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AGENDA 

bijeenkomst OPR  
 

Datum en tijd 7 december 2021, 19.00 – 20.30 uur 

Plaats  MS Teams 

Voorzitter  Bertine Mink van der Molen 

Leden Ruben Bloemen (De Kleine Prins, vertegenwoordiger personeel), Agnes ter Elst (Fritz Redl, 

vertegenwoordiger personeel), Marloes van Erp (Willibrord Stichting, vertegenwoordiger 

personeel), Lilian Blom (NUOVO Scholen, vertegenwoordiger personeel) 

Afwezig  Sylvia van Lieshout (met kennisgeving)  

Namens SWV Myrthe de Jong (bij bespreking van de conceptbegroting), Dolly Heckmann (verslaglegging) 

Toehoorder  

   

1. Welkom en opening door de voorzitter (19.00 uur) 

 Avond in twee gedeeltes namelijk:  

 1e gedeelte: 19.00 - 20.00 uur OPR overleg over de punten 1 tot en met 6 

 2e gedeelte: 20.00 - 20.30 uur OPR vervolg met Myrthe de Jong erbij waarbij agenda punten 6 (kort) en 

7 aan de orde komen 

 

2. Vaststellen van de agenda 

 

3. Mededelingen 

- Korte mededelingen Bertine 

- Terugblik OPR Sterk VO 2021  

- Bijeenkomst Harry Nijkamp medezeggenschapsstatuut PMR - OPR 29 september jl. 

- Jaarverslag OPR 2020 

- Datum prikken voor een eerste bijeenkomst OPR en PMR Sterk VO (voltallig/gedeelde OPR) 

 

4. Verslag bijeenkomst OPR 4 april 2021 

- Bijlage 4: ter vaststelling 

 

5. Reglementen OPR Sterk VO 

- Bijlage 5.a: Medezeggenschapsstatuut Sterk VO, versie 0.3 

 Dit statuut zal het huidige statuut van de OPR vervangen. De reden is dat voor zowel de OPR als de PMR 

 van Sterk VO één medezeggenschapsstatuut zal gelden. 

 Voorstel: vaststellen 

- Bijlage 5.b: Reglement OPR wijzigingen 14 oktober 2021 

 Dit is de versie van Harry Nijkamp met de wijziging van artikel 28. Daarnaast heeft per 1 januari 2021 

 de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs zich bij Sterk VO aangesloten; hiermee komt het aantal 

 deelnemende besturen op 11 en is de naam van Stichting Wellant gewijzigd in Stichting Yuverta. 

 Voorstel: vaststellen 

- Bijlage 5.c: Huishoudelijk Reglement OPR versie 2021 

 Het huishoudelijk reglement is geactualiseerd 

 Voorstel: vaststellen 

 

6. Ondersteuningsplan 2022-2026 

- Het huidige ondersteuningsplan Sterk VO (2018-2022) moet vervangen worden en voor mei 2022 moet 

 het nieuwe ondersteuningsplan worden aangeboden aan de inspectie. Inmiddels is gestart met het breed 

 ophalen van informatie waarbij ook de informatie vanuit de OPR belangrijk is. Voorgesteld wordt om 

 hierover te praten aan de hand van de kernvraag: ‘Wat vindt de OPR de belangrijkste punten waarop 

 een nieuw ondersteuningsplan een (beter) antwoord moet geven?’ Dit is een brede vraag die wellicht 

 onderverdeeld kan worden in: 

1. Wat gaat er goed? 

2. Waar liggen de aandachtspunten/problemen? 

3. Als je droomt, hoe ziet dan je ideaalplaatje voor het samenwerkingsverband er in 2026 uit? 

 

https://www.sterkvo.nl/ondersteuningsplan/
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7. Conceptbegroting 2022 Sterk VO (20.00 uur) 

- Bijlage 7: conceptbegroting 2022 Sterk VO 

- Dit punt zal besproken worden in aanwezigheid van Myrthe de Jong en ligt ter advies voor aan de OPR. 

 Ten aanzien van het instemmingsrecht nog het volgende. Er is sprake van een wetswijziging waardoor 

 zowel de PMR als de OPR instemmingsrecht krijgen (op delen) van de begroting. Deze wet zou 1 januari 

 2021 ingaan maar dit tijdstip was al verschoven naar 1 juli 2021. Ik (Dolly) heb nagezocht of deze 

 wijziging inderdaad op 1 juli is ingegaan, maar omdat ik geen definitieve ingangsdatum kon vinden heb 

 ik Harry Nijkamp hierover benaderd. Onderstaand zijn reactie op mijn vraag: 
 Volgens mij is het nog steeds een concept wetsvoorstel dat nog niet is ingediend bij de tweede kamer. 
 Er is een internetconsultatie geweest in 2020. Zal nu dus bij de raad van state voor advies liggen. 
 Maar op de website van de raad van state kan ik niet terug vinden dat het daar aanhangig is. 
 Dit gaat dus nog wel een poos duren. 

 Dit betekent dat de PMR en OPR nog adviesrecht hebben bij bespreking van de begroting. 

 

8. W.v.t.t.k., rondvraag en sluiting (20.30 uur) 

- Vaststellen actiepunten naar aanleiding van vergadering 7 dec 2021 

- Vaststellen overlegdata voor 

 a. overleg datum OPR-PMR  

 b. overleg datum sparren ondersteuningsplan 2022-2026 

- Volgende OPR-vergaderingen in 2022: 1 februari en 19 april 

 

 

 


