van de Ondersteuningsplanraad 
 
De OPR heeft 12 zetels: 

• Voor de personeelsgeleding 6 zetels: 2 Havo/vwo, 2 VMBO en 2 PrO/VSO 

• Voor oudergeleding 3 zetels: 1 Havo/vwo, 1 Vmbo,1 PrO/VSO en 

• Voor de leerling-geleding 3 zetels: 1 Havo/vwo, 1 Vmbo, 1 PrO/VSO 
 

Per 31 december 2021 bestaat de Ondersteuningsplanraad uit de volgende leden: 
 

Naam 
 

Namens 

Stef Maas tot juli PrO/VSO personeelsgeleding 

Tom Koehorst PrO/VSO personeelsgeleding 

Vanaf oktober Gemma Jansen (vzt.) PrO/VSO oudergeleding 

Hélène Bongers vanaf oktober PrO/VSO personeels - i.p.v. leerling-geleding 

Jeroen Hokke (vicevoorzitter) VMBO-personeelsgeleding 

Kim Nelis VMBO-personeelsgeleding 

Rob Mersmann tot juli 
Vanaf oktober Susanne Bouwman 

VMBO-oudergeleding 

Vacature VMBO-leerling-geleding 

Kelly Simon Havo/vwo personeelsgeleding 

Hermine Dreijer Havo/vwo personeelsgeleding 

Fons Alkemade tot juli 
Vanaf oktober Hera van Ommeren 

Havo/vwo oudergeleding 

Linde Nijssen                    Havo/vwo leerling-geleding 

Gemma Jansen (technisch voorzitter) tot juli  

Jolande Groenheide (ambtelijk secretaris) Notuleren4you 
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4.  OPR-vergaderingen in 2021 
De OPR heeft dit jaar vijf keer vergaderd. Vanwege de coronamaatregelen vinden 3 van de 5 
vergaderingen online plaats. Bij deze vergaderingen is de directeur/bestuurder van het 
samenwerkingsverband aanwezig. Hieronder volgt per vergadering een korte samenvatting van de 
onderwerpen die worden besproken. 
 
OPR-vergadering van 17 februari 
In deze vergadering zijn Raymond Altman en Elise Heijne (consultenten SWV) van de 
Medezeggenschapsraad van het SWV VO Z- als gasten aanwezig 
 
Onderwerpen van gesprek: 
Ter instemming: 

• De hoofdlijnen van het Bestedingsplan reserves. De OPR verleent haar instemming. 

• Jaarverslag OPR 2020. De OPR stemt in met het jaarverslag 2020. 
Ter informatie: 

• Stand van zaken met betrekking tot de inrichting van het Ouder- en Jongerensteunpunt; 

• Stand van zaken Stelselevaluatie; 

• De rapport ‘De staat van de ouder 2020’: lijst met belangrijkste conclusies door Fons Alkemade; 

• Het resultaat  van de Ouderenquête Passend Onderwijs. 
 
OPR-vergadering van 7 april 
Onderwerpen van gesprek: 
Ter instemming: 

• De totale jaarrekening 2020 van SWV VO Z-K, bestaande uit het bestuurlijk en financieel 
jaarverslag 2020: de OPR stemt in met de totale jaarrekening 2020 van het SWV VO Z-K. 

Ter informatie: 

• Managementinformatie 2021-I 

• Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en SWV 

• Presentatie Doorbraakaanpak: toegelicht door de bestuurder 

• Ontmoeting RvT-OPR op 24 maart 2021. Gespreksonderwerpen: 
 
OPR-vergadering van 16 juni 
De OPR neemt in deze vergadering afscheid van Fons Alkemade (ouderlid), Rob Mersman (ouderlid) 
en Stef Maas (personeelslid) en verwelkomt de volgende nieuwe ouderleden: Hera van Ommeren 
(ouderlid van het Felisenum) en Susanne Bouman (Haemstede-Barger Mavo). 
 
Onderwerpen van gesprek: 
Ter instemming: 

• De technische aanpassing TVO procedure. De OPR stemt in met de technische aanpassing van 
de TVO-procedure. 

• Ter instemming: Begroting OPR 2021-2021. De OPR stemt in met de begroting van de OPR. 

• Ter instemming: Vergaderrooster en jaarplanning 2021-2022. De OPR stemt in met de 
jaarplanning 2021-2022. 

Ter bespreking: 

• Evaluatie functioneren OPR schooljaar 2020-2021 
Ter informatie: 

• Management info 2021-II 

• Stand van zaken inrichting nieuwe website SWV PO en VO 

• Actuele situatie VSO Daaf Geluk 

• LWOO 2022 en verder 

• Stand van zaken invulling OPR vacatures: de ouderenquête heeft geresulteerd in de werving van 2 
nieuwe ouders (Hera van Ommeren en Susanne Bouman). 

• Jaarrooster 2021-2022 SWV VO 
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OPR-vergadering van 12 oktober 2021 
Gespreksonderwerpen: 
Ter bespreking: 

• Verslag inventarisatiesessie Ouder- en Jongeren Steunpunt 

• Stand van zaken inrichting nieuwe website SWV PO en VO 

• Het nieuwe onderzoekskader voor samenwerkingsverbanden/Kritische reflectie van de bestuurder 
(in relatie tot de rol van de OPR) 

• Het Jeugdondersteuningsplan 

• Focuspunten OPR i.c.m. speerpunten SWV 

• De Achterbanraadpleging 2021-2022 

• Het voorstel basiscursus medezeggenschap OPR 
Ter informatie: 

• Management info 2021 deel III - bijlage 

• Rapportage evaluatie CJG – VO - bijlage 

• Eindverslag speerpunten - bijlage 

• LWOO 2022 en verder 

• Actuele situatie Daaf Geluk 
 
OPR-vergadering van 7 december 
Gespreksonderwerpen: 
Ter instemming: 

• Begroting 2022. De OPR heeft instemming op de hoofdlijnen van de begroting. De OPR stemt met 
algemene stemmen in met de hoofdlijnen van de begroting. 

Ter informatie: 

• Managementinformatie 2021-IV; 

• Actualiteiten Daaf Geluk; 

• Nieuwe speerpunten SWV 2021-2022; 

• Het Ouder- en Jongerensteunpunt; 

• De Achterbanraadpleging 2021-2022: 

• Ontmoeting delegatie RvT-OPR op woensdag 1 december. 

 

5.  Focuspunten OPR 
In de OPR-vergadering van 12 oktober stelt de OPR de volgende focuspunten vast: 

• Ondersteuning van ouders bij gesprekken met hulpverleners; 

• Schoolondersteuningsprofielen (SOP) 

• Stel preventie (van uitval) centraal. 

 
6.  Contact met de achterban 
Analyse resultaat Ouderenquête Passend Onderwijs: 
In oktober is een korte enquête over het passend onderwijs in de Regio Zuid-Kennemerland bij ouders 
uitgezet. De enquête bestaat uit 3 vragen; 2 vragen die met ja/nee beantwoord kunnen worden en bij 
de derde vraag kunnen ouders hun vragen of feedback achterlaten. De reacties op de enquête zijn in 
de maanden oktober en november binnengekomen. De respons was groot; in totaal zijn er 436 
reacties geregistreerd. De commissie ouderenquête heeft de reacties geanalyseerd en heeft de 
enquêteresultaten gecategoriseerd naar tevreden- en ontevredenheid. Over het algemeen is de 
kwantiteit van de uitkomst van de enquête als zeer positief ervaren. Ook de hoeveelheid positieve 
reacties vallen op. Uit de vele reacties die geen betrekking hebben op het passend onderwijs is op te 
maken dat er nog een aantal ouders is dat niet geheel op de hoogte is hoe het passend onderwijs is  
geregeld en wat de scope is van het samenwerkingsverband. Een aantal ouders heeft in de vrije 
tekstruimte aangegeven dat zij openstaat voor vervolgcontact. Deze ouders zijn benaderd en dat heeft 
geresulteerd in 2 nieuwe kandidaten voor de oudergeleding. 
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Vervolg achterbanraadpleging: 
De OPR besluit om in het voorjaar 2022 een fysieke achterbanraadpleging voor ouders te 
organiseren. Het doel van deze bijeenkomst is: het ontvangen van feedback op de nieuw in te richten 
website van het SWV PO en VO en het Ouder- en Jongerensteunpunt dat in februari 2022 van start 
gaat. Daarnaast zal het SWV ouders, tijdens deze bijeenkomst, informeren over de integrale 
bovenschoolse arrangementen.  

 
7.  Ontmoeting Raad van Toezicht – OPR van het SWV VO Z-K 

In het kader van de Wet versterking bestuurskracht vindt er een tweejaarlijkse ontmoeting tussen 
een delegatie van de Raad van Toezicht en de OPR plaats. 
1. Ontmoeting RvT-OPR op 24 maart. Besproken wordt: de samenwerking met het SWV en de 

relatie met de bestuurder in het bijzonder, zijn ouders/docenten/leerlingen bekend met de 
werkzaamheden van het SWV en het resultaat van de ouderenquête. 

2. Ontmoeting delegatie RvT-OPR op 1 december. Besproken wordt: de samenwerking met de 

bestuur en de medewerkers van het SWV en thema’s zoals Daaf Geluk, de nieuwe website en 

het Ouder- en Jongerensteunpunt. 

8. Financiële verantwoording 
De ondersteuningsplanraad maakt gebruik van de faciliteiten van het samenwerkingsverband, zoals 
vergaderaccommodaties, de website en een ambtelijk secretaris.  
 
Personeelsleden worden op hun school voor 6 uur per keer vrijgesteld voor hun werkzaamheden in de 
OPR.  
 
Ouders en leerlingen ontvangen op grond van de faciliteitenregeling een jaarlijkse 
vrijwilligersvergoeding van € 50,-- per keer en de voorzitter van € 100,-- per keer.   
 
Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan aanwezigheid op vergaderingen, de achterbanraadpleging en 
eventuele opleidingsavonden. In 2021 waren dit maximaal 5 vergoedingen per persoon. 


