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Inleiding 
Op 1 augustus 2014 trad de Wet Passend Onderwijs in werking en daarmee ook het functioneren 
van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van samenwerkingsverband UNITA. 

De leden van de OPR zijn voorgedragen door een MR of GMR van een school binnen SWV UNITA. 
De leden van de OPR vertegenwoordigen niet hun eigen school maar nemen deel aan de OPR 
zonder last of ruggespraak als ervaringsdeskundigen in de rol van ouder of de rol van 
onderwijsprofessional. In de OPR zijn zowel het reguliere Primair Onderwijs als het Speciaal Basis 
Onderwijs en het Speciaal Onderwijs vertegenwoordigd. De achterban van de OPR wordt op de 
eerste plaats gevormd door de MR’en en GMR’en van alle deelnemende besturen binnen SWV 
UNITA. 

Hoewel de OPR formeel als enige taak heeft 1x in de vier jaar instemming te verlenen aan het 
ondersteuningsplan van het SWV heeft de OPR er voor gekozen een proactieve rol te willen spelen. 
Dat wil zeggen dat de OPR zich ten doel stelt zo breed mogelijk mee te denken om te realiseren dat 
alle leerlingen binnen het SWV met speciale onderwijsbehoeften de ondersteuning krijgen die zij 
nodig hebben. Het vervullen van een proactieve rol is niet eenvoudig en daarin is zeker nog winst te 
behalen. Er is een positieve start gemaakt met als gevolg een aantal duidelijke actiepunten voor 
schooljaar 2016-2017. 

 

Namens de OPR, 

Ellen van Deursen & Daphne den Os 
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Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)? 
Wat is de 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 docenten hebben 
medezeggenschap over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV. Alle scholen voor 
basis en speciaal (basis) onderwijs (in cluster 3 en 4) zijn aangesloten bij een 
samenwerkingsverband.  

 

Wat doet de OPR?  

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te 
geven aan het Ondersteuningsplan van het SWV. 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 Unita volgt ook de voortgang van het Ondersteuningsplan, denkt mee over belangrijke 
thema's in passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het SWV heeft gesteld, ook 
worden gehaald. Daarom komt de OPR van Unita vaker bij elkaar dan wettelijk verplicht is.  

 

Hoe is de OPR georganiseerd?  

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken 
staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er wordt 
gestemd en waar stukken van de OPR in te zien zijn. De OPR heeft een voorzitter uit haar midden.  

 

Kan iedereen lid worden van de OPR?  

De leden van de OPR moeten ouders, docenten en/of leerlingen zijn van een school in het 
samenwerkingsverband. De leden van de ondersteuningsplanraad worden 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.  
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Samenstelling OPR 
De OPR heeft 8 zetels en wordt verdeeld in 4 zetels voor de oudergeleding en 4 zetels voor de 
personeelsgeleding. Onderstaande personen hadden in 2015/2016 een zetel namens de ouders of 
het personeel.  

 

4 zetels namens personeel:  

1. Erik van Dorp   -    SO personeelsgeleding / Donnerschool (éénpitter) 

2. Kristine Schoonhoven -    BAO personeelsgeleding / Bovenschools (Villa Primair) 

3. Lidy Peters   -    BAO personeelsgeleding / Violenschool (STIP) 

4. Vacant   -    SBO personeelsgeleding /  

4 zetels namens ouders:  

1. Ellen van Deursen  -    OPR oudergeleding BAO / Godelindeschool (Villa Primair) 

2. Jans Jurjens  -    OPR oudergeleding SBO / Annie MG Schmidtschool (Elan) 

3. Daphne den Os  -    OPR oudergeleding SO / Donnerschool (éénpitter) 

4. Berber Berghuis  -    OPR oudergeleding BAO / Vondelschool (éénpitter) 

 

Voorzitter OPR:  

• Kristine Schoonhoven (schooljaar 2015-2016) 

Plaatsvervangend voorzitter OPR:  

• Ellen van Deursen (schooljaar 2015-2016) 

Secretaris OPR: 

• Berber Berghuis 

Penningmeester OPR:  

• Jans Jurjens 
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Vervolg Samenstelling OPR 
Mutaties OPR-leden: 

In schooljaar 2015/2016 zijn er de nodige mutaties geweest in de OPR. Dit jaar hebben Lidy Peters, 
Jans Jurjens en Berber Berghuis de OPR verlaten. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe kandidaten en 
is de OPR voor aanvang van het nieuwe schooljaar weer compleet.  

De nieuwe leden zijn:  

- Hanneke Sevink (SBO-personeelsgeleding) 
- Sylvia van Hurck (BAO-personeelsgeleding) 
- Stijn de Vries (BAO-oudergeleding) 
- Richard Sierat (SBO-oudergeleding). 

We zijn dit schooljaar meteen actief begonnen met de nieuwe leden. De werkgroepen hebben 
doelen geformuleerd en hebben afspraken voor meetings gemaakt met deskundigen om de kennis 
te verbreden (Zie onderstaand wat voor meetings). 

- De werkgroep communicatie schuift aan bij de communicatiewerkgroep van de SWV Unita. 
- De werkgroep Passend Onderwijs schuift aan bij de Klankbordgroep Passend Onderwijs Unita. 
- De werkgroep Financiën gaat om tafel zitten met controller Paul Schollaardt. 

Al met al was het een goed jaar voor de OPR. Ook komend schooljaar zal de OPR zeker weer actief 
zijn en voor nieuwe uitdagingen komen te staan. 
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Jaarverslag 2015-2016 
In schooljaar 2015-2016 is de OPR zeven keer in vergadering bij elkaar geweest:  

21 september 2015, 2 november 2015, 14 december 2015, 1 februari 2016, 4 april 2016, 23 mei 
2016 en 3 juni 2016, (schooljaar 2016-2017: 12 september 2016, 25 oktober 2016 en 14 november 
2016). Bij de reguliere vergaderingen is de directeur van het SWV UNITA, de heer Johan 
Vroegindeweij, op uitnodiging de gehele of een groot gedeelte van de vergadering aanwezig 
geweest.  

De belangrijkste taak van de OPR is instemming geven aan het ondersteuningsplan (1x in de vier 
jaar). Maar de OPR is ook een klankbord voor het bestuur aangaande andere beleidsstukken en de 
relatie basisondersteuning en ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan kan na vier jaar op 
punten worden herzien maar het zal, naar verwachting, niet zo zijn dat er elke vier jaar een volledig 
nieuw plan op tafel komt te liggen. In de loop van de tijd bleek bij OPR-leden de behoefte te 
ontstaan op drie cruciale punten werkgroepen te formeren namelijk op het gebied van Passend 
Onderwijs, op het gebied van communicatie en op het gebied van financiën. Daarom wordt er in 
het jaarverslag op die drie punten gereflecteerd.  

Dit jaar heeft de OPR met het Addendum ondersteuningsplan ingestemd. 

Het addendum van het ondersteuningsplan is een belangrijk onderwerp geweest voor de OPR. De 
OPR heeft zich goed verdiept in het addendum. Onderstaande 7 punten zijn de belangrijke pijlers 
van het addendum. 

- Beleid voor terug- of overplaatsing naar het basisonderwijs vanuit S(B)O; 
- Beleid met betrekking tot herindicatie van de zittende S(B)O-leerlingen; 
- Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten; 
- Beleid voor groeibekostiging van de SO-scholen; 
- Beleid met betrekking tot overdracht van bekostiging bij ontoereikend budget Unita voor 

overdrachten aan s(b)o-scholen; 
- Klachten- en geschillenprocedure; 
- De laatste afspraken over gemeentelijk beleid inzake schoolmaatschappelijk werk, bijdrage aan 

thuiszitters en leerlingenvervoer 

Na goed overleg tussen OPR en Johan Vroegindeweij heeft de OPR ingestemd met het addendum. 

 

PASSEND ONDERWIJS 

De werkgroep Passend Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering van het Ondersteuningsplan en 
de nieuwe ontwikkelingen die er gaande zijn. Hierbij kijken wij naar hoe Unita zorgdraagt voor een 
goede invulling door besturen (en scholen) van Passend Onderwijs. Is er voor elk kind een dekkend 
en passend aanbod binnen het onderwijs?  
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Vervolg jaarverslag 2015-2016 
Aan de hand van de maandelijkse monitor van Unita heeft de OPR onder meer vragen gesteld over 
de kwaliteit van de MDO’s en de kwaliteit van de basisondersteuning op de verschillende scholen. 
Door hier steeds met een heldere blik naar te kijken en kritische vragen over te stellen, zorgen we 
met elkaar voor een dekkend en passend aanbod voor elk kind binnen het onderwijs. 

 

COMMUNICATIE 

De OPR heeft te maken met twee communicatielijnen. De eerste is de communicatie met de 
directeur van SWV UNITA. De tweede communicatielijn is die met de achterban in de vorm van de 
MR’en en GMR’en van de deelnemende besturen. De communicatielijn met de directeur van SWV 
Unita vindt voornamelijk plaats in de OPR-vergaderingen. De voorzitter bereidt, na in gesprek te zijn 
geweest met de directeur, de agenda voor en overlegt voor welke agendapunten het gewenst c.q. 
noodzakelijk is dat de directeur aanwezig is.  

Een belangrijk punt dat op elke vergadering met de directeur wordt besproken zijn de signalen uit 
het veld die de OPR-leden meenemen vanuit hun netwerken. Het gaat in dit geval vaak over vragen 
vanuit praktijksituaties. De samenwerking met de directeur is dit eerste jaar als open en prettig 
ervaren. 

De OPR wil rechtstreeks contact kunnen onderhouden met zijn achterban, de 
medezeggenschapsraden. In verband hiermee is gewerkt aan een e-mailadressenbestand voor alle 
afzonderlijke medezeggenschapsraden, zodat de OPR zijn achterban rechtstreeks kan benaderen. 
Gezien de geringe respons op de diverse oproepen voor kandidaten en kiezers, lijkt dit slechts ten 
dele gelukt. De OPR is afhankelijk van de medewerking van schoolbesturen en –directies voor het 
aanleveren van de juiste gegevens. Bovendien vinden er geregeld wisselingen plaats in de 
samenstelling van de medezeggenschapsraden.  

De achterbancommunicatie is in 2015-2016 beperkt gebleven tot het uitbrengen van een brief 
aangaande de openstaande vacatures ter werving van nieuwe leden binnen de OPR en het 
versturen van het OPR-jaarverslag 2014-2015.  

De OPR is voor vragen en opmerkingen over het samenwerkingsverband bereikbaar per e-mail: 
OPR@swvunita.nl. De OPR behandelt geen individuele problemen, maar is graag op de hoogte van 
algemene trends op scholen m.b.t. Passend Onderwijs.  

 

FINANCIEN 

De samenwerkingsverbanden ontvangen sinds 1 augustus 2014 de middelen voor zware (extra) 
ondersteuning. Het samenwerkingsverband Unita verdeelt deze middelen vervolgens over de 
schoolbesturen. Zo is meer maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede 
komen aan basisondersteuning op school en in de klas, passend bij de behoefte van leerlingen. Een 
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deel van de middelen gaat naar het speciaal (basis) onderwijs (s (b) o), op basis van het aantal 
leerlingen uit het samenwerkingsverband dat daar onderwijs volgt.  

Vervolg jaarverslag 2015-2016 
De schoolbesturen van Samenwerkingsverband Unita ontvangen middelen om twee belangrijke 
doelstellingen te realiseren: 
• Hoogwaardige basisondersteuning op de scholen, inclusief de zorg voor de oude LGF leerlingen 
• Thuisnabij onderwijs voor de meeste leerlingen. 
 

De extra ondersteuning valt op te splitsen in vier categorieën: 

1. Arrangementen voor extra ondersteuning in de basisschool, vanuit het 
samenwerkingsverband (bv: onderzoek door een orthopedagoog) 

2. Onderwijs-Zorg-arrangementen, waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen een plek op 
het regulier onderwijs en een plek op het speciaal (basis) onderwijs. 

3. Scholen voor speciaal basisonderwijs. 
4. Scholen voor speciaal onderwijs. 

 

Hoe worden de financiën op dit moment gemonitord? 

Als controller is de heer Paul Schollaardt aangesteld om Unita te ondersteunen bij het controleren 
van de financiele processen, het jaarverslag van Unita en de meerjarenbegroting (“MJB”). Ook het 
verzorgen van sturingsinformatie door middel van een maandelijkse monitor is een belangrijke 
component van het werk van de controller. 

In het goedgekeurde ondersteuningsplan is een MJB opgenomen die jaarlijks in mei wordt herzien. 
Deze herziene MJB wordt ook jaarlijks aan de OPR verstrekt. Dit jaar hebben 2 leden van de OPR 
de MJB doorgesproken met de accountant van het SWV UNITA. Er is een kleine plus in de MJB. De 
OPR heeft zijn instemming gegeven aan de MJB. 

 

Vergoeding leden:  

Als een personeelslid gekozen wordt om plaats te nemen in de OPR kan het bestuur aan het einde 
van het jaar EUR 1.400,- declareren bij het SWV Unita. De school dient daarvan de benzinekosten 
te vergoeden voor het personeelslid.   

 

Vergoeding Ouders:  

Er is geen vergoeding voor de ouders anders dan het recht op reiskostenvergoeding ad € 0,19 per 
kilometer. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd bij de directeur van het 
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samenwerkingsverband.  (Zie ook art. 21 Medezeggenschapreglement OPR)  

 

Vergoeding OPR algemeen: 

Er is voor het OPR budget beschikbaar voor o.a. scholing en algemene uitgaven. Vanaf 2016 zal dit 
ook in de MJB worden opgenomen.  
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Doelen schooljaar 2016-2017 
Algemeen doel: 

Naast de opgestelde doelen per werkgroep streeft de OPR ernaar dat het beleid van Unita leidt tot 
het juiste onderwijs voor leerlingen en optimale ondersteuning van scholen. 

 

Passend Onderwijs: 

- Uitvoeren van de basisondersteuning: hoe beter de Ib’ers aangestuurd worden van bovenaf, 
hoe beter er op de werkvloer aan de basisondersteuning gewerkt kan worden.  

- Sociale kaart: zou Unita kunnen maken 
- De enquête is wel ingezet voor o.a. inventarisatie van knelpunten (door Kristine) 

 
Ø Nieuw doel: Sluiten de activiteiten van Unita aan bij de nood van de scholen? 

 
Welke activiteiten plannen we hiervoor: 

- Naar een bijeenkomst van het MDO 
- Kritische vragen aan Unitaj stellen 

 

Communicatie: 

- Wie is onze achterban en hoe bereiken we deze? 
- Kijken hoe andere OPR’en dit doen. 

 
Ø Nieuw doel: Wie is onze achterban en hoe bereiken we deze? (De basis op orde: 

vroegtijdig informeren en betrekken van alle belanghebbenden bij ontwikkelingen, beleid, 
uitvoering, voortgang en successen.) 
 
Welke activiteiten plannen we hiervoor: 

- Andere OPR’en benaderen 
- Joost Vreuls benaderen > kijken of we hem kunnen uitnodigen voor ‘bijscholing’ 
- Signalen uit het veld blijven bespreken op de vergadering van de OPR 
- Stroomlijnen van de externe communicatie: voorlichting aan ouders over passend onderwijs 
- Versterken van het profiel van het SWV als netwerkorganisatie, kenniscentrum en loket. Wij 

kunnen niet aan dit doel versterken wel op reflecteren en adviseren in een controlerende 
functie.  
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Doelen schooljaar 2016-2017 
Financiën: 

- Worden de Passend Onderwijsgelden juist besteed? Komt dit geld via het bestuur, bij de 
school en de Ib’er terecht? 
 

Ø Nieuw doel: Meer zicht krijgen op de grote lijnen van de uitgaven. 
Welke keuzes worden er gemaakt en waar gaat het geld naar toe? 
 
Welke activiteiten plannen we hiervoor: 

- Aantal keer per jaar afspreken met de controller (Paul) > Hoe zou er beter toezicht 
gehouden kunnen worden op de financiën van Unita? 

- De ALV bezoeken. 


