
 
 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Inspraak vanuit inzicht, leidt tot uitspraken met uitzicht.” 
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Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de ondersteuningsplanraad. 
 
Het jaarverslag biedt een weergave van de onderwerpen die tijdens de OPR 
vergaderingen in 2020  aan de orde zijn gekomen. De OPR werkt op basis van een 
statuut, een reglement en een huishoudelijk reglement1.  
 
Op basis van artikel 14 van het medezeggenschapsreglement stelt de OPR jaarlijks 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 
voldoen3.  

De OPR stelt jaarlijks een verslag4 van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar 
vast en maakt dit bekend aan alle betrokkenen. De OPR draagt er zorg voor dat het 
verslag op een algemeen toegankelijke plaats binnen het samenwerkingsverband en 
de scholen ter inzage wordt gelegd.  

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 bestuur5 stelt 
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 medezeggenschap6. 
Deze commissie doet een bindende uitspraak over het geschil.  

Wet op de medezeggenschap  
Per 01-01-2017 bestaat de Wet versterkingsbestuurskracht 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 
profielen7. Het medezeggenschapsorgaan krijgt adviesrecht op de vaststelling van 
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 toezichthouder8. 

Bijzondere bevoegdheden OPR 

De OPR heeft: 
● adviesrecht op het competentieprofiel van de toezichthouders en het 

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

is). 
● adviesrecht op de competentieprofielen10 van de toezichthouder en de leden van 

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 sollicitatiecommissie11 van het bestuur: één 

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 

 
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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Samenwerkingsverband PO en volgt in de jaren van de planperiode de voortgang 
van het ondersteuningsplan. 

Samenstelling OPR 
De OPR kiest uit zijn midden een voorzitter én een plaatsvervangende voorzitter12. Deze 
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 2019-2020 een zetel 
namens de ouders of het personeel van scholen die aangesloten zijn bij het 
samenwerkingsverband Profi Pendi.  
  
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  Mirjam Zwaan ouder           09-2024 Robijn 

10  Vacature  ouder    Monton  

11  Vacature  ouder    Gewoon Speciaal  

12  Vacature   ouder    Fectio 

13  Vacature   ouder    Stichting Montessori Houten  

 
Voorzitter  

- Harrie Janmaat 
 
Vicevoorzitter 

- Lisa van Rossum 
 
[optioneel] Secretaris/Penningmeester 

- Nader te vervullen 
 
[optioneel] Ambtelijk secretaris  

- Nader te vervullen 
 
 

 
12 WMS, artikel 5 
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Inhoudelijke agenda 
In schooljaar 2020 waren niet alle zetels binnen de OPR ingevuld. Met name het aantal 
vacatures voor de oudergeleding is groot. 
 
Er heeft op meerdere momenten werving plaatsgevonden, maar het is desondanks niet 
gelukt om de vacatures te vervullen. In schooljaar 2021 vraagt het een verbrede inzet 
van het SWV, de medezeggenschapsraden en de schoolbesturen in de benadering van 
ouders en personeelsleden voor de OPR om in volle capaciteit te voorzien. 

In 2020 heeft de OPR zes keer vergaderd:  
● 10 februari 2020 
● 29 maart 2020  
● 22 juni 2020 
● 26 oktober 2020 
● 30 november 2020 
● 9 december 2020 

 
 
10 februari 2020 
Onderwerp  Bespreking  Status   
   
 Fundering OP Bestuurder geeft toelichting 

op het proces en de stand van 
zaken van de ontwikkeling van 
het nieuwe OP. 

Ter informatie 

Terugblik inspectie Inspectie heeft het SWV als 
onvoldoende beoordeeld muv 
het systeem van 
kwaliteitszorg.  

Ter informatie 

Nieuwe governance structuur Aanleiding: herijken 
besturingsstructuur; is 
meervoudig. 

•  Externe ontwikkelingen  
• Wettelijke bepalingen 
• Sectorale ontwikkelingen.  
• Werving van de directeur. 

De leden hebben besloten 
om Profi Pendi anders te 
besturen en de toezicht 
functie bij de tijd te 
brengen. 
 

 

OPR geeft positief advies 

Planning inrichting 
medezeggenschap 

Dhr. Weijers geeft een 
toelichting. 

Ter informatie 
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29 maart 2020  
Onderwerp  Bespreking   Status  
Snelloket Toelichting door bestuurder Ter informatie 
Rapport consulten Onderzoek naar de 

caseload van de 
consulenten PP gericht op 
deelname aan MDO`s. 
OPR waardeert gedaan 
onderzoek. 

Ter informatie 

Rapport leerlingenstromen Nauw samenwerken met 
de CPO en ouders en 
kijken wat het kind nodig 
heeft/ wat er binnen de 
klassensituatie geboden 
kan worden. Elk kind een 
passende plek, zo thuis 
nabij mogelijk. 
 

Ter informatie 

   

 
 
22 juni 2020 
Onderwerp  Bespreking  Status  
Jaarverslag Profi Pendi Jaarverslag Profi Pendi 

ontvangen, geen 
inhoudelijke vragen. 

Ter informatie 

Kwaliteitsbeleid Middels deze notitie wordt 
de OPR geïnformeerd over 
het kwaliteitszorg beleid 
van Profi Pendi. 

Ter informatie 

Jaarverslag OPR Profi Pendi De OPR heeft haar eigen 
jaarverslag over 2019 
opgesteld, anders dan in 
het verleden is dit jaar 
voor het eerst een verslag 
over het kalenderjaar 
gemaakt -zoals in het OPR 
reglement staat 
opgenomen- en niet over 
het schooljaar. 

Vaststellen 

Documenten 
medezeggenschap 

-De OPR verleent haar 
instemming aan de 
medezeggenschaps-
statuten MRp/OPR 
-De OPR verleent haar 
instemming aan het 
medezeggenschaps-
reglement OPR 
-De OPR verleent haar 
instemming aan het 
medezeggenschaps-
reglement MRp	
 

Vaststellen 

Supplement SO en SBO 
criteria en proces 

In aanvulling op het 
ondersteuningsplan wordt 

Ter informatie met 
procesafspraak tot vervolg 
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terugplaatsingen als 
supplement op het 
Ondersteuningsplan 

op een aantal onderwerpen 
een concrete uitwerking 
gemaakt. Deze behoren als 
supplement bij het 
ondersteuningsplan en 
dienen voor 1 september 
2020 aan de Inspectie voor 
het onderwijs te worden 
aangeleverd. 

Vice-voorzitter, secretaris, 
administratieve 
ondersteuning 

-Lisa van Rossum neemt 
de rol van de Vice-
voorzitter op zich. 
-Voor de rol van Secretaris 
heeft nog geen van de 
leden zich aangemeld 
- Onder de administratieve 
ondersteuning vallen in 
ieder geval de 
voorbereiding en 
verslaglegging van de 
vergaderingen, dit in 
overleg met en onder 
verantwoordelijkheid van 
de voorzitter van de MRp 
respectievelijk OPR. 
- Hye Yin Pet neemt de rol 
van de administratieve 
ondersteuning op zich voor 
de verslaglegging tijdens 
de vergadering 

Vaststellen  

 
26 oktober 2020  
Onderwerp  Bespreking  Status  
Mededelingen/ rondvraag -SWV faciliteert een 

training voor het lezen van 
begrotingen 
-Chantal de Langen is 
gestopt als lid van de OPR 

Ter informatie 

Concept Huishoudelijk 
reglement OPR 

Betreft update oude versie 
in lijn met nieuwe 
reglement en 
statuten. OPR heeft het 
recht hierin wijzigingen aan 
te brengen. Dit is de 
werkwijze die wij onderling 
afspreken. 

Ter informatie – wordt 
vervolgd 

Verzuimprotocol regio 
Lekstroom 
 

Betrokken netwerkpartners 
hebben afgesproken dat de 
afdelingen leerplicht van de 
gemeenten in structureel 
gezamenlijk overleg treden 
om de uitvoering van het 
verzuimprotocol te 
monitoren 

Ter informatie 

OZA notitie regio 
Lekstroom 

Dit stuk is tot stand 
gekomen in 

Ter informatie 
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gezamenlijkheid met de 
netwerkpartners. In de 
regio Lekstroom is het nog 
onvoldoende bekend dat er 
ook zorg onder 
onderwijstijd mogelijk is 
zonder dat er een 
vrijstelling afgegeven hoeft 
te 
worden. Profi Pendi spant 
zich blijvend in om de 
mogelijkheden voor die 
leerlingen die dat nodig 
hebben oza’s in te zetten 
waar dat kan.  

Criteria 
Toelaatbaarheidsverklaring
en 

De ALV heeft het stuk 
begin oktober 
goedgekeurd, de feedback 
van de OPR uit juni is 
verwerkt. Het stuk is in 
concept, dat wil zeggen 
zonder de formele 
toestemming van de OPR 
en de ALV, voor 1 juli 
aangeleverd bij de 
inspectie. Deze 
inleverdatum was 
onderdeel van de 
herstelopdracht.  

Ter instemming 

Handleiding Arrangeren 
en Toeleiden 

Het stuk is primair gericht 
aan professionals in het 
onderwijs en betreft een 
bijlage bij het 
ondersteuningsplan. 

Ter instemming 

Uitwerking preventieve en 
licht curatieve interventies 

Geen opmerkingen vanuit 
de OPR over de inhoud van 
dit stuk 

Ter instemming 

Deelnemende besturen Nogmaals de vraag aan 
directeur bestuurder om 
tijdens de ALV aandacht te 
vragen voor het opvullen 
van vacatures binnen de 
OPR. 

Ter instemming 

 
30 november 2020  
Onderwerp  Bespreking  Status  
Jaarplan 2021 directeur/ bestuurder licht 

toe 
Ter informatie 

Communicatiematrix directeur/ bestuurder licht 
toe 

 
Ter informatie 

Begroting 2021 Onder leiding van Rik de 
Wit heeft de OPR haar 
advies kunnen uitbrengen 
met betrekking tot de 
begroting van Profi Pendi 

Ter advies 
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9 december 2020 (met aanwezigheid van de CVT) 

Onderwerp  Bespreking  Status  
25 maatregelen Arie Slob Oudersteunpunt, een 

goede cultuur binnen het 
Samenwerkingsverband, 
Vergroten van inclusief 
onderwijs binnen het SWV, 
Samenwerking met JGZ 

Informatie en belangen 
delen met elkaar.  

 

Planning voor 2021 

Er zijn voor 2021 vijf vergaderingen gepland.  

● De eerste OPR vergadering vindt plaats op 29 maart 2021.  
● De resterende vier vergaderingen worden gepland binnen de planning & control 

cyclus van het samenwerkingsverband, waarbij afstemming plaatsvindt rondom 
bestuursverslag/ jaarrekening/ begroting.  

● 2 Keer overleg tussen OPR, CVT en enkele leden van de ALV.  
● Aandacht voor het jaarplan, verzuimbeleid: preventie, beleid, routing, data en 

duiden. 


