
 
 

 

 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  

Jaarverslag OPR 2021 
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Inleiding  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van de Ondersteuningsplanraad (OPR). 
 
Het jaarverslag biedt een weergave van de onderwerpen die tijdens de OPR-vergaderingen in 2021 
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 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 zijn in te zien.  

4. Hoeveel leden heeft de OPR? 
De OPR 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 OPR bedraagt. De 
OPR 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 SWV 
Profi Pendi. De OPR-leden zijn afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen die 
deelnemen in het SWV, 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 OPR? 
Het SWV stelt een OPR in. Het bestuur stelt een reglement vast voor de OPR met inachtneming 
van de bepalingen van de Wet Medezeggenschap op Scholen.  

7. Wat als de OPR 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 OPR niet instemt met het ondersteuningsplan, 

 
2 WMS, artikel 4a 
3 WPO, artikel 18a, achtste lid a t/m j 
4 WMS, artikel 23  
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dan moet het SWV het geschil voorleggen aan de Landelijke Commissie voor Geschillen 
medezeggenschap5. 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 wijzigingen met zich 
mee in onder andere de bevoegdheden van de landelijke commissie voor geschillen WMS.  
 
Hiernaast is de belangrijke wetswijziging voor alle onderwijssectoren dat  ten minste twee keer per 
jaar overleg plaatsvindt  tussen het medezeggenschapsorgaan en de Raad van Toezicht6. 

Bijzondere bevoegdheden OPR 

De OPR heeft: 
● Adviesrecht op het competentieprofiel van de Raad van Toezicht; 
● Recht op bindende voordracht 7 van een lid van de Raad van Toezicht; 
● Adviesrecht op de competentieprofielen8 van de leden van de Raad van Toezicht  én van de 

directeur-bestuurder; 
● Adviesrecht op de aanstelling en het ontslag van de directeur-bestuurder;  
● Recht op voordracht voor leden in de sollicitatiecommissie9 - lees 

benoemingsadviescommissie – 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 SWV Profi Pendi 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 voorzitter10. 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 2020-2021 een zetel namens de ouders of het 
personeel van scholen die zijn zijn bij het SWV Profi Pendi.  
  
Onderstaand overzicht toont alle besturen die een of meer vestigingen hebben in dit SWV 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  

 
5 Brochure landelijke commissie voor geschillen medezeggenschap WMS  
6 WPO artikel 17a 
7 WPO artikel 17a tweede lid, WEC artikel 28g, tweede lid 
8 WMS artikel 11a 
9 WMS artikel 28 
10 WMS, artikel 5 
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  naam  geleding  einde termijn  bestuur  

1  Lisa van Rossum  personeel  07-2022 SSN  

2  Hennie Weijers  

Loes Ippel 

personeel  27-9 uitgetreden 

27-9-2026 

O2A5  

3  Sonja de Groot  personeel  07-2024 Fluenta  

4  Manuelle Steenbeek  personeel  25-5-2021 uitgetreden TriVia  

5  Harrie Janmaat  personeel  04-2024 Trinamiek  

6  Leonie de Hoop  personeel  25-5-2021 uitgetreden 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 

Inhoudelijke agenda 
In het schooljaar 2021 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 2022 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 2021 heeft de OPR zes keer vergaderd:  
● 29 maart 2021 
● 25 mei 2021 
● 21 juni 2021 
● 27 september 2021  
● 22 november 2021  
● 20 december 2021. 
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29 maart 2021 

Onderwerp  Bespreking  Status   
Inrichting oudersteunpunt voor 
ouders. 

Vanuit de OPR wordt er 
aangegeven dat er bij ouders 
behoefte is aan een snelloket. 
Hieraan wordt gewerkt. Als 
voorbeeld wordt gebruik 
gemaakt van het SWV 
Kennemerland en de Eem.  

Ter informatie. 

De NPO- middelen vanuit de 
Overheid (8,5 miljard voor het 
inhalen van de opgelopen 
achterstanden tijdens de 
Coronapandemie). 

Profi Pendi neemt hierin geen 
voortouw. Dit is een onderdeel 
dat de onderwijsbesturen zelf 
moeten oppakken. De 
besturen kunnen Profi Pendi 
uiteraard wel om advies 
vragen.  

Ter informatie. 

Rapport leerlingenstromen 
(Verloop SBO-scholen binnen 
het SWV). 

Het SWV heeft besloten dat er 
geen sprake is van verbrede 
toelating binnen het SBO. 
Er is binnen het SWV spraken 
van een leerlingenkrimp (+/- 
400 leerlingen met als effect, 
minder financiële middelen). 
Er wordt binnen het SWV 
gekeken of er mogelijkheden 
zijn om beschikkingsvrije 
jeugdhulp te krijgen op de 
scholen. Dat is goedkoper voor 
de gemeenten en sneller voor 
het onderwijs (echter is de pot 
met financiële middelen ook 
sneller leeg). 
Afspraken voor herindicatie- 
beschikkingen zijn gewijzigd: 
Niet meer elk jaar, maar om de 
drie jaar (onder-, midden- en 
bovenbouw). 

Ter informatie en 
bespreekpunt tijdens de 
vergadering.  

Bespreking rapport consulten. De ervaringen van IB-ers over 
het aanvragen van een TLV zijn 
wisselend.  
Er wordt tevredenheid ervaren 
op het gebied van kennis, 
betrokkenheid en snelheid. De 
scholen hebben er veel 
kwaliteit voor terug gekregen. 
Echter dit geldt niet voor alle 
scholen. Een aantal IB-ers geeft 

Ter informatie. 
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aan dat de kwaliteit achteruit is 
gegaan ten aanzien van de 
vorige CC-ers. 
CPO-ers voeren MDO’s op 
afstand gezien de 
Coronamaatregelen. Daardoor 
gaan de gesprekken soms 
minder de diepte in.  

BOUW. Dit programma is voor 5 jaar 
aangeschaft. Het loopt vanaf 
september 2021. Voor 
de scholen die er al mee 
werken worden de kosten 
verrekend. Profi Pendi richt 
een werkgroep in waarin 
praktische aanpak en invoering 
aan bod zullen komen.   

Ter informatie. 

 
25 mei 2021 

Onderwerp  Bespreking   Status  
Bezoek Inspectie 3 juni. 3 leden van de OPR voeren op 

3 juni het gesprek met de 
onderwijsinspectie namens de 
OPR. 
De OPR licht tijdens het 
gesprek toelhoe zij te werk 
gaan op 
het Ondersteuningsplan, 
(speerpunten, financiën, etc.). 

Ter informatie. 

Herstelopdrachten. Evenredige samenstelling van 
de geledingen binnen de OPR 
(is nog niet gelijk). 
Dekkend Netwerk: hiervoor is 
het bestuur verantwoordelijk. 
maar heeft hierbij de 
schoolbesturen nodig. 
Zicht op de kwaliteit van het 
samenhangend geheel aan 
ondersteuningsvoorzieningen 
van- en tussen de scholen 
Een professionele kwaliteitscul
tuur van het bestuur 
en  transparant en integer 
handelen.  

Ter informatie. 

 
 
21 juni 2021  

Onderwerp  Bespreking  Status  
Samenkomst ALV, OPR en CvT. Voorzitter OPR leidt het 

gesprek waarbinnen eenieder 
Informatie, kennis en 
ervaringen delen. 
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de gelegenheid heeft zijn/ haar 
vragen te stellen 

Jaarverslag Profi Pendi. De OPR stelt enkele 
verdiepende vragen over de 
inhoud van het jaarverslag. De 
directeur-bestuurder 
verduidelijkt en licht op een 
aantal onderwerpen toe. De 
OPR heeft het jaarverslag van 
Profi Pendi goedgekeurd. 

Ter goedkeuring. 

Samenvatting zicht op dekkend 
netwerk. 

Er zijn binnen Profi Pendi geen 
cluster 3 voorzieningen. Niet 
veel leerlingen worden 
aangenomen op SO school 
Berg en Bosch. Deze leerlingen 
gaan dus naar een school 
buiten de regio. Er wordt 
gezocht naar mogelijkheden 
om deze leerlingen binnen de 
regio te houden. Het zou mooi 
zijn als cluster 4 scholen 
inclusiever gaan werken. 

Ter informatie. 

POS analyse ondersteuning. De OPR stelt enkele 
verdiepende vragen over de 
inhoud van het jaarverslag. De 
directeur-bestuurder 
verduidelijkt en licht toe op 
een aantal onderwerpen. 

Ter informatie. 

Opmerkingen n.a.v. 
inspectiebezoek. 

De kolom ‘herstel’ bevat de 
letterlijke tekst van de 
inspectie. De OPR vindt het een 
helder verhaal. Alles wat 
binnen de invloed van het 
stafbureau lag is hersteld. De 
Inspectie is het eens met de 
inspanningsverplichting van de 
OPR. Wanneer het niet lukt om 
alle vacatures te vervullen mag 
er een andere verdeling 
gehanteerd worden waardoor 
er een balans is tussen 
personeels- en oudergeleding.  
De OPR is akkoord met het 
stuk.  

Ter informatie. 

 
27 september 2021  

Onderwerp  Bespreking  Status  
Samenstelling OPR. De voorzitter heet Loes Ippel 

als nieuw lid welkom. Tevens 
wordt stilgestaan bij de 
afwezigheid van de directeur-

Ter kennisgeving/ informatie. 



  Pagina 10 van 11 
 

bestuurder en de betekenis 
hiervan voor Profi Pendi. 

Punten van zorg. De OPR heeft zorg over de 
workload van de 
onderwijsconsulenten en het 
relatief grote verloop onder de 
consulenten. 
Profi Pendi moet nog meer 
samen met de scholen gaan 
kijken wat deze nodig hebben 
aan ondersteuning. 

Ter informatie. 

Rapport herstelopdracht. Input OPR inzake opstellen 
Routekaart: de OPR betreurt 
het dat hij niet is meegenomen 
als klankbordfunctie.De  ALV is 
hierover per brief 
geinformeerd. 

Ter informatie. 

Uitrol van Profi Pendi. Gesprekken van OPR- leden 
met bestuurders krijgen steeds 
meer vorm met als hoofddoel 
de uitrol van Profi Pendi.  

Ter informatie. 

 
22 november 2021 

Onderwerp  Bespreking  Status  
Introductie directeur-
bestuurder a.i. 

Het accent in de opdracht ligt 
met name op consolidatie, 
onderhouden / verstevigen van 
het netwerk. 

Ter informatie. 

Onderinstroom. Er is sprake van een hoge 
onderinstroom binnen het 
SBO. 

Ter bespreking. 

Governancewijziging. 
 

De overgang van Profi Pendi 
van een vereniging naar een 
stichting. 

De ALV heeft unaniem 
ingestemd. 

Jaarplan 2022. Dit is compacter en SMART 
opgesteld. 

Ter bespreking. 

Begroting 2022. De reserves zijn fors gegroeid. 
Er zijn minder arrangementen 
aangevraagd dan verwacht. 
Voor alle IB-ers is het 
werkmodel van Profi Pendi en 
daarvoor benodigde  kennis 
mogelijk nog niet op orde. 

Ter informatie. 

Ondersteuningsplan  
2020 – 2024 
Basisondersteuning. 
 

Betekenis basisondersteuning 
roept nog vragen op onder 
IB`ers. Profi Pendi heeft een 
tool opgezet voor meer 
duidelijkheid over KINDKANS. 

Ter bespreking. 

Infographic. Optimalisering. Ter bespreking/informatie. 
 
20 december 2021  
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Onderwerp  Bespreking  Status  
Nieuw te vormen RvT. Het interim lid RvT stelt zich 

voor met uitleg over de 
werving en selectie voor een 
nieuw te vormen RvT.Binnen 
deze procedure neemt zowel 
een ouder als iemand vanuit 
een school deel. 

Aanvang vorming RvT. 

Verantwoording gelden. De directeur-bestuurder a.i. 
gaat de komende tijd het 
gesprek aan met de 
bestuurders (individueel). 

Actie en besluitenljst. 

Onderinstroom. Extern bureau is in afronding 
van het onderzoek. 

Actie en besluitenlijst. 

input jaarplan 2022. Een wegwijzer op de site van 
Profi Pendi kan de scholen, 
leerkrachten en ouders helpen. 
Zichtbaarheid SOP`s kunnen 
worden geoptimaliseerd. 
Onderwijsconsulenten en 
IB`ers kunnen meer contact 
hebben met elkaar met 
daarbinnen mogelijk meer 
ruimte voor coördinator IB`ers 
van de stichtingen.  

Ter informatie. 

Planning voor 2022 

Er zijn voor 2022 vijf vergaderingen gepland.  

● De eerste OPR- vergadering vindt plaats op 14 februari 2022, de volgende op 28 maart, 13 
juni, 19 september en 21 november; 

● Er zal onder meer aandacht zijn voor het jaarplan, het ondersteuningsplan, de begroting, het 
verzuimbeleid: preventie, beleid, routing, data en duiden. 


