
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Inspraak vanuit inzicht, leidt tot uitspraken met uitzicht.” 
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Inleiding  
 

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de ondersteuningsplanraad, aldus vastgesteld ter 

vergadering op 22 juni 2020.  

 

Het jaarverslag biedt een weergave van de onderwerpen die tijdens de OPR 

vergaderingen in 2019  aan de orde zijn gekomen. De OPR werkt aan de hand van een 

medezeggenschapsstatuut, een medezeggenschapsreglement en een huishoudelijk 

reglement.  
1

 

Op basis van artikel 14 van het medezeggenschapsreglement stelt de OPR jaarlijks voor 

1 april een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar vast en maakt 

dit bekend aan alle betrokkenen. De OPR draagt er zorg voor dat het verslag digitaal 

toegankelijk is en langs digitale weg aan de scholen beschikbaar wordt gesteld. 

 

 

Namens de OPR, 

Harrie Janmaat  

Voorzitter   

1 WMS, artikel 30 lid 1-3 
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De ondersteuningsplanraad  

1. Wat is de ondersteuningsplanraad?  
2

De Ondersteuningsplanraad (OPR) is het medezeggenschapsorgaan van het 

samenwerkingsverband (SWV) Profi Pendi. Elk samenwerkingsverband heeft een 

OPR, dat is een recht en verplichting binnen de wet passend onderwijs, voor 

leerlingen, ouders en leerkrachten.  

2. Wat doet de OPR? 

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar 

instemming te geven op het Ondersteuningsplan van het SWV. En bespreekt alle 

aangelegenheden die het ondersteuningsplan raken. In het ondersteuningsplan staat 

welke afspraken de scholen binnen het samenwerkingsverband met elkaar hebben 

gemaakt om aan hun verplichtingen in de uitvoering van passend onderwijs te 

voldoen

.  

3

De OPR stelt jaarlijks een verslag  van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar 
4

vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen. De OPR draagt er zorg voor dat het 

verslag voor de belanghebbenden op een algemeen toegankelijke plaats binnen het 

samenwerkingsverband en de scholen ter inzage wordt gesteld. 

3. Hoe is de OPR georganiseerd? 

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze 

formele stukken staat onder andere beschreven hoe de vergaderingen worden 

voorbereid en verlopen, hoe er wordt gestemd en waar stukken van de OPR in te zien 

zijn.  

4. Hoeveel leden heeft de OPR? 

De ondersteuningsplanraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd door de leden 

van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen en wel zodanig dat het 

aantal leden gekozen uit personeel onderscheidenlijk ouders elk  de helft van het 

aantal leden van de ondersteuningsplanraad bedraagt. De ondersteuningsplanraad 

bestaat maximaal uit zoveel personen als er leden van de vereniging zijn. Dit zijn er 

op basis van de statuten daarmee dus 17 in totaal.  

 

5. Wie zijn de leden van de OPR? 

De leden van de OPR zijn ouders, personeelsleden en/of leerlingen van een school in 

het samenwerkingsverband Profi Pendi. De OPR leden zijn 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. Het bevoegd gezag heeft de 

taak serieus te zoeken naar beschikbare kandidaat-leerlingen. 

 

6. Wie is er verantwoordelijk voor het oprichten van de ondersteuningsplanraad? 

Het samenwerkingsverband stelt een ondersteuningsplanraad in. Het bestuur  stelt 
5

een reglement vast voor de ondersteuningsplanraad met inachtneming van de 

bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen.  

2 WMS, artikel 4a 
3 WPO, artikel 18a, achtste lid a t/m j 
4 WMS, artikel 23  
5 Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de vereniging. De bestuursleden zijn uit- en door de Algemene 
Ledenvergadering benoemd en kent vijf leden. 
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7. Wat als de ondersteuningsplanraad niet instemt met het ondersteuningsplan? 

De OPR besluit binnen zes weken tot instemming of onthouding van instemming met 

betrekking tot het voorgenomen ondersteuningsplan. Als de ondersteuningsplanraad 

niet instemt met het ondersteuningsplan, dan moet het samenwerkingsverband het 

geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap . 
6

Deze commissie doet een bindende uitspraak over het geschil.  

Wet op de medezeggenschap  
Per 01-01-2017 bestaat de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Met 

deze wet wordt de medezeggenschap in alle onderwijssectoren versterkt. De wet brengt 

wijzigen met zich mee in onder andere de bevoegdheden van de landelijke commissie 

voor geschillen WMS.  

 

Verder betekent het belangrijke wijzigingen voor alle onderwijssectoren voor de 

medezeggenschap:  

● benoemingen van bestuurders moeten plaatsvinden op basis van vooraf kenbare 

profielen

. Het medezeggenschapsorgaan krijgt adviesrecht op de vaststelling van 

7

die profielen; 

● op voorgenomen besluiten tot benoeming of ontslag van een bestuurder, heeft 

het medezeggenschapsorgaan adviesrecht; 

● voor het benoemen van een bestuurder of een nieuw lid van het College van 

Bestuur wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin een vertegenwoordiging 

namens de personeelsgeleding en de ouder- respectievelijk leerling- of 

studentgeleding van de medezeggenschap zitting neemt; 

● ten minste twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen het 

medezeggenschapsorgaan en de interne toezichthouder . 
8

Bijzondere bevoegdheden OPR 

De OPR heeft: 

● adviesrecht op het competentieprofiel van de toezichthouders en het 

toezichthoudend orgaan.  

● recht op bindende voordracht  van een lid van de Raad van Toezicht (als die er 
9

is). 

● adviesrecht op de competentieprofielen  van de toezichthouder en de leden van 
10

het toezicht houdend orgaan én de leden in het bestuur. 

● adviesrecht op de aanstelling en ontslag van leden van het bestuur van het 

samenwerkingsverband (Wms 11a).  

● recht op voordracht voor leden in de sollicitatiecommissie  van het bestuur: één 
11

lid door oudergeleding en één lid door personeelsgeleding.  

● instemmingsrecht op (vaststellen of wijzigen van) het ondersteuningsplan. Hij 

heeft volgens de Wet Passend Onderwijs de taak om eens per vier jaar 

instemming te geven aan het Ondersteuningsplan van het 

Samenwerkingsverband PO en volgt in de jaren van de planperiode de voortgang 

van het ondersteuningsplan. 

6 Brochure landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap WMS  
7 WPO artikel 17a 
8 WPO artikel 17a 
9 WPO artikel 17a tweede lid, WEC artikel 28g, tweede lid 
10 WMS artikel 11a 
11 WMS artikel 28 
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Samenstelling OPR 
De OPR kiest uit zijn midden een voorzitter én een plaatsvervangende voorzitter . Deze 

12

zijn bij wet verplicht. De  OPR heeft 17 zetels en wordt verdeeld in 8 zetels voor de 

oudergeleding en 8 zetels voor de personeelsgeleding. Onderstaande personen hebben in 

2018-2019 een zetel namens de ouders of het personeel van scholen die aangesloten 

zijn bij het samenwerkingsverband Profi Pendi.  

 

In 2019 waren niet alle zetels binnen de OPR ingevuld. Met name het aantal vacatures 

voor de oudergeleding is groot en er was sprake van een wisselende samenstelling als 

gevolg van aftreden aan aantreden nieuwe leden. Er heeft op meerdere momenten 

werving plaatsgevonden, maar het is desondanks niet gelukt om alle vacatures te 

vervullen. 

 

 In 2020 vraagt het een verbrede inzet van de OPR, de medezeggenschapsraden en de 

schoolbesturen en het samenwerkingsverband in de benadering van ouders en 

personeelsleden voor de OPR om in volle capaciteit te voorzien. 

  

Onderstaand overzicht toont alle besturen die een of meer vestigingen hebben in dit 

samenwerkingsverband en daarmee een zetel in de OPR, met dien verstande dat het 

aantal zetels voor de personeels- en oudergeleding in evenwicht dient te zijn. 

 

Rooster van aftreden / ledenlijst OPR SWV Profi Pendi - september 2019  

  naam  geleding  einde termijn  bestuur  

1 Lisa van Rossum  personeel  07-2022  SSN  

2 Hennie Weijers  personeel  08-2021  O2A5  

3 Sonja de Groot  personeel  07-2020  Fluenta  

4 Manuelle Steenbeek  personeel  04-2022  TriVia  

5 Harrie Janmaat  personeel  04-2020  Trinamiek  

6 Leonie de Hoop  personeel  07-2022  LEV-WN  

7 Roel Eikendal  ouder  01-2023  SPCO Groene Hart  

8 Maartje van der Kroef  ouder  09-2023  OO-H  

9 Chantal de Langen  ouder  07-2022 Fectio  

10 Vacature  ouder    Monton  

11 Vacature  ouder    Gewoon Speciaal  

12 Vacature  ouder    Robijn  

13 Vacature  ouder    Stichting Montessori Houten  

 

Voorzitter  

- Harrie Janmaat 

 

Vicevoorzitter 

- Sonja de Groot 

 

[optioneel] Secretaris/Penningmeester 

- Nader te vervullen 

 

[optioneel] Ambtelijk secretaris  

- Nader te vervullen 

12 WMS, artikel 5 
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Inhoudelijke agenda 
In 2019 heeft de OPR vijf keer vergaderd:  

● 14 januari 2019 

● 25 maart 2019 

● 3 juni 2019 

● 7 oktober 2019 

● 25 november 2019 

 

 

14 januari 2019 

Onderwerp  Bespreking  Status  

Dashboard Profi Pendi Werkprocessen in kaart 

brengen, middels o.a. 

stroomschema’s.  

25 maart 2019 

Leerling verdeling per 

gemeente  

Het verwijzingspercentage 

SBO.  

Evaluatie financieel 

verdeelmodel rond maart 

2019.  

Personeel  Herbenoeming bestuurslid 

St. gewoon speciaal en 

nieuwe OPR leden uit de 

personeelsgeleding.  

Ter kennisname  

Ondersteuningsplan  

2020-2024 

 

Uitleg over de taken en 

verantwoordelijkheden van 

een SWV en een OPR irt 

het OP. 

Wordt vervolgd: 25 Maart 

2019.  

 

Begroting 2019 Salariswijzigingen 

onderwijzend personeel 

(OP) en 

huisvestingskosten.  

Instemming 

Jaarverslag 2017-2018 Jaarverslag OPR  

Geen wijzigingen 

aangebracht. 

Vaststelling 

 

25 maart 2019 

Onderwerp  Bespreking  Status  

Werksessie, 

scholingsbijeenkomst en  

Scholingsbijeenkomst. 

rol, taken en 

verantwoordelijkheden. 

De wet- en regelgeving en 

bevoegdheden van de OPR.  

Informerend 

 

Er volgt een folder/ flyer 

van de PowerPoint 

presentatie.  

Bestuursverslag 2018 

 

Eerste bespreking  Wordt vervolgd in juni 

2019.  

 

 

3 juni 2019  

Onderwerp  Bespreking  Status  

Actiepunten en vragen Inhoudelijke verscherping 

en status van de 

actiepunten. Ook 

terugkerende vragen.  

Wordt vervolgd.  
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Conferentie passend 

onderwijs 22 mei 2019 

Terugblikken en ervaringen 

delen.  

Informeren en terugblikken 

Beleidsontwikkelingen Ondersteuningsplan 

2020-2024 

Zwaartepunt 2019-2020 

Samenstelling OPR Voorzitterschap beleggen 

en zetels invullen.  

Wordt vervolgd in 

2019-2020 

 

7 oktober 2019  

Onderwerp  Bespreking  Status  

Jaarverslag Jaarverslag 2018 Vaststellen 

Samenstelling OPR Brief en wervingstekst 

Rooster van aftreden 

Vaststellen 

Bijgewerkt 

Ondersteuningsplan  

2020-2024 

 

Informerend mbt 

proces;stand van zaken en 

inhoudelijk gesprek op 

onderdelen. 

Wordt vervolgd: 25 

november 2019.  

 

 

25 november 2019  

Onderwerp  Bespreking  Status  

Begroting Jaarverslag 2020 Instemming 

Ondersteuningsplan  

2020-2024 

 

Informerend mbt 

proces;stand van zaken en 

inhoudelijk gesprek op 

onderdelen. 

Wordt vervolgd: 10 

februari 2020 

 

Rapportage 

leerlingstromen 

Toelichting op analyse op 

leerlingstromen nav 

rapportage B&T 

Ter informatie 

Evaluatie 

ondersteuningsplan 

2016-2020 

Toelichting op evaluatie 

van de doelen uit OP 

2016-2020 

Ter informatie 

Planning voor 2020 

Er zijn voor 2020 vijf vergaderingen gepland.  

● De eerste OPR vergadering vindt plaats op 10 februari 2020.  

● De resterende vier vergaderingen worden gepland binnen de planning & control 

cyclus van het samenwerkingsverband, waarbij afstemming plaatsvindt rondom 

de planning van o.a. het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024, het 

bestuursverslag met jaarrekening 2020, begroting 2021.  

● Verdere scholing en professionalisering van de OPR is gewenst op rol, taakinhoud 

en bevoegdheden.  

● Het voornemen is dat de OPR - ambtelijk secretaris-  vanaf kalenderjaar 2020 zelf 

de jaarverslagen opstellen, zoals artikel 23 dit stelt. 

● Aandacht voor het verzuimbeleid: preventie, beleid, routing, data en duiden. 

Procesplanning Ondersteuningsplan 2020-2024   13

Onderwerp Status Tijdvak 

Visie herijking, aan de 

hand van de bouwstenen.  

Ter bespreking. 

Door het dagelijks bestuur 

van Profi Pendi 

September 2019 

13 WPO, artikel 18a, negende lid  
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Eerste conceptversie 

Ondersteuningsplan 

2020-2024 

Ter opstelling.  

Bestuurskantoor Profi 

Pendi 

December 2019 

Conceptbespreking 

ondersteuningsplan  

2020-2024 

OOGO met de 

burgemeester en 

wethouders, én het 

samenwerkingsverband, op 

een concept van het plan 

Januari 2020 

Bijstelling en tweede versie  Bestuurskantoor Profi 

Pendi 

Februari 2020 

Ondersteuningsplanraad  Instemming verlenen op de 

conceptversie 

Februari 2020 

Definitieve versie 

ondersteuningsplan  

2020-2024 

Eindredactie met externe 

check  

Maart 2020 

Definitieve versie 

ondersteuningsplan  

2020-2024 

Vaststelling bestuur, 

goedkeuring ALV 

Mrt/ april 2020 

 

Horizontale verantwoording  

Inspectie van het onderwijs 

 

Ondersteuningsplan 

2020-2024 toezenden en 

uploaden ISD  

Vóór 1 mei 2020 
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