Jaarverslag
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband VO
Zuid – Utrecht 2020

Voorwoord voorzitter Ondersteuningsplanraad
Voor u ligt het jaarverslag van de Ondersteuningsplanraad (OPR) horende bij het
samenwerkingsverband (SWV) Zuid Utrecht. In onze OPR zit een ouder- of
personeelsvertegenwoordiging van het voortgezet onderwijs uit de VO en VSO besturen die bij ons
SWV zijn aangesloten.
In dit voorwoord willen ik graag onze dank uitspreken naar Heike Sieber die veel werk heeft verricht
voor de OPR en er steeds voor zorgde dat alle stukken op tijd werden rondgestuurd. En onze oud
voorzitter Douwe Bilder.
De samenwerking binnen de OPR was naar mijn idee erg goed. Men was bereid naar elkaar te
luisteren, elkaar aan te vullen en te ondersteunen.
De OPR beschouwt het als kerntaak om
a. toezicht te houden op de wijze waarop het SWV functioneert en
b. hoe er door het SWV uitvoering wordt gegeven aan het passend onderwijs.
c. Wel of niet in te stemmen met wijzigingen in het ondersteuningsplan.
In dit verslagjaar is er wederom gezocht naar de rol en taak van de OPR. Dit mede n.a.v. het wel of
niet instemmen met de wijziging in het ondersteuningsplan als het gaat om het Orthopedagogisch
didactisch centrum (OPDC) dat onderdeel is geworden van ons SWV.
Belangrijk is dat de OPR volop participeert in de werving en selectie van een nieuwe directeurbestuurder voor ons SWV.
Wij bedanken onze mede OPR leden voor hun vertrouwen en samenwerking in een goede,
constructieve sfeer die er tijdens alle vergaderingen heerste. Ik hoop dat we in 2020 wederom een
goed vergaderjaar mogen hebben en wij nog slagvaardiger aan de slag kunnen.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.
Namens de OPR,
Henk Keesenberg

Samenstelling OPR
2019-2020
Maas-Jan Top (docent Oosterlicht College)
Douwe Bilder (ouder Oosterlicht College, vz)
Marten Kersten (docent De Baanbreker)
Ingrid van Schuppen (ouder Wellantcollege)
Anne Thunnissen (oop Wellantcollege)
Anita Bleijenberg (oop Houtens)
Michiel Verbruggen (ouder Cals College)
Puck Bakker (oop Cals College)
Annebeth Noordhoff (docent Berg en Boschcollege)
Monique de Wilde (ouder Anna van Rijn College)
Ed Lucassen (oop Anna van Rijn College)
Henk Keesenberg (ouder College de Heemlanden)
Arianne Verhaar (docent College de Heemlanden)

2020-2021
Maas-Jan Top (docent Oosterlicht College)
Joke Ortt-Kruiter (ouder Oosterlicht College)
Marten Kersten (docent De Baanbreker)
Kim Klein- van Werven (ouder Wellantcollege)
Anne Thunnissen (oop Wellantcollege)
Michiel Verbruggen (ouder Cals College)
Puck Bakker (oop Cals College)
Annebeth Noordhoff (docent Berg en Boschcollege)
Ed Lucassen (oop Anna van Rijn College)
Henk Keesenberg (ouder College de Heemlanden, vz)
Arianne Verhaar (docent College de Heemlanden)

Vergaderingen:
In het jaar 2020 vonden er 4 OPR-vergaderingen plaats. Deze werden in verband met corona
maatregelen grotendeels digitaal ingericht. De bijeenkomst van 1 april 2020 is geannuleerd.
Hieronder een korte samenvatting van de bijeenkomsten:
Samenvatting OPR-vergadering 12 februari 2020:
In deze OPR-vergadering heeft Douwe Bilder (OPR-voorzitter) een presentatie gegeven over de taken
van de ondersteuningsplanraad. Naderhand volgde een gesprek. Hoe kunnen we als OPR goed
invulling geven aan deze taak, waarbij niet alleen gekeken zou moeten worden naar de technische,
harde kant, maar vooral ook inhoudelijk over de praktijk (de leerlingen). De OPR heeft ervoor
gekozen om per vergadering een school centraal te stellen: hoe is de leerling ondersteuning
ingericht, b.v. aan de hand van een casus. De medewerker of ouder van de school zorgt hierin voor
een korte inleiding.
Ten aanzien van de oudertevredenheidsenquête: de respondenten ontvangen een bericht vanuit
het swv over de uitkomsten. Daarbij geven we aan waar we trots op zijn en welke punten we ter
verbetering oppakken (inzicht in sociale kaart en regie t.a.v. ondersteuning). Hiervoor worden flyers
gemaakt. Deze worden ter toetsing voorgelegd aan de OPR.
Johan informeert over de voortgang van het Toekomst traject de Linie met daarbij de keuzes die in
de bestuursvergadering aan de orde zijn gekomen (jan 2020).
Er is een kwartiermaker aangesteld met de opdracht het OPDC in nieuwe vorm in te richten.
Standpunt OPR: het OPDC moet zichtbaar meerwaarde hebben. Het moet de leerling iets brengen
met oog op terugkeer. Ten aanzien van het proces: dit betreft wijziging op het ondersteuningsplan.
Er moet door de OPR meegedacht worden over de inrichting van het OPDC. De OPR doet een
procesvoorstel.
Verder is stilgestaan bij de samenstelling van de OPR en vacatures. Mededeling van het
samenwerkingsverband: de website wordt herzien. Daarvoor wordt een gebruikersbijeenkomst
georganiseerd: 2 OPR-leden melden zich hiervoor.

Samenvatting OPR-vergadering 13 mei 2020:
Deze OPR vergadering stond in het teken van het inrichten van een OrthoPedagogisch Didactisch
Centrum (OPDC). Daartoe heeft het bestuur van SWV VO Zuid-Utrecht besloten in haar vergadering
op januari 2020.
De Ondersteuningsplanraad wordt in deze bijeenkomst door de kwartiermaker geïnformeerd over
het plan van aanpak. De OPR heeft instemmingsrecht bij de inrichting van het OPDC en is gevraagd
aandachtspunten mee te geven voor de verder inrichting. De vergadering werd benut voor
uitwisseling over het plan en de contouren van uitwerking. Het voornemen is om het OPDC per
augustus 2020 te laten starten.
Werkwijze: er is een extra vergadering ingepland om het instemmingsverzoek te bespreken, deze
vindt plaats op 24 juni 2020. Verder zal de OPR begin juni 2020 de uitgewerkte documenten
ontvangen (kwaliteitsbeleid, visie, begroting, voortgangsbericht).

Samenvatting van de OPR –vergadering 24 juni 2020:
Hoofdthema van deze OPR-vergadering was het instemmingsverzoek voor het voorgenomen OPDC
(OrthoPedagogisch Didactisch Centrum) van SWV VO Zuid – Utrecht. Hierover is de OPR in
de afgelopen periode, en specifiek in de voorgaande vergadering op 13 mei inhoudelijk
geïnformeerd. De belangrijkste gesprekspunten t.a.v. instemming van de OPR
waren ‘kwaliteitsbeleid’ en ‘begroting’. In de tussenliggende periode is de OPR (naast algemene
voortgang) over die thema’s geïnformeerd.
Op basis van de voorliggende vergaderstukken waren door de OPR vragen voorbereid die in deze
bijeenkomst bediscussieerd en beantwoord werden.
Conclusie:
Door de OPR is unaniem ingestemd met de inrichting van het OPDC, onder voorbehoud van
verwerking van de voorgestelde aanpassingen.
De aanwezige OPR-leden hebben ingestemd met het voorstel, zoals gepresenteerd door het
samenwerkingsverband (J. Gadella, directeur-bestuurder en R. Straathof, kwartiermaker).
De instemming is onder voorbehoud dat de, tijdens de bijeenkomst gedane, toezeggingen worden
nagekomen en dat we als OPR blijvend geïnformeerd worden over de ontwikkelingen. Het
onderwerp blijft daarmee een vast agendapunt van de OPR, ook gedurende het komende schooljaar.

Samenvatting van de OPR–vergadering van 28 oktober 2020:
In het interne vooroverleg heeft de OPR een voorzitter gekozen: Henk Keesenberg (OPR ouder-lid
namens College de Heemlanden) neemt het voorzitterschap voor het komende schooljaar op zich.
Hoofdthema van deze OPR-vergadering was het gesprek met een vertegenwoordiging
van het toezichthoudend bestuur. Vanuit het bestuur was Eric Balemans (onafhankelijk voorzitter)
aanwezig in de vergadering.
De OPR heeft vooraf de wens uitgesproken in gesprek te willen gaan over de evaluatie passend
onderwijs (samenvatting rapport mei 2020). De concrete vraag was hoe het bestuur de punten uit de
evaluatie op SWV VO Zuid – Utrecht betrekt en welke aandachtspunten er zijn er voor de komende
jaren. De voorzitter gaf aan dat dit inhoudelijk nog niet is besproken binnen het bestuur. Johan
Gadella gaf een reflectie op de evaluatie en aandachtspunten voor de korte en langere termijn.
De ontwikkelingen die voorkomen uit de evaluatie (na bespreking in de Tweede Kamer) zullen we in
bestuur en SWV volgen en ernaar handelen.
Verder is de OPR over actualiteiten geïnformeerd:
• Johan Gadella zal het SWV Zuid-Utrecht verlaten in verband met een nieuwe baan. De OPR is
gevraagd uit haar midden een persoon te kiezen die deelneemt aan het wervings-en
selectieproces van een nieuwe directeur-bestuurder.

•
•

De Rebound Zuid-Utrecht is eind augustus als OPDC gestart. De OPR heeft hier - onder
voorbehoud van een aantal toezeggingen - mee ingestemd. De OPR ontvangt voor 1
december schriftelijke terugkoppeling op deze punten.
De actielijst wordt bijgewerkt en er komt een planning met thema’s voor de volgende OPRvergaderingen. Deze worden voorbereid door de voorzitter van de OPR en het
samenwerkingsverband.

De OPR heeft het SWV Zuid-Utrecht verzocht een document op te stellen over de gedane
toezeggingen aan de OPR. Dit document werd omstreeks 1 december aan de OPR verstrekt en ligt in
de volgende OPR- vergadering ter bespreking voor.

