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Jaarverslag Ondersteuningsplanraad (OPR) 2021   

SWV VO Regio Utrecht West 
 

Inleiding  

De OPR heeft 16 actieve en betrokken leden, die de 5 schoolbesturen binnen het 

samenwerkingsverband representeren middels zowel afgevaardigden van het personeel als van 

ouders van de leerlingen van de desbetreffende scholen. De OPR heeft afgelopen jaar een 

belangrijke professionaliseringsslag gemaakt als het gaat om het eigen functioneren. Na aanleiding 

van nascholing (CNV) heeft de OPR een activiteitenplan opgesteld en zich actief verdiept in de 

rechten en plichten van de OPR. De OPR heeft daarmee de eigen modus operandi doormiddel van 

het activiteitenplan geformaliseerd, en is een plaatsvervangend voorzitter en titulair secretaris 

benoemd. Ook heeft de OPR advies gegeven aangaande andere juridisch noodzakelijke documenten 

voor een samenwerkingsverband, zoals het intern huishoudelijk regelement. Daarnaast geeft de OPR 

advies gegeven over het ondersteuningsplan 2022-2026 en heeft toezicht gehouden op het lopende 

ondersteuningsplan. Ook is er weer met de toezichthouders vergaderd over zowel het functioneren 

van de OPR als het RUW.  

Voor meer informatie over het lidmaatschap in de OPR en het aanspreekpunt in de scholen verwijzen 

wij naar de website van het samenwerkingsverband: https://swvvo-ruw.nl/het-

samenwerkingsverband/ondersteuningsplanraad  

Vergaderingen: 
In het jaar 2021 vonden 5 OPR-vergaderingen plaats. Deze werden in verband met corona 

maatregelen grotendeels digitaal ingericht.  

Hieronder een korte samenvatting van de bijeenkomsten: 

Kort verslag OPR-vergadering 2 februari 2021  

Deze OPR vergadering werd teruggeblikt op de OPR-training van eind januari. Het was een goede 
bijeenkomst met een aantal leerpunten. Deze pakt de OPR in de komende periode op.  
Verder is het OPR-Jaarverslag van 2020 vastgesteld. Dit is voor de achterban en geïnteresseerden in 
te zien op de website van SWVVO RUW. 
De OPR is bijgepraat over een aantal ontwikkelingen in het samenwerkingsverband:  
Hoe krijgt evaluatie van arrangementen bij ouders nu vorm? 
Hoe zit het met de subsidie voor begaafde leerlingen?  
Herziening van de website van swvvo-ruw.nl is in de komende maanden actueel. 
 
Huishoudelijk: 
De vergadering van de OPR krijgt een iets andere invulling (uitkomst van de OPR-training): 
19.30 – 20.00 intern overleg OPR; 
20.00 – 21.45 uur OPR + RUW (directeur bestuurder en beleidsadviseur); 

https://swvvo-ruw.nl/het-samenwerkingsverband/ondersteuningsplanraad
https://swvvo-ruw.nl/het-samenwerkingsverband/ondersteuningsplanraad
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21.45 – 22.00 uur nagesprek OPR. 
De wijziging betreft het nagesprek aan het einde. De verandering gaat vanaf de volgende vergadering 
in. 
 
Kort verslag OPR-vergadering 20 april 2021  

Deze OPR vergadering werd de OPR bijgepraat over een aantal activiteiten (mededelingen): 

 Werkgroep angst en stress is ingericht om te verkennen waar de toename van deze 
problematiek door komt en hoe het kan worden aangepakt 

 De website van SWVVO RUW wordt vernieuwd 

 Vooruitblik naar nieuw ondersteuningsplan en hoe OPR hierin wordt betrokken 

 Aanvulling beleid over inkoop en aanbesteding  

 Wachtlijsten VSO en hoe verholpen 

 Maatregel terugdringen reserves van SWV-en situatie SWVVO RUW 
 
Het hoofdthema was het Jaarverslag SWVVO RUW van 2020 dat inhoudelijk is besproken. Er wordt 
nu gewerkt aan de jaarrekening en daarnaast vindt controle door de accountant plaats. In het 
bestuur wordt dit onderwerp meermaals besproken en in juni goedgekeurd.  
Een ander inhoudelijk thema is de Groot Overleg-monitor (GO monitor). De OPR wordt geïnformeerd 
over de analyse en kengetallen van Groot overleggen. Deze multidisciplinaire overleggen vinden 
plaats wanneer leerlingen meer ondersteuning nodig hebben dan de school kan bieden.  
In de doorkijk 2020 is de financiële stand van zaken van SWVVO RUW weergegeven.   
Verder is aan de orde geweest hoe we de ontbrekende zaken in het huishoudelijk reglement en 
managementstatuut van de OPR kunnen regelen. Hiervoor wordt t.z.t. een jurist geraadpleegd. 
Daarna komt het onderwerp op de vergadering terug.  
 
Kort verslag OPR-vergadering 22 juni 2021  

Deze OPR vergadering werd de OPR/ het SWV bijgepraat over een aantal activiteiten 
(mededelingen): 

 De invulling van een plaatsvervangend voorzitter en titulair secretaris is rond. Deze functies 
worden ingevuld door Lenie Manusiwa.  

 OPR is bezig met een activiteitenplan Dit komt in een volgend overleg aan de orde.  

 Overleg toezichthouder en OPR moet nog worden georganiseerd. Dit wordt opgenomen in 
de jaarplanning.   

Het hoofdthema in deze OPR-vergadering was het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2020 van 
SWVVO RUW. De OPR heeft hier de tweede versie van ontvangen en wordt door Berto de Waal 
geïnformeerd over de bevindingen van de accountant. Er waren enkele aanvullingen nodig gebaseerd 
op een afvinklijst. Er wordt vooruitgekeken naar het nieuwe verslagjaar. De jaarstukken gaan ter 
verantwoording op 1 juli a.s. naar de Onderwijsinspectie en worden dan op de website van het SWV 
geplaatst.  
Een ander inhoudelijk thema is de eerste opzet van het nieuwe Ondersteuningsplan (OP). Het nieuwe 
ondersteuningsplan heeft een looptijd van 2022-2026. Het beleid voor de nieuwe periode wordt in 
de komende maanden uitgewerkt en alle gremia in het samenwerkingsverband worden hierbij 
betrokken. Zo ontstaat een plan waaraan iedereen heeft meegedacht. De OPR neemt hier een 
speciale positie in (instemmingsrecht).  
Berto schetst de eerste opzet en visie t.a.v. verschillende thema’s. Wat willen we behouden en waar 
zetten we een nieuwe ontwikkeling in. Hierin worden ook landelijke speerpunten uit de evaluatie 
passend onderwijs meegenomen. 
Verder zijn de OPR documenten aan de orde geweest. De Wet Medezeggenschap scholen vereist een 
aanvulling: het medezeggenschapstatuut. De documenten zijn vergeleken en een 
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medezeggenschapsstatuut werd ter advies aan een jurist voorgelegd. Er is een verandering nodig. Dit 
wordt doorgevoerd en komt in het eerste overleg volgend schooljaar terug.  
De vergaderdata van komend schooljaar zijn vastgesteld. Het SWV kijkt samen met de OPR graag 
vooruit en terug bij het etentje in september.  
 

Kort verslag OPR-vergadering 12 oktober 2021  

De eerste OPR vergadering van dit schooljaar vond na lange tijd als fysieke bijeenkomst plaats op het 

Futura College. Begin september heeft de OPR bij een etentje afscheid genomen van de leden die 

sinds vorig schooljaar zijn afgetreden. 

Deze bijeenkomst zijn 2 relatief nieuwe leden verwelkomd. Daarom is een presentatie gegeven over 

hoe het samenwerkingsverband werkt, wat de wettelijke taken zijn en hoe dit in onze RUW regio 

georganiseerd is.  

Daarna werd de kaderbrief voorgelegd aan de OPR. Hierin staan de plannen die voor het volgende 

begrotingsjaar gevolgd worden. Het samenwerkingsverband betrekt alle gremia in de voorbereiding 

van deze begroting door de kaderbrief te bespreken. De OPR informeert nader, met name over de 

inzet van budget voor thuiszitters. Wat zijn ambities hierin en hoe kan e.e.a. structureel 

georganiseerd worden? De OPR geeft aan dat het een duidelijk plan is om de begroting op in te 

richten. 

De opzet van het ondersteuningsplan is besproken. Er zijn thema’s opgenomen en daaraan 

gekoppeld met welke partijen het samenwerkingsverband in gesprek wil gaan om input te vragen 

voor de komende beleidsperiode 2022 – 2026. Leerlingen en ouders, zoco’s en schoolleiders zijn 

gesprekspartners. Met de OPR wordt in een volgende bijeenkomst diepgaand uitgewisseld over de 

inhoud. 

Wat verder besproken is: 

Twee keer per jaar spreekt de OPR met het toezichthoudend bestuur van het 

samenwerkingsverband. Welke thema’s komen in aanmerking en wat is een goed ritme voor deze 

bijeenkomsten – hierover volgt afstemming met het bestuur. 

 

Kort verslag OPR-vergadering 14 december 2021  

Hoofdthema’s in deze OPR vergadering waren de begroting 2022 en de nieuwe versie van het nieuwe 

ondersteuningsplan voor de periode 2022-2026.  

Begroting 2022 –de hoofdlijn: 

Er is uitleg gegeven waarvoor de afdrachten bestemd zijn: de middelen voor lichte ondersteuning 

(voor lwoo en pro) en zware ondersteuning (voor het vso).  

Speerpunten SWVVO RUW in 2022: we willen trajectbegeleiding en basisondersteuning vasthouden 

en investeren in studieondersteuning, arrangementen en nascholings-budget. Daarnaast 

thuiszittersproblematiek verder aanpakken door mogelijkheden voor scholen verzuim coördinator 

aan te stellen en voor RUW een brugfunctionaris aan te stellen die met thuiszitters aan de slag gaat. 

In de begroting is ruimte gehouden voor de periode augustus-december 2022 die onder het nieuwe 

ondersteuningsplan valt.  
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De begroting is opgedeeld in diverse domeinen en onderliggende programma’s. Berto de Waal geeft 

toelichting van de uitgangspunten bij deze begroting, o.a. daling leerlingaantal. 

Ondersteuningsplan 2022-2026: 

De OPR wordt in de komende periode betrokken in de totstandkoming van het plan. Daarnaast zijn 

stakeholders bijeenkomsten gepland waar scholen, ouders en ketenpartners meedenken over 

verschillende thema’s en input leveren voor het nieuwe ondersteuningsplan.  

De OPR waardeert dat ouders worden betrokken hierbij. Er wordt het voorstel gedaan dan naast 

zoco’s, teamleiders, schoolleiders en bestuur ook docenten gevraagd kunnen worden een bijdrage te 

leveren in de bijeenkomsten. Dit pakt SWVVO RUW graag op – dank voor de tip. 

Er is gesproken over deel 1, de vorm, waarin governance structuur en het bekostigingsmodel, de 

bureauorganisatie en het RUW-Loket. Een aantal aanvullingen worden hierin nog gemaakt, zoals in 

de management- en kwaliteitscyclus. Ook wordt de visie ingevuld. Hierover ware we begin december 

met bestuurders in gesprek. In de volgende bijeenkomst komen deel 2 en 3 aan de orde.  

Verder werden een aantal medezeggenschapsdocumenten besproken. De OPR stelde het 

medezeggenschapsstatuut vast. In het OPR Reglement zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd waar 

de OPR haar goedkeuring voor gaf. Deze beide documenten worden door het bestuur in januari 

vastgesteld. Het Huishoudelijk reglement wordt in de volgende interne OPR-vergadering besproken 

en desgewenst bij- en vastgesteld. 


