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Ondersteuningsplanraad (OPR)
van het Samenwerkingsverband
VO Zuid-Kennemerland
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1. Inleiding door de voorzitter
Hier ligt het vierde jaarverslag van de OPR, ditmaal over het jaar 2017.
Het jaar 2017 kende veel personele wisselingen. Een aantal leden van de OPR moest
reglementair aftreden. Hiervan hebben Esther Smeenk, Bettine Heslinga en Jeroen Hokke
zich herkiesbaar gesteld. Zij zijn herkozen. Stephan Coppenhagen heeft besloten zich na
drieënhalf jaar inzet voor onze OPR niet meer herkiesbaar te stellen. Ook Gert Hald,
vanaf het begin betrokken bij de OPR, heeft definitief afscheid genomen. Ik wil hen hier
nogmaals bedanken voor deze inzet. Verder heeft een aantal leden om uiteenlopende
redenen besloten af te treden.
Het is lastig om mensen te vinden om plaats te nemen in de OPR. Met hulp van de
directeur van het Samenwerkingsverband, Johan Vermeer, is het toch gelukt om tot een
bijna volledige bezetting te komen.
De OPR en de directeur van het Samenwerkingsverband werken op een volgens mij
plezierige manier samen. We proberen de zaken constructief op te pakken met als doel
tot een zo goed als dekkend onderwijsaanbod te komen in onze regio.
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
2018 de laatste vacature(s) van de OPR kunnen invullen, zodat wij opnieuw slagvaardig
kunnen optreden.
Als laatste wil ik Jolande Groenheide-Asin, (Notuleren4you) bedanken voor het notuleren
bij de vergaderingen en het op zich nemen van de secretariële zaken rond de OPR.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.
Namens de OPR,
Jeroen Hokke,
Voorzitter OPR SWV VO Zuid-Kennemerland
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2. Wat is 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 (cluster 3 en 4) ) zijn
aangesloten bij een samenwerkingsverband VO. Cluster 3 is het onderwijs voor leerlingen
met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een chronische ziekte
(regionaal) en cluster 4 is het onderwijs voor leerlingen met gedragsstoornissen,
ontwikkelingsstoornissen of een psychiatrisch probleem (regionaal

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 en op de jaarlijkse
aanpassingen daarvan. 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 worden gehaald.
Daartoe komt de OPR van SWV VO Zuid-Kennemerland minimaal vijf keer per 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
kiest een voorzitter uit haar midden.
Kan iedereen lid worden van de OPR? De leden van de OPR moeten ouders,
personeelsleden 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 het echt onmogelijk blijkt om leerlingen te vinden, mogen deze zetels ingevuld
worden door ouders.
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3. Samenstelling van de Ondersteuningsplanraad 2017
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).
Onderstaande personen hadden in 2017 een zetel namens het personeel, leerlingen of
ouders in de OPR.
•

PRO/VSO personeelsgeleding

-

Stephan Cobbenhagen – tot augustus *
Vacature

•

PRO/VSO personeelsgeleding

-

Gert Hald - tot april
Stef Maas – vanaf oktober

•

PRO/VSO oudergeleding

-

Gemma Jansen - vanaf oktober

•

PRO/VSO leerlinggeleding

-

Vacature

•

VMBO personeelsgeleding

-

Jeroen Hokke

•

VMBO oudergeleding

-

Ewout de Jong - vanaf oktober

•

VMBO oudergeleding
(ipv leerling-geleding)

-

Gitta van der Linden – tot september
Esther Smeenk – vanaf oktober

•

VMBO personeelsgeleding

-

Kim Nelis - vanaf oktober

•

Havo/vwo personeelsgeleding

-

Bettine Heslinga

•

Havo/vwo personeelsgeleding

-

Yvonne la Gro

•

Havo/vwo oudergeleding

-

Ria Rijntjes - tot april/vacature *

•

Havo/vwo leerling-geleding

-

Lotje Laarman

Voorzitter OPR
Jeroen Hokke
Plaatsvervangend voorzitter
Bettine Heslinga tot juli; vanaf oktober: Gemma Jansen
Secretaris
Gert Hald tot april. De secretariële ondersteuning werd overgenomen door
Jolande Groenheide-Asin (Notuleren4you)
*Deze vacatures zijn per januari 2018 vervuld.
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4. Vergaderingen 2017
In 2017 is de OPR 5 keer in vergadering bij elkaar geweest. Bij deze vergaderingen was
de directie van het SWV aanwezig. Hieronder volgt per vergadering een korte
samenvatting.
25 januari 2017
Als nieuw lid wordt Gert Hald verwelkomd Hij vult daarmee de vacature van de
personeelsgeleding PRO/VSO op.
Onderwerpen van gesprek:
• Notitie met betrekking tot voortzetting optionele geschillenroute;
• Het opzetten van een achterbanraadpleging;
• OPR (huishoudelijk) reglement;
• Verkiezingen: De OPR heeft momenteel drie vacatures, namelijk één in de PRO/VSO
oudergeleding, één PRO/VSO leerlinggeleding en één in VMBO personeelsgeleding.
5 april 2017
Onderwerpen van gesprek:
• Het opzetten van een achterbanraadpleging: de OPR gaat akkoord met het plan dat
door twee leden van de OPR is opgesteld met als thema ‘het nieuwe
ondersteuningsplan’’. Het samenwerkingsverband zorgt voor de verdere uitwerking
van de achterbanraadpleging die op 21 juni plaatsvond; zie verder punt 5, contact
met de achterban.
• Reglement p-MR SWV;
• Management informatie;
• Bestuursjaarverslag 2016;
• (Her)begroting en memo nieuwe begroting en investering;
• Jaarrekening 2016;
• Een aantal OPR-zaken, zoals de aankomende verkiezingen, het jaarrooster 20172018, de taakverdeling binnen de OPR en het jaarverslag OPR 2016.
8 juni 2017
In deze vergadering neemt de OPR afscheid van Gert Hald, Stephan Cobbenhagen en Ria
Rijntjes.
Onderwerpen van gesprek:
• Vastgestelde (financieel) jaarverslag 2016.
• Terugblik Achterbanraadpleging;
• Geldzaak met betrekking tot verrekening tussen scholen;
• Vastgesteld jaarrooster SWV en concept jaarrooster OPR: In het kader van de wet
versterking bestuurskracht heeft de OPR het wettelijke recht om twee keer per jaar
overleg met de toezichthouder te voeren. Er worden in het schooljaar 2017 – 2018
twee bijeenkomsten ingepland waarbij naast een delegatie van de OPR en een
delegatie Raad van Toezicht ook de bestuurder aanwezig is.
• Het concept Activiteitenplan OPR 2017 – 2018;
• De concept begroting OPR 2017 – 2018;
• De verkiezingen en de samenstelling van OPR tot juli 2017: naar aanleiding van de
oproep heeft zich een aantal kandidaten aangemeld voor de openstaande vacatures.
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Er wordt afgesproken om in plaats van een inwerkplan een korte bijeenkomst te
organiseren om nader kennis te maken met de nieuwe leden en om hen te informeren
over de werkzaamheden van de OPR. Bij deze bijeenkomst zijn Johan Vermeer
(bestuur samenwerkingsverband), een personeelslid en een ouderlid aanwezig. Ook
wordt er een ‘smoelenboek’ van de OPR gemaakt.
3 oktober 2017
In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar treden vier nieuwe leden aan:
Gemma Jansen
PRO/VSO oudergeleding
Ewout de Jong
VMBO oudergeleding
Kim Nelis
VMBO personeelsgeleding
Stef Maas
PRO/VSO personeelsgeleding.
Deze nieuwe leden zijn op 27 september uitgenodigd voor een kennismakings- en
informatiebijeenkomst.
Er staan nog 2 vacatures open, namelijk in de PRO/VSO leerling-geleding en de
Havo/vwo oudergeleding. Vanuit het samenwerkingsverband wordt er een oproep
uitgedaan naar de directeuren van de PRO VSO-scholen en Havo/VWO scholen om
kandidaten aan te leveren.
Deskundigheidsbevordering OPR-leden:
De OPR besluit om een basistraining voor nieuwe OPR-leden te organiseren. Deze
training wordt gegeven door het CNV en zal in het voorjaar 2018 plaatsvinden.
Onderwerpen van gesprek:
• Het concept Ondersteuningsplan 2018-2022;
• Eindverslag speerpunten 2016-2017 en speerpunten 2017-2018;
• Activiteitenplan OPR 2017 – 2018
• Jaarrooster OPR 2017 -2018
6 december 2017
Als gasten ontvangt de OPR Raymond Altman en Elise Heijne van de MR van het
Samenwerkingsverband. De OPR heeft de MR uitgenodigd om elkaar beter te leren
kennen en daar waar mogelijk de banden verder te versterken.
Onderwerpen van gesprek:
• Ter instemming: Ondersteuningsplan 2018-2022: de OPR stemt unaniem in met het
ondersteuningsplan 2018 – 2022.
• De publieksversie Ondersteuningsplan;
• Begroting 2017 en meerjarenbegroting, inclusief toelichting;
• Management informatie 2017 III;
• Toezicht op samenwerkingsverbanden
• Achterbanraadpleging MR-en, leerkrachten en leerlingen: de OPR spreekt af om alleen
de MR-en uit te nodigen, omdat zowel leerlingen, ouders als leerkrachten daarin
zitting nemen. Onderwerp van gesprek: Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de MR-en
blijven aangehaakt?
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5. Contact met de achterban
Op woensdag 21 juni 2017 vond de Ouderraadpleging van het Samenwerkingsverband
VO Zuid-Kennemerland plaats. Deze avond stond in het teken van het nieuwe
ondersteuningsplan. Naast een aantal leden van de OPR waren er ongeveer 20 gasten
aanwezig. De genodigden waren ouders van scholen uit de regio.
Het welkomstwoord en de inleiding werd verzorgd door Johan Vermeer, directeur van het
Samenwerkingsverband en vervolgens waren er twee rondes workshops met als thema:
•
Financiële stromen en organisatie van Passend Onderwijs; verzorgd door Johan
Vermeer
•
Ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte; verzorgd door
drie consulenten van het Samenwerkingsverband.
In het plenaire deel dat daarop volgde werd nog kort nagesproken. De verzamelde
opmerkingen werden door het samenwerkingsverband meegenomen om te verwerken in
het nieuwe ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband heeft een schrijfster, die
ervaren is in het schrijven van publieksteksten, gevraagd om een versie voor ouders te
schrijven van het concept ondersteuningsplan.
Het was een geslaagde en zinvolle avond. De OPR is er een voorstander van om hieraan
een vervolg te geven en dan eventueel voor een andere doelgroep.

6. 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 25 uur vrijgesteld voor hun werkzaamheden
in de OPR, ouders en leerlingen ontvangen op grond van de faciliteitenregeling een
jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van maximaal € 250,-- (gekoppeld aan aanwezigheid op
vergaderingen).
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