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Voorwoord voorzitter Ondersteuningsplanraad 
2018 stond in het teken van afsluiten en opstarten. Naast de goedkeuring van een nieuw 

ondersteuningsplan voor de komende vier jaar, is directeur-bestuurder Jos de Jong met pensioen 

gegaan en opgevolgd door Johan Gadella. Bij het aanstellen van de nieuw directeur-bestuurder is de 

OPR nauw betrokken geweest.   

 

Het jaarverslag bestaat uit een samenvatting van de vier bijeenkomsten van afgelopen jaar met het 

samenwerkingsverband. De OPR is ook nog separaat in het voorjaar bijeengekomen om te 

overleggen over het nieuwe ondersteuningsplan. De OPR heeft met het ondersteuningsplan 

ingestemd, onder voorbehoud dat de wijziging in het financieringsmodel apart ter instemming aan 

de OPR wordt voorgelegd. Dit heeft nog niet plaatsgevonden.   

 

Om onze rol goed uit te voeren, is het van belang dat alle scholen vertegenwoordigd zijn in de OPR 

met een personeelslid en een ouder. In 2018 is dit enigszins verbeterd, maar het blijft nog steeds een 

belangrijk aandachtspunt. Dit wordt ook bevestigd door de onderwijsinspectie in het 

onderzoeksrapport van december naar aanleiding van hun bezoek aan het samenwerkingsverband. 

 

Komend jaar zal dit onderzoeksrapport binnen de OPR worden besproken en zullen we de 

ontwikkeling van passend onderwijs binnen het samenwerkingsverband kritisch blijven volgen. De 

enquête onder ouders, die voorjaar 2019 gepland staat, zal ons hierbij zeker gaan helpen.  

 

Maurice Perdon 

Voorzitter OPR  

 

Korte samenvatting per vergadering 
 
OPR vergadering 17 januari 2018 

Het centrale thema van deze bijeenkomst is het nieuwe ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. 



Mede vanuit de opbrengst van de startconferentie is een ‘Voorzet voor hoofdstuk 1 Kernwaarden, 
Missie en Visie’ opgesteld. In alle werkgroepen wordt hierover gesproken (zoco, bestuur, 
directeuren). Hieruit wordt een definitief hoofdstuk 1 met Kernwaarden, Missie en Visie 
gedestilleerd. De vraag aan de OPR is of men zich kan vinden in de voorgestelde kernwaarden, missie 
en visie. De OPR reflecteert over het voorstel en haalt de belangrijke punten naar voren. Conclusie is 
dat de OPR zich kan vinden in de voorgestelde missie en visie. Het thema komt in de volgende 
bijeenkomst terug op de agenda. 

Daarnaast is gesproken over de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. In november is 
de meerjarenbegroting 2018-2022 bijgesteld en daarmee de begroting 2018 vastgesteld. De OPR 
heeft geen inhoudelijke vragen en vindt het een duidelijke toelichting op de MJB. 

Verder is kort gesproken over verantwoording. Binnen de OPR bestaat de behoefte aan een actueel 
totaaloverzicht van de belangrijkste kengetallen in een overzichtelijk dashboard van 1 A4, daarbij 
verwijzend naar achterliggende bronnen. Wat zou een goed format zijn hiervoor? Een voorstel voor 
een dergelijk dashboard komt volgende keer op de agenda. 

OPR vergadering 18 april 2018 

Het centrale thema van deze bijeenkomst is het nieuwe ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband. In de voorgaande vergadering heeft de OPR intern overleg gevoerd en 
vragen geïnventariseerd. De vragen zijn door het SWV van antwoord en uitleg voorzien. Waar nodig 
zijn er aanpassingen gedaan. Nu ligt het OP ter accordering voor. 

Algemene opmerking: het document prettig leesbaar, alle zaken die de OPR heeft aangedragen zijn 
meegenomen. Ten aanzien van het nieuwe financieringsmodel is nog geen definitieve keuze 
gemaakt. Pas wanneer afgerond beleid voorligt, komt er een aanvulling op het ondersteuningsplan. 

De OPR geeft instemming op het ondersteuningsplan 2018 – 2022, onder voorbehoud dat het 
financieringsmodel apart ter instemming aan de OPR wordt voorgelegd. 

Daarnaast is gesproken over het privacyreglement ten aanzien van de nieuwe Europese wetgeving 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG). Het samenwerkingsverband is hierin al een 
heel eind op weg en hoopt de laatste zaken voor 25 mei 2018 te kunnen afronden. Dan volgt het 
implementatiejaar. Er wordt in juni een themamiddag georganiseerd om alle betrokkenen te 
informeren. De OPR blijft de ontwikkelingen volgen. 

Verder is vooruitgeblikt naar de laatste OPR- bijeenkomst van het schooljaar. Dan gaat de OPR in 
gesprek met een (vertegenwoordiging van) toezichthouders van het samenwerkingsverband. 

Korte samenvatting OPR vergadering 13 juni 2018 

Het centrale thema van deze bijeenkomst is het gesprek met een vertegenwoordiging van 
Toezichthouders van SWV VO Zuid – Utrecht. Op de agenda stond hoe OPR en toezichthouder 
(kortom TH) deze overleggen in de toekomst gaan insteken. Inventarisatie van vragen en gesprek: 

o Wat is de rol van Toezichthouder en OPR en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
o Hoe wordt toezicht op bestuurlijk handelen gehouden, wat gaat goed en waar liggen 

knelpunten? 
o Waarop baseert zich de Toezichthouder bij de beoordeling of de doelstellingen door 

inspanningen van directeur-bestuurder zijn behaald? 



Er vond een geanimeerd gesprek plaats tussen OPR en vertegenwoordigers van het toezichthoudend 
orgaan. De OPR wil - ook in de nieuwe planperiode - goed op de hoogte zijn van belangrijke 
ontwikkelingen. Daarbij is het belangrijk om te destilleren wat er voor OPR wel toe doet en wat niet. 
Hier wordt volgend schooljaar een belangrijke stap in gezet (d.m.v. Dashboard). De OPR en 
vertegenwoordigers van het toezichthoudend orgaan vonden dit een goede overlegvorm: 
voortzetting 1e vergadering in nieuwe schooljaar sept/ okt 2018. 

Tweede thema was het nieuwe financieringsmodel waarvoor een beleidsnotitie voorlag als 
aanvulling op het ondersteuningsplan 2018 – 2022, waar de OPR in april j.l. haar instemming op had 
verleend. De OPR gaf feedback op deze notitie en gaf wat aanvullingen (proces voor aanvraag en 
verantwoording op scholen, oormerken van gelden, evaluatie en controle, bestemming van gelden, 
terugvloeien van overschot naar SWV). Aangevuld met deze randvoorwaarden kan de OPR akkoord 
gaan en doet dit schriftelijk per mail na ontvangst van definitief beleidsdocument. Wanneer het stuk 
n.a.v. directeurenoverleg in essentie verandert, dan moet het terug naar de OPR. 

Het agendapunt Jaarverslag 2017 SWV VO-Z-U schuift door naar de eerstvolgende vergadering in het 
nieuwe schooljaar. Dit was de laatste OPR vergadering met Jos de Jong als directeur-bestuurder; hij 
gaat per augustus met pensioen. De OPR-leden wensen hem alle goeds voor de toekomst. 

Korte samenvatting OPR vergadering 30 oktober 2018  

In de eerste OPR-vergadering van dit schooljaar heeft de OPR kennisgemaakt met de nieuwe 
directeur-bestuurder. In de OPR is een nieuw ouder-lid vanuit Wellantcollege Houten toegetreden. Er 
is gesproken over de samenstelling van de OPR: SWV en OPR ondernemen acties om de leemtes op 
te vullen. Daarnaast is het moment van aftreden gelijkgetrokken (augustus). Afspraak is om aftreden 
tijdig aan te kondigen: ouders in MR van school en personeel binnen schoolorganisatie (i.v.m. regelen 
opvolging). 

Tweede thema was het Jaarverslag 2017 SWV VO Zuid – Utrecht. Het samenwerkingsverband legt 
het beleidsplan ter bespreking en instemming voor aan de OPR. Het Jaarverslag is vastgesteld is door 
de accountant (rechtmatig en procedureel). 

Conclusie OPR t.a.v. bestuursverslag en jaarrekening: het thema verantwoording zou wat steviger 
mogen worden aangetrokken. Onder andere de rekenkamer legt veel belang bij (landelijke) 
vergelijkbaarheid, vaste informatie en verantwoording. Administratie is een thema waar de aandacht 
naar uit moet gaan (bijvoorbeeld ten aanzien van leerwegondersteuning). In verband met quorum 
heeft de OPR ingestemd per e-mail op 19 november 2018.  

 

 

 


