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INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van de OPR Sterk VO Utrecht. Het jaar 2021 zal de geschiedenis in gaan als 
het jaar waarin de wereld gebukt ging onder de  Covid-19 pandemie. Een jaar waarin het onderwijs  
grote zorgen had over de organisatie en continuïteit. Toch heeft het samenwerkingsverband Sterk 
VO en de OPR, zo goed en zo kwaad als dat het ging geprobeerd door te werken. In het jaarverslag 
OPR 2021 wordt dan ook nader ingegaan op de onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de 
OPR in 2021 zijn besproken. 
De OPR heeft in 2021, drie keer vergaderd, te weten: 

• 26 januari 2021 

• 6 april 2021 

• 7 december 2021 
 

Ook in 2021 is de samenwerking tussen de OPR, SWV Sterk VO en de directie van het 
Samenwerkingsverband zeer constructief geweest. Luisteren, samenwerken, ondersteunen en elkaar 
aanvullen zijn hierbij de kernwoorden.   
Wederom is een woord van dank aan Ank Jeurissen, Myrthe de Jong, Harriët Smit en Dolly Heckmann  
hierbij op zijn plaats. Het is bijzonder prettig samenwerken als altijd alle informatie ruimschoots op 
tijd beschikbaar is en eventuele aanpassingen spoedig worden doorgevoerd. Hierdoor wordt het 
werk als OPR goed gefaciliteerd.  
Ook de toehoorders tijdens onze vergaderingen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng. 
Tot slot een woord van dank aan alle OPR leden. Het onderlinge vertrouwen en de constructieve 
samenwerking waren een waar genoegen.  
 

De OPR van Sterk VO  
  

Wat is de OPR?  
De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV heeft  
een Ondersteuningsplanraad (OPR), dit 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  
voortgezet (speciaal) onderwijs zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband VO. 

  
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 Sterk VO 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 Sterk VO 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 zijn in te zien. De OPR kiest 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.  
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SAMENSTELLING OPR 2021. 

De OPR heeft 20 zetels welke worden verdeeld in 10 zetels voor de oudergeleding en 10 zetels voor 
de personeelsgeleding. Onderstaande personen hadden in 2021 een zetel namens de ouders of het 
personeel van scholen die aangesloten zijn bij Sterk VO. 

1. Willibrord Stichting Utrecht: Marloes van Erp (Kranenburg Praktijkonderwijs) 
2. Stichting De Kleine Prins: Ruben Bloemen (VSO College De Kleine Prins Utrecht)  
3. Stichting NUOVO: Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen (Utrechts Stedelijk Gymnasium) tot 7 

april 2021 

4. Stichting NUOVO: Lilian Blom (Utrechts Stedelijk Gymnasium) 

5. Stichting Fritz Redlschool: Agnes ter Elst (Fritz Redlschool) 

Namens ouders: 

1. Willibrord Stichting Utrecht: Sylvia van Lieshout (St. Gregoriuscollege) 

Technisch voorzitter OPR: 

Bertine Mink van der Molen 

Vice voorzitter OPR 

Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen tot 7 april 2021 

Secretaris/Penningmeester OPR: 

Ruben Bloemen 

Ambtelijk secretaris OPR: 

Harriët Smit 
 
De OPR  heeft ook dit jaar geprobeerd om vacatures in te vullen. Dit  is door de OPR en de 
samenwerkende scholen voornamelijk gebeurd op de scholen (o.a. via de MR-en, via 
stichtingsbesturen, via overleg zorgcoördinatoren etc.) maar ook door een persoonlijke benadering 
van ouders en personeelsleden. 
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JAARVERSLAG. 

In 2021 heeft de OPR drie maal vergaderd. Bij de vergadering in april was Harriët Smit, 

programmaleider Passend Onderwijs SterkVO aanwezig. In december was Myrthe de Jong, directeur- 

bestuurder aanwezig. 

Twee weken voorafgaand aan de OPR vergadering vindt er een agenda-overleg plaats. Deelnemers 

zijn: de voorzitter, secretaris en de ambtelijk secretaris. 

Toehoorders die dit jaar aanwezig waren: Nienke Eggink en Pieter Ros, namens de MR van Sterk VO. 

Hieronder vindt u de besproken onderwerpen per vergadering. 

26 januari 2021 (via Teams) 

Onderwerp OPR Status 

Verkenning door de OPR op andere 
raden. 

Op die manier kunnen we helder 
krijgen welke OPR-en contact met 
medezeggenschapsraden (van het 
samenwerkingsverband of de 
scholen) hebben en ook waarover. 
Dolly zal de ontvangen reacties 
verzamelen. Nienke oppert een 
verkennende brainstorm met de 
medezeggenschapsraad van Sterk 
VO/OPDC te organiseren. 

Ter informatie 

Jaarverslag 2019  Instemming 

Dekkend aanbod passend onderwijs Uitnodiging tot een bredere 
brainstorm over inclusief onderwijs, 
toewerken naar een visie van Sterk 
VO op inclusief onderwijs 

Ter informatie 

 
 
 

6 april  2021 (via Teams) 

Onderwerp OPR Status 

Actualisatie ondersteuningsplan 
2018-2022 
 

 
 

Instemming 

Bestedingsplan in het kader van 
maatregel 23 
 

Volgens de laatste berekening heeft 
Sterk VO een bovenmatige reserve 
van € 88.106,-. In 2021 zal dit bedrag 
besteed worden aan verbetering van 
de reguliere uitvoering passend 
onderwijs, zoals meer maatwerk 
voor leerlingen en ondersteuning 
van scholen.  

Instemming 
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Samenstelling/rooster van aftreden 
OPR 
 

Het rooster van aftreden is 
geactualiseerd. Het blijft lastig om 
mensen enthousiast te maken voor 
deelname aan de OPR; bekendheid 
bij ouderraden, 
medezeggenschapsraden en 
gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraden blijft 
moeilijk. 

Ter informatie 

Werkgroep dekkend aanbod 

 

De tussenstand van de werkgroep 
dekkend aanbod passend onderwijs 
is helder.  
Docenten hebben soms het gevoel 
met de rug tegen de muur te staan. 
Zij ervaren een afhankelijkheid van 
de individuele behandelaars in de 
mate van hun inzet en bereidheid 
om maatwerk te leveren, schaarste 
in de jeugdzorg waardoor de druk op 
de buurtteams wordt vergroot met 
als resultaat dat er minder snel 
gehandeld kan worden.  
Hoewel er verschillende 
geldstromen zijn voor onderwijs en 
jeugdhulp is het wel zeker een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  

Ter informatie 

 
7 december 2021 (via Teams) 

Onderwerp OPR Status 

-Medezeggenschapsstatuut Sterk VO, 
-Reglement OPR en  
-Huishoudelijk Reglement OPR  

 
 

Aangehouden 

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:  

Ter informatie 
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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?  

Conceptbegroting 2022 Sterk VO Complimenten voor de heldere 
conceptbegroting.  
De volgende aandachtspunten 
worden genoemd:  
Indexatie, innovatiebudget, LWOO-
middelen, nieuwkomers, NPO en 
maatwerktrajecten. 

Ter informatie 

 
Naast de besproken onderwerpen in de OPR overleggen heeft de OPR (deelname OPR leden en/of 
afvaardiging OPR leden) ook deelgenomen aan activiteiten die gedurende het jaar 2021 hebben 
plaats gevonden.  
 
Hieronder volgt een overzicht: 

• Bijeenkomst Harry Nijkamp op 29 sept 2021 OPR en PMR in verband met bespreken van een 
gezamenlijke medezeggenschapsreglement Sterk VO OPR en PMR in de maak. Verder 
actualiseren van het huishoudelijk reglement OPR en het reglement OPR. 

• Bijeenkomst Harry Nijkamp met de OPR SWV Sterk VO over de reglementen.  

• In 2021 hebben 4 overleggen plaats gevonden tussen OPR en het bestuur Sterk VO / de 
directeur-bestuurder SWV Sterk VO. 

• In 2021 heeft een verkenningsoverleg plaats gevonden tussen de PMR en de OPR Sterk VO 
om te oriënteren waar gemeenschappelijke thema’s liggen om gezamenlijk op te trekken en 
verder uit te werken. 

• Interview OPR leden met Beteor als voorbereiding op de vaststelling van de functieprofiel 
directeur-bestuurder Sterk VO. 

• In 2021 deelname technisch voorzitter OPR in de BAC voor de procedure directeur-
bestuurder SWV Sterk VO betreffende 3 rondes. 

• Overleg werkgroep dekkend aanbod. 

• Informatief overleg SWV Sterk VO met OPR in verband met omzetting naar vereniging SWV 
Sterk VO in 2021. 
 

Ruben Bloemen 
Secretaris/Penningmeester OPR SWV Sterk VO 
 
Utrecht, maart 2023 

 


