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INLEIDING 

Voor u ligt het jaarverslag van de OPR Sterk VO Utrecht, In het jaarverslag 2015 wordt nader 
ingegaan op de onderwerpen die  tijdens de vergaderingen van de OPR in 2015 zijn besproken. 
De OPR heeft in 2015 3 keer vergaderd, te weten: 

 3 februari 2015 

 22 april 2015 

 14 oktober 2015 
 

De samenwerking tussen de OPR SWV Sterk VO en de directie van het Samenwerkingsverband is in 
2015 wederom zeer constructief geweest. Men is bereid naar elkaar te luisteren, elkaar aan te vullen 
en te ondersteunen. Het gevoel samen het samenwerkingsverband vorm te geven is hierbij het 
uitgangspunt geweest.  
Een woord van dank  aan Ank Jeurissen, Harriet Smit en Dolly Heckman is 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.  
Tot slot een woord van dank aan alle OPR leden. Het onderlinge vertrouwen en de constructieve 
samenwerking waren een waar genoegen. Ik hoop dat wij in 2016 de vacatures van de OPR kunnen 
invullen, zodat wij onze slagvaardigheid kunnen behouden. 
 

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 in te zien zijn. 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. 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 2015. 

De  OPR heeft 24 zetels en wordt verdeeld in 12 zetels voor de oudergeleding en 12 zetels voor de 
personeelsgeleding. Onderstaande personen hadden in 2015 een zetel namens de ouders of het 
personeel. 

12 zetels namens personeel:  

1. Stichting De Pels: John van der Velden (VSO De Pels) tot 14 oktober 2015 
2. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw VO: vacature  
3. Stichting VO De Vechtstreek: Els Koop (Rientjes MAVO)  
4. Willibrordstichting Utrecht: vacature  
5. Stichting Primair Onderwijs Utrecht: vacature  
6. Stichting Wellant: vacature  
7. Stichting De Kleine Prins: Ruben Bloemen (VSO Ariane de Ranitz)  
8. Stichting NUOVO: Marinus Kalshoven (Trajectum) 
9. Stichting Fritz Redlschool, Agnes ter Elst (Fritz Redlschool)  
10. Stichting PCOU, Ellis Falke/Helene Gaasbeek (Stip VSO) 
11. Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland, vacature  
12. Stichting Beukenrode Onderwijs, vacature  

12 zetels namens ouders:  

1. Stichting De Pels: vacature  
2. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw VO: Meriam Scholten (Evangelische school De Passie)  
3. Stichting VO De Vechtstreek: Jeroen Peters (Broklede)  
4. Willibrordstichting Utrecht: Sylvia van Lieshout (St. Gregoriuscollege)  
5. Stichting Wellant: vacature 
6. Stichting NUOVO: Bertine Mink van der Molen (Utrechts Stedelijk Gymnasium)  
7. Stichting De Kleine Prins, vacature  
8. Stichting Fritz Redlschool, vacature  
9. Stichting PCOU, vacature  
10. Stichting Speciaal Onderwijs Midden Nederland, vacature  
11. Stichting Beukenrode Onderwijs, vacature  
12. Stichting Primair Onderwijs Utrecht, vacature 

Voorzitter OPR: 

John van der Velden tot 14 oktober 2015 

Plaatsvervangend voorzitter OPR: 

Els Koop 

Secretaris/Penningmeester OPR: 

Ruben Bloemen 
 

Ambtelijk secretaris OPR: 

Harriet Smit 
 
Helaas is de OPR niet compleet. De OPR heeft in 2015 sterk geprobeerd om deze vacatures in te 
vullen. Dit is een moeizaam proces gebleken. De OPR en de samenwerkende scholen hebben 
uitgesproken om ook in 2016 al het mogelijke te doen om de vacatures vervuld te krijgen. Dit zal 
voornamelijk gebeuren op de scholen zelf door een persoonlijke benadering van ouders en 
personeelsleden. 
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JAARVERSLAG. 

In 2015 heeft de OPR 3 maal vergaderd bij alle vergaderingen waren Ank Jeurissen, directeur SterkVO 

en Harriët Smit, programmaleider Passend Onderwijs SterkVO aanwezig. 

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

zijn: de voorzitter, de vice voorzitter, secretaris en de ambtelijk secretaris. 

De OPR heeft dit jaar voorafgaand aan de oktobervergadering gezamenlijk gegeten. Tijdens dit 

etentje is er afscheid genomen van een aantal oud OPR-leden. 

Hieronder vindt u de besproken onderwerpen per vergadering. 

3 februari 2015 

Onderwerp OPR Status 

In 2014 heeft bureau Oberon in 
opdracht van het ministerie van 
OCW een onderzoek gedaan 
naar de ervaringen van ouders 
met passend onderwijs en naar 
de ervaringen van begeleiders. 
Deze onderzoeken zijn 
uitgevoerd onder de drie 
samenwerkingsverbanden die 
een jaar eerder met passend 
onderwijs zijn gestart, 
waaronder Sterk VO. Pauline 
van Eck van Oberon geeft een 
toelichting op de onderzoeken.  

Interessante onderzoeken. Ter informatie 

Evaluatie van statuut en 
reglement 

Looptijd tot 2018, conform de 
cyclus van het 
ondersteuningsplan. 

Aangehouden 

 

22 april 2015 

Onderwerp OPR Status 

Vaststelling 
Ondersteuningsplan 2014-
2018, actualisatie 2015 

De belangrijkste veranderingen 
betreffen de ontwikkelingen 
rondom de buurt- en 
jeugdteams en de invoering van 
de participatiewet. 

Instemming OPR 

Evaluatie van statuut en 
reglement 

Reglement: er wordt een 
rooster van aftreden opgesteld.  
Aanpassingen in preambule, 
passage over AOC en 
verwijdering artikel 9 

Instemming OPR 

Jaarverslag Sterk VO  Ter informatie 
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14 oktober 2015. 

Onderwerp OPR Status 

Presentatie vanuit het Loket en 
Team passend onderwijs. 

Boeiende en leerzame 
presentatie 

Ter informatie 

Aanpassing OPR in kader opting 
out LWOO. 

 Instemming OPR 

Thema deel vergadering Alle leden denken na over 
thema’s of mensen die zij graag 
een keer in de OPR willen 
uitnodigen. 

 

 
Ruben Bloemen 
Secretaris Penningmeester OPR SWV SterkVO 
 
 


