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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 2020.
Ondanks de Covid-19 pandemie hebben wij, net als in voorgaande jaren, weer 5 OPR-vergaderingen
kunnen voeren. De OPR heeft daarnaast ook twee keer met de Raad van Toezicht gesproken, onder
meer over de stelselevaluatie en aanbevelingen, zoals deze in november zijn gepresenteerd door
minister Slob. Verder hebben wij in september tijdens ons OPR-overleg Thomas Golstein, de
voorzitter van de OPR van Primair Onderwijs, op bezoek gehad om ervaringen uit te wisselen en van
elkaar te leren.
De focuspunten, die wij sinds 2019 vanuit de OPR intensief volgen en elke vergadering agenderen,
zijn dit jaar opnieuw gevalideerd en daar waar nodig bijgesteld. 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 geactualiseerde punten zijn
bijgevoegd in hoofdstuk 4 van dit verslag.
In 2020 hebben wij besloten om de achterbanraadpleging, waarmee wij toetsen of onze focuspunten
voldoende aansluiten bij de behoefte van onze achterban, via een enquête uit te voeren. Wij hebben
deze enquête dit jaar specifiek op ouders gericht. De enquête bestond uit drie snel te beantwoorden
vragen en liet ruimte voor een toelichting en is via Johan Vermeer, directeur-bestuurder SWV VO,
naar de directeuren/rectoren van de VO-scholen verstuurd. De samenvatting van de resultaten volgt in
het 1e kwartaal van 2021, maar in 2020 is al wel duidelijk dat deze methode succesvol is. De OPR
heeft meer dan 400 reacties mogen ontvangen. Wij zullen de uitkomsten van deze enquête ook
gebruiken om de focuspunten te valideren en waar nodig, op basis van voortschrijdend inzicht, aan te
passen.
De OPR heeft in juli afscheid genomen van Esther Smeenk, Ewout de Jong vanuit de oudergeleding
en van Gerard Huisintveld vanuit de personeelsgeleding. Met name Esther, die vanaf het eerste uur
betrokken is geweest bij de OPR, zullen wij node missen! Gelukkig hebben we in de
personeelsgeleding versterking gevonden in de personen van Hélène Bongers, Hermine Dreijer en
Kelly Simon, waardoor de bezetting op de personeelsgeleding dit jaar weer compleet is.
Ook dit jaar is er onverminderd sprake van een hoge betrokkenheid en actieve bijdragen van alle
OPR-leden. Het noodgedwongen adopteren van de nieuwe online en hybride vergadervormen is
dankzij ieders flexibiliteit ook prima verlopen. En ook al is het voor ons wellicht inmiddels
vanzelfsprekend, zonder de prettige en constructieve samenwerking met Johan Vermeer (directeurbestuurder SWV) en Jolande Groenheide-Asin (secretariële ondersteuning/Notuleren4you) zouden wij
lang niet zo goed kunnen functioneren.
Ik wil hierbij eenieder 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 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 2020 bestaat de Ondersteuningsplanraad uit de volgende leden:
Naam

Namens

Stef Maas
Tom Koehorst
Vacature
Hélène Bongers
Jeroen Hokke (vicevoorzitter)
Kim Nelis
Rob Mersmann
Vacature
Kelly Simon
Hermine Dreijer
Fons Alkemade
Linde Nijssen

PrO/VSO personeelsgeleding
PrO/VSO personeelsgeleding
PrO/VSO oudergeleding
PrO/VSO personeels- i.p.v. leerling-geleding
VMBO-personeelsgeleding
VMBO-personeelsgeleding
VMBO-oudergeleding
VMBO-leerling-geleding
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. OPR-vergaderingen in 2020
De OPR heeft dit jaar vijf keer vergaderd. 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 5 februari
In deze vergadering zijn Raymond Altman en Elise Heijne (consultenten SWV) van de
Medezeggenschapsraad van het SWV VO Z-K en Simon Oosterbeek, secretaris van het SWV
Amstelland en Meerlanden als gasten aanwezig
Onderwerpen van gesprek:
• Kennismaken en ervaringen uitwisselen met Simon Oosterbeek
• Gedachtewisseling opzet nieuwe achterbanraadpleging in de vorm van een enquête
• Stand van zaken Regionaal Verzuimprotocol en Thuiszitterspact
• Vierde Investeringsronde voor scholen
• Stand van zaken invulling vacatures OPR
• Jaarverslag OPR 2019
OPR-vergadering van 15 april
Onderwerpen van gesprek:
• Uitwisselen ervaringen met thuiswerken en leren
• Managementinformatie 2020-I
• Coronamaatregelen en kwetsbare jongeren
• Stand van zaken Focuspunten OPR
• Ouderenquête en wijze van communiceren naar achterban
• Voor ouders beschikbare informatie op diverse websites SWV-en
• Financieel inclusief bestuurlijk Jaarverslag SWV VO ZK 2019
• Stand van zaken Stelselevaluatie
OPR-vergadering van 17 juni
In deze vergadering neemt de OPR afscheid van Esther Smeenk, Ewout de Jong en Gerard
Huisintveld.
Onderwerpen van gesprek:
• Ter instemming: de aangepaste TVO-procedure. De OPR stemt in met deze aangepaste
procedure
• Management info II
• Uitwisselen ervaringen van ouders en docenten op eigen school en in eigen situatie bij de opstart
van de scholen per 1 juni jl.
• Stand van zaken invulling OPR vacatures
• Evaluatie functioneren OPR schooljaar 2019-2020
• Vergaderrooster en jaarplanning 2020-2021
• Begroting OPR 2020-2021
• Proces focuspunten OPR schooljaar 2019-2020
• Stand van zaken Ouderenquête
• Jaarrooster 2020-2021 SWV VO
OPR-vergadering van 30 september 2020
De OPR verwelkomt Hélène Bongers (personeelslid Tender College), Hermine Dreijer (personeelslid
Het Schoter) en Kelly Simon (Rudolf Steiner College Haarlem).
Thomas Golstein, voorzitter van de OPR van het Samenwerkingsverband PO Z-K, is als gast in deze
vergadering aanwezig. Doel van zijn bezoek: kennismaken en ervaringen uitwisselen.
Gespreksonderwerpen:
• Stand van zaken Stelselevaluatie.
• Stand van zaken Ouderenquête
• Eindverslag speerpunten SWV VO 2019-2020
• Speerpunten SWV VO 2020-2021
• Focuspunten OPR 2020-2021 n.a.v. speerpunten SWV VO
• Voorbereiding ontmoeting RvT-OPR op 18 november
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OPR-vergadering van 2 december
Gespreksonderwerpen:
• Managementinformatie 2020 III.
• Stand van zaken m.b.t. inrichting van Oudersteunpunt
• Terugkoppeling ontmoeting RvT-OPR op 18 november
• Begroting 2020 + toelichting op de begroting een meerjarenraming
• Bestedingsplan reserves
• Stelselevaluatie: memo ‘Eerste ordening actiepunten’. De OPR ondersteunt deze indeling en kan
zich vinden in de prioritering van de actiepunten
• Resultaat Ouderenquête Passend Onderwijs

5.

Focuspunten OPR

•
•
•

Ondersteuning van ouders bij gesprekken met hulpverleners.
Naar betere schoolondersteuningsprofielen.
Een borgen van een reële weergave van de werkelijkheid: dus een correcte weergave van het
ondersteuningsprofiel van een school.
Het verbeteren van schoolondersteuningsprofielen.
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 goed mee.
Stel preventie (van uitval) centraal.
Informed consent (Informeren van ouders en het met elkaar instemmen) voor ouders en leerling
in verzuimprotocol.
Ga door met passend onderwijs, maar schep duidelijkheid over wat het wel en niet is.
Doorstroom PO – VO.
Doorstroom VO – MBO.

•
•
•
•
•
•
•

6. Contact met de achterban
Met name de oudergeleding heeft behoefte aan een zeer korte peiling onder de eigen achterban: de
ouders van de scholen. Op deze manier hoopt de OPR zeer basale informatie te krijgen over wat
ouders weten en hoe ze denken over passend onderwijs. Op 20 oktober wordt deze Ouderenquête
vanuit het samenwerkingsverband VO Z-K uitgezet onder alle (reguliere) VO-scholen. In totaal
ontvangt de OPR ruim 430 reacties op de enquête. Er wordt een kleine commissie samengesteld, die
de antwoorden groepeert en analyseert en vervolgens contact legt met degenen die dit te kennen
hebben gegeven. Mensen die bepaalde zorgen uiten, worden in contact gebracht met de betreffende
consulenten.

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 2020 waren dit maximaal 5 vergoedingen per persoon.
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