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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 van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland voor
Voortgezet Onderwijs over het (kalender) jaar 2019.
Ook in 2019 hebben wij weer 5 OPR-bijeenkomsten gehad. Met ingang van het nieuwe
schooljaar 2019-2020 hebben wij een 8-tal focuspunten benoemd, die wij vanuit de OPR
intensief volgen en elke vergadering agenderen. Deze onderwerpen/focuspunten zijn direct
of indirect in het huidige Ondersteuningsplan opgenomen en verdienen volgens ons extra
aandacht. Op deze manier zorgen wij ervoor dat wij ons richten op datgene dat volgens ons
het verschil maakt voor de leerlingen van ons samenwerkingsverband. Deze punten zijn
bijgevoegd in hoofdstuk 4 van dit verslag.
De OPR heeft twee keer met de Raad van Toezicht gesproken. Op 9 mei hebben wij een weer
achterbanraadpleging gehouden; gefaciliteerd door het SWV-ZK. De achterbanraadpleging is
voor de OPR een belangrijk onderwerp. Het is een middel om te toetsen of wij de juiste focus
hebben om de belangen van de leerlingen optimaal te behartigen. Gezien de lage
opkomsten van de fysieke achterbanraadplegingen hebben wij gezocht naar andere
manieren om ons bereik groter te maken en om een zo representatief mogelijk beeld te
krijgen van de behoeftes van onze leerlingen. Wij houden ons graag aanbevolen voor ideeën.
U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat van de OPR: info@notuleren4you.nl.
In 2019 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze leerling uit de HAVO/VWOgeleding, Lotje Laarman. Gelukkig heeft Kim Nelis gezorgd voor een nieuwe leerling ook uit
de HAVO/VWO-geleding, namelijk Linde Nijssen. Wij zijn erg blij met haar komst!
Ook dit jaar verliepen al deze activiteiten, zowel in de voorbereiding als tijdens de uitvoering,
zeer prettig en constructief. Dit mede dankzij de betrokkenheid en inzet van alle OPR-leden,
de uitstekende samenwerking met Johan Vermeer (directeur-bestuurder SWV) en met
Jolande Groenheide-Asin (secretariële ondersteuning/Notuleren4you). Dit draagt zeker bij tot
het behalen van een maximale toegevoegde waarde van de OPR. Hiermee hebben wij een
solide basis om de komende wisselingen in de bezetting op te kunnen vangen.
Ik wil hierbij een ieder heel hartelijk bedanken voor hun betrokkenheid en inspanningen en ik
hoop van harte dat we op deze voet door kunnen gaan om ons steentje bij te kunnen 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 het doel van de Ondersteuningsplanraad (OPR)?
Doelstelling 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.
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3. Samenstelling van de Ondersteuningsplanraad 2019
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 leerlinggeleding 3 zetels: 1 Havo/vwo, 1 Vmbo, 1 PRO/VSO.

Per december 2019 bestond de ondersteuningsplanraad uit de volgende leden:

Naam

namens

Stef Maas
Tom Koehorst
Esther Smeenk
Vacature

PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO personeelsgeleding
PRO/VSO oudergeleding
PRO/VSO leerling-geleding

Jeroen Hokke (vicevoorzitter)
Ewout de Jong
Rob Mersmann
Kim Nelis

VMBO personeelsgeleding
VMBO oudergeleding
VMBO oudergeleding
(i.p.v. leerling-geleding)
VMBO personeelsgeleding

Gerard Huis In ’t Veld
Vacature
Fons Alkemade
Linde Nijssen

Havo/vwo personeelsgeleding
Havo/vwo personeelsgeleding
Havo/vwo oudergeleding
Havo/vwo leerling-geleding

Gemma Jansen (technisch voorzitter)
Jolande Groenheide (ambtelijk secretaris)

Notuleren4you
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4. Vergaderingen 2019
In 2019 is de OPR vijf keer in vergadering bij elkaar geweest. Bij deze vergaderingen was de
directeur/bestuurder van het samenwerkingsverband aanwezig. Hieronder volgt per
vergadering een korte samenvatting van de onderwerpen die werden besproken.

OPR-vergadering van 6 februari 2019
In deze vergadering waren Raymond Altman en Elise Heijne (consultenten SWV) van
Medezeggenschapsraad van het SWV VO Z-K als gast aanwezig.
Onderwerpen van gesprek:
• De toelichting op het systeem van populatiebekostiging door de directeur/bestuurder en
een lid van de OPR.
• Het Bestuursjaarverslag SWV VO Z-K 2018.
• De ontmoeting van een delegatie van de OPR/RvT op 28 maart met als
gespreksonderwerpen:
• Governance.
• De focus ligt op de kinderen! Aandachtsgebied: onderwijs en zorg en ondersteuning
van de ouders;
• Plus VO-voorzieningen;
• Hoe zorg je ervoor dat een school eerder hulp aanvraagt of passende hulp aanbiedt
aan een leerling. Wat zijn de signalen om breder te trekken?
• Toelichting van de directeur/bestuurder naar aanleiding van een artikel in Verus met als
onderwerp ‘kamer-twijfelt-over-eerlijkheid-van-verevening-passend-onderwijs’.
• De Achterbanraadpleging in 2018 – 2019 en het voorstel voor de organisatie van een
conferentie (achterbanraadpleging) in 2019 – 2020.

OPR-vergadering van 17 april 2019
Onderwerpen van gesprek:
• De rapportage Onderwijsinspectie + de bestuursreactie daarop.
• Management informatie 2019-I.
• De voortgang van de +VO-voorziening.
• De invulling van 2 vacatures in de OPR: de vacature voor een leerling PrO/VSO en een
personeelslid Havo/VWO.
• Het Jaarverslag van de OPR 2018.
• De voorbereiding op de Ouderraadpleging die op donderdag 9 mei in het Seinwezen
plaatsvindt.
• Het voorstel van een conferentie achterbanraadpleging schooljaar 2019 – 2020.
• Het vastgesteld financieel en bestuurlijk jaarverslag SWV VO Z-K 2018.
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OPR-vergadering van 26 juni 2019
In deze vergadering neemt de OPR afscheid van Lotje Laarman. Door haar vertrek ontstaat er
een vacature in Havo/vwo leerlinggeleding.
Onderwerpen van gesprek:
• Het instemmingsverzoek in verband met de wijzigingen in het Ondersteuningsplan 20202024: de OPR stemt, met inachtneming van een aantal aanpassingen, in met dit gewijzigde
Ondersteuningsplan.
• De financiële stand van zaken: 2 voorgenomen besluiten met betrekking tot de
meerjarenbegroting; toegelicht door de directeur/bestuurder.
• De evaluatie van de +VO-voorzieningen in 2018-2019 toegelicht door de
directeur/bestuurder.
• Managementinformatie 2019-II.
• De verbeterpunten naar aanleiding van het Inspectiebezoek toegelicht door de
directeur/bestuurder.
• De evaluatie en voortgang speerpunten SWV.
• De terugkoppeling van het gesprek dat 2 leden van de OPR hebben gevoerd met een
docent Televisiemanagement aan de Hogeschool InHolland van 8 mei met betrekking tot
een pilot ouderraadpleging uitgevoerd door een student(en) van InHolland.
• De terugblik op de achterbanraadpleging op donderdag 9 mei.
• Evaluatie functioneren van de OPR.
• Het vergaderrooster en jaarplanning OPR 2019-2020.
• Budget OPR 2019-2020.
• Het rooster van aftreden OPR.

OPR-vergadering van 3 oktober 2019
De OPR verwelkomt Linde Nijssen. Linde zit in 2vwo van het Ichthus Lyceum en heeft
gereageerd op de oproep om als leerling havo/vwo deel te nemen aan de OPR.
Gespreksonderwerpen:
• Memo Thuiszitters.
• Doorstroom VO – MBO.
• Schoolmaatschappelijk werk
• Personele samenstelling Samenwerkingsverband.
• Stand van zaken Stelselevaluatie.
• Focuspunten van de OPR voor dit schooljaar.
• Invulling achterbanraadpleging schooljaren 2019-2020 en 2020-2021.
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OPR-vergadering van 4 december 2019
Gespreksonderwerpen:
• Management informatie 2019 III.
• Memo Schatkistbankieren.
• Plan Hoogbegaafden.
• Stand van zaken Stelselevaluatie.
• Inventarisatie gespreksonderwerpen t.b.v. wijzigingen Ondersteuningsplan 2021-2025
• Begroting 2020 en toelichting op de begroting en meerjarenraming
• De ontmoeting van de delegatie RvT – OPR op 20 november. Met als
gespreksonderwerpen:
• Het functioneren van het samenwerkingsverband.
• De samenwerking en relatie met de directeur/bestuurder en de staf van het SWV.
• Kan de OPR haar rol goed vervullen?
• De vacatures binnen de OPR.
• De ervaringen met de bovenschoolse voorziening +VO.
• Stand van zaken invulling OPR vacatures.
• Invulling achterbanraadpleging schooljaren 2019-2020 en 2020-2021
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5. Focuspunten OPR voor het schooljaar 2019-2020
1. Ondersteuning van ouders bij gesprekken met hulpverleners:
Ouders zijn regelmatig niet goed in staat om de belangen van hun kind(eren) te
behartigen. Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals onbekendheid met
wet/regelgeving, overzicht over het aanbod/de mogelijkheden en zij zijn
(vanzelfsprekend) emotioneel betrokken, wat een gesprek vaak bemoeilijkt. Daarnaast
speelt vaak ook gebrek aan skills/tijd van het personeel van de scholen om deze ouders
daarin te begeleiden. Hiervoor is nog geen concreet plan ontwikkeld.
2. Schoolondersteuningsprofielen (hierin wordt vastgelegd welke ondersteuning de
school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben)
a. Een borgen van een reële weergave van de werkelijkheid: dus een correcte weergave
van het ondersteuningsprofiel van een school.
b. Het verbeteren van de schoolondersteuningsprofielen.
3. Maak ouders en opvoeders vertrouwd met het zorg- en jeugdhulpaanbod via school.
Werk actief samen met ouders en neem hen in ieder proces rond het kind mee.
4. Stel preventie (van uitval) centraal: vraagt om een proactieve houding.
5. Informed consent (informeren en verlenen van toestemming) voor ouders en leerling in
verzuimprotocol.
6. Ga door met passend onderwijs, maar schep duidelijkheid over wat het wel en niet is.
Punt 2a is hierbij randvoorwaardelijk.
7. De doorstroom vmbo-mbo
8. De doorstroom PO-VO.
De stand van zaken van de focuspunten wordt voor elke vergadering geagendeerd.
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6. Contact met de achterban
Op donderdag 9 mei werd de derde ouderraadpleging van het SWV VO weer op de locatie
het Seinwezen in Haarlem gehouden.
Het thema van de avond was: ‘Naar nieuwe bovenschoolse voorzieningen’.
In de inleiding licht Johan Vermeer, directeur/bestuurder van het SWV VO, kort het
ondersteuningsplan toe. Ter informatie is bij de uitnodiging de publieksversie van het
ondersteuningsplan meegestuurd.
Tijdens de avond sprak Marije van der Vlugt over het thema hoogbegaafdheid en verzorgde
Johan Vermeer een presentatie over de +VO-voorzieningen en de Doorstroomklassen.
Ondanks het beperkt aantal deelnemers werd de avond door de deelnemers en de OPRleden als nuttig en leerzaam ervaren.

7. 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 2019 waren dit maximaal 7
vergoedingen per persoon.
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