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INLEIDING 
Voor u ligt het jaarverslag van de OPR Sterk VO Utrecht. In het jaarverslag 2019 wordt nader 
ingegaan op de onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de OPR in 2019 zijn besproken. 
De OPR heeft in 2019 drie keer vergaderd, te weten: 

• 16 januari 2019 
• 16 april 2019 
• 8 oktober 2019 

 
Ook in 2019 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, 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 2019. 
De OPR heeft 20 zetels welke worden verdeeld in 10 zetels voor de oudergeleding en 10 zetels voor 
de personeelsgeleding. Onderstaande personen hadden in 2019 een zetel namens de ouders of het 
personeel van scholen die aangesloten zijn bij Sterk VO. 

10 zetels namens personeel: 
1. Stichting Primair Onderwijs Utrecht: vacature 
2. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw VO: Dick de Wit (De Passie) tot en met 16 januari 2019 
3. Stichting VO De Vechtstreek: vacature 
4. Willibrord Stichting Utrecht: Marloes van Erp (Kranenburg Praktijkonderwijs) 
5. Stichting Wellant: vacature (Wellantcollege) 
6. Stichting De Kleine Prins: Ruben Bloemen (VSO Ariane de Ranitz)  
7. Stichting NUOVO: Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen (Utrechts Stedelijk Gymnasium) 
8. Stichting Fritz Redlschool: Agnes ter Elst (Fritz Redlschool) 
9. Stichting PCOU: Helene Gaasbeek (Stip VSO) 
10. Stichting voor Persoonlijk Onderwijs: vacature 

10 zetels namens ouders: 
1. Stichting Primair Onderwijs Utrecht: vacature 
2. Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw VO: vacature 
3. Stichting VO De Vechtstreek: vacature 
4. Willibrord Stichting Utrecht: Sylvia van Lieshout (St. Gregoriuscollege) 
5. Stichting Wellant: vacature (Wellantcollege) 
6. Stichting De Kleine Prins: vacature 
7. Stichting NUOVO: Bertine Mink van der Molen (Utrechts Stedelijk Gymnasium) tot 9-10-2019 
8. Stichting Fritz Redlschool: vacature 
9. Stichting PCOU: vacature 
10. Stichting voor Persoonlijk Onderwijs: vacature 

Voorzitter OPR: 
Bertine Mink van der Molen 

Vice voorzitter OPR 
Gert-Jan van den Nieuwenhuijzen 

Secretaris/Penningmeester OPR: 
Ruben Bloemen 

Ambtelijk secretaris OPR: 
Harriët Smit 
 
De OPR  heeft ook dit jaar geprobeerd om vacatures in te vullen. De OPR en de samenwerkende 
scholen hebben uitgesproken om ook in 2019  de vacatures te vervullen. Dit zal voornamelijk 
gebeuren op de scholen (o.a. via de MR-en , via stichtingsbesturen, via overleg zorgcoördinatoren 
etc.) door een persoonlijke benadering van ouders en personeelsleden. 
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JAARVERSLAG. 
In 2019 heeft de OPR drie maal vergaderd. Bij de vergaderingen in januari en oktober was Harriët 
Smit, programmaleider Passend Onderwijs SterkVO aanwezig. Bij de vergaderingen in april en 
oktober was Ank Jeurissen, directeur SterkVO aanwezig. 

Twee weken voorafgaand aan de OPR vergadering vindt er een agenda-overleg plaats. Deelnemers 
zijn: de voorzitter, secretaris en de ambtelijk secretaris. 

In één vergadering van de OPR hebben medewerkers van het samenwerkingsverband een 
presentatie over hun werk gegeven. De leden van de OPR kunnen voordrachten doen voor dit 
themadeel van de vergadering. 

Hieronder vindt u de besproken onderwerpen per vergadering. 

16 januari 2019 

Onderwerp OPR Status 

Reglement OPR 
 

De suggestie uit het bestuur is 
geopperd om het aantal beschikbare 
zetels in de OPR (artikel 3) te 
verminderen. De achterliggende 
gedachte is dat op deze manier beter 
voorzien zou kunnen worden in de 
bezetting van de OPR 
De leden van de OPR benadrukken 
dat de kwaliteit van de OPR groot is. 
Het streven naar voltalligheid blijft  
een uitdaging waarbij de 
verantwoordelijkheid ook ligt bij de 
besturen. 

Aangehouden 

Huishoudelijk reglement OPR Het huishoudelijk reglement OPR 
wordt iedere twee jaar geëvalueerd. 
Als reden van aftreden wordt het 
opzeggen door een lid opgenomen. 

Vastgesteld 
 

Statuut OPR Besproken en bijgesteld. Vastgesteld 
Terugkoppeling inspectiebezoek 
Okt/Nov 2018  bij SterkVO (rondetafel 
gesprekken) 

Inspectie heeft positief oordeel 
gegeven. Punt van aandacht 
halfjaarlijks overleg tussen bestuur 
Sterk VO en OPR 

Vastgesteld en 
ingesteld 
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16 april 2019 

Onderwerp OPR Status 

Ondersteuningsplan 2018 – 2022 
(actualisatie 2019) 

Zoals gebruikelijk is ook dit jaar het 
geactualiseerde ondersteuningsplan 
in de aprilvergadering besproken. 
Vorig jaar heeft de OPR het vierjarige 
Ondersteuningsplan 2018 – 2022 al 
vastgesteld. De actualisatie 2019 van 
het Ondersteuningsplan bestaat uit: 

• een actualisatie van de 
activiteiten voor 2019 – 
2020 

• een aanvulling met 
indicatoren bij alle 
activiteiten 

• bij de tekst over de 
samenstelling van het 
bestuur (hoofdstuk 2) wordt 
verwezen naar de website 

• een aanvullende tekst bij 
4.1 over de terug- en 
doorplaatsing van VSO naar 
VO (is op verzoek van de 
inspectie) 

• toevoeging van de begroting 
2019 (in plaats van 2018). 

Vastgesteld 

Vergoeding onafhankelijk voorzitter 
OPR 

Voorstel voor een vergoeding voor 
een onafhankelijk voorzitter. 
Hiervoor dient artikel 7 van het 
Statuut van de OPR aangepast te 
worden en wel op de volgende wijze: 
Het bestuur treft een regeling voor 
de onafhankelijk voorzitter van de 
OPR. Deze regeling bestaat uit een 
vacatievergoeding van € 50,- per 
bijgewoonde 
vergadering/bijeenkomst. 

Aanpassing 
artikel 7 van het 
Statuut 
vastgesteld 

Communicatie en delen van kennis die 
binnen scholen aanwezig is en wordt 
toegepast op gebied van passend 
onderwijs (maatwerk, flexibiliteit) 

Voorstel is om hier in een 
vergadering een thema van te 
maken en dit verder te bespreken. 
Evt ook een spreker uit te nodigen 

Actiepunt staat 
nog open 

In Company training voor de OPR Contact met CNV academie. Aanbod 
is gedaan. OPR datum vaststellen. 

Cursus volgen 
staat nog open 
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8 oktober 2019. 

Onderwerp OPR Status 

Functioneren en verantwoordelijkheid 
van de OPR 

De leden zijn met elkaar in gesprek 
gegaan over het functioneren en de 
verantwoordelijkheid van de OPR. 
Aandachtspunten zijn geformuleerd: 

• vergaderfrequentie 
• betrokkenheid 
• themabijeenkomsten 
• werkbezoeken 

Ter informatie 

Evaluatie passend onderwijs In verband met de aanstaande 
Evaluatie passend Onderwijs voeren 
we het gesprek. Herkennen we deze 
uitspraken? Hoe leeft het op onze 
scholen? 

Ter informatie 

Faciliteitenregeling en bezetting OPR
  

Er wordt een notitie voor bereid 
over (alternatieve scenario’s voor) 
de bezetting en de 
faciliteitenregeling van de OPR.  

Ter informatie 

Jaarverslag OPR 2018 
 

 Instemming OPR 

Reglement, statuut en huishoudelijk 
reglement 
 

Aanpassingen met betrekking tot de 
vergoeding voor de voorzitter en een 
bestuurlijke fusie. (artikel 9.1,9.2 en 
9.3) 

Vastgesteld 

Rooster van aftreden 
 

 Vastgesteld na 
aanvulling 
ouderblad 

 
 
Naast de besproken onderwerpen in de OPR overleggen heeft de ondersteuningsplanraad (deelname 
OPR leden en/of afvaardiging OPR leden) ook deelgenomen aan activiteiten die in het jaar 2019 
hebben plaats gevonden.  
 
Hieronder volgt een overzicht: 

- Overleg delegaties bestuur en OPR Sterk VO  in maart 2019 en december 2019  
- Deelname overleg OPR met inspectie 2018 + terugkoppeling begin 2019 
- Contact met OPR SWV PO i.v.m. samenwerkingsmogelijkheden verkennen 
- Opzet voor training/cursus OPR organiseren 
- Deelname inspiratieregio 

 
 
 

Ruben Bloemen 
Secretaris Penningmeester OPR SWV SterkVO 
 
Utrecht, september 2020 

 


