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Op de website van het samenwerkingsverband vindt u alle documenten die met de 

opr te maken hebben. Zie daarvoor https://www.swvvo3006.nl/meer-info/downloads/ 

 

  

https://www.swvvo3006.nl/meer-info/downloads/
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Voorwoord 

Het zevende jaarverslag van de OPR SWV VO 30-06 gaat over het schooljaar 2019-

2020. 

Ook dit jaar starten we het jaarverslag weer met een citaat van de website 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs waarin het volgende staat 

geschreven: 

 

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en 

hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Deze vorm van onderwijs moet 

ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra 

hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of 

gedragsproblemen. 

Met passend onderwijs wil de overheid bereiken dat: 

• alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen; 

• een kind naar een gewone school gaat als dat kan; 

• een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is; 

• scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat; 

• de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de 

beperkingen; 

• kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten. 

 

Voor de OPR Samenwerkingsverband VO 30-06 blijft deze gedachte de leidraad 

voor haar handelen. De ondersteuningsplanraad heeft wederom op kritische wijze de 

ontwikkelingen gemonitord en gevolgd.  

Aan het einde van een wel heel bijzonder schooljaar waarin het Coronavirus zijn 

intrede deed, scholen ruim twee maanden de deuren moesten sluiten en we als raad 

twee keer digitale bijeenkomsten hebben belegd, wil de OPR SWV VO 30-06 

wederom voldoen aan een wettelijk vereiste om jaarlijks een verslag te overleggen 

aan het bevoegd gezag. Tevens wil zij inzicht geven in wat er speelt binnen het 

Samenwerkingsverband. 

De titel van dit jaarverslag is We blijven ontwikkelen. Voor het traject waarin we ons 
bevinden betekent stilstand achteruitgang! We proberen als raad constant positief – 
kritische blikken te werpen op de stand van zaken van het moment, maar we richten 
ons zeker ook op de mogelijkheden in de toekomst waarbij we trachten te  
anticiperen op de financiële ontwikkelingen binnen de budgetten voor het 
Samenwerkingsverband.  
En tenslotte hebben we geprobeerd lering te trekken uit de uitkomsten van de 
landelijke evaluatie passend onderwijs. 
 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs
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Met een redelijk gewijzigde samenstelling van de Ondersteuningsplanraad zijn we 

aan het schooljaar begonnen en hebben we geprobeerd de lopende zaken, maar 

zeker ook de actuele onderwerpen te volgen, waarbij de eerste bevindingen van de 

Koersklassen, de nul-meting van de basisondersteuning en inclusie-onderwijs 

centraal hebben gestaan. We hebben tijdens onze bijeenkomsten ouders en 

koersklas-docenten aan tafel gehad, maar we hebben ons ook laten informeren door 

vertegenwoordigers vanuit de zorg, gespecialiseerd in inclusie. Opvallend daarbij 

waren de verbanden die gelegd konden worden tussen beide sectoren.  

 

Verder verscheen in mei 2020 de landelijke evaluatie passend onderwijs die we met 

de raad besproken, maar ook vergeleken hebben met de situatie in het SWV VO 30 

06. Het lijkt erop dat we in onze regio op de juiste wijze ‘onderweg’ zijn om te zorgen 

voor écht passend onderwijs voor álle leerlingen, maar dat we tegelijkertijd nog een  

lange weg te gaan hebben. De Ondersteuningsplanraad wil daarbij een betrouwbare 

en constructieve partner zijn voor alle betrokkenen! Daarvoor blijven we graag 

meedenken en proberen we ons te blijven bekwamen.  

 

   

TENSLOTTE: 

Op de website van het samenwerkingsverband, https://www.swvvo3006.nl/meer-

info/downloads/, is onder het kopje OPR alles over onze ondersteuningsplanraad te 

vinden. Onder andere het reglement van de OPR en ook dit jaarverslag. 

 

Namens de OPR VO 30-06, 

 

Geert Arts     Eric van Rossem 

Voorzitter.     Secretaris

https://www.swvvo3006.nl/meer-info/downloads/
https://www.swvvo3006.nl/meer-info/downloads/
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1. De OPR SWV VO 30-06 

 

Wat is de OPR?  

De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk 

SWV heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR), dat 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 30-06 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 30-06 vaker bij 

elkaar dan wettelijk verplicht is.  

 

Hoe is de OPR georganiseerd?  

De OPR heeft een reglement 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 

heeft een voorzitter en secretaris uit haar midden gekozen.  

 

Kan iedereen lid worden van de OPR?  

De leden van de OPR moeten ouders, personeel 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.  
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2. Samenstelling OPR SWV VO 30-06 schooljaar 2019-2020 

In de loop van dit schooljaar hadden we het genoegen om een complete raad te 

hebben voor wat betreft de personeels -en oudergeleding. Helaas ontbreekt nog 

steeds de leerlinggeleiding. We gaan wederom proberen om voor deze geleding 

actief te werven. 

De raad bestond dit jaar uiteindelijk uit 12 leden. 

 

Vanwege het vertrek van voorzitter Ton Siebers per augustus 2019 hebben er 

wijzigingen plaatsgehad in het dagelijks bestuur van de raad. Vanaf augustus 2019 

hebben we volgende samenstelling en taakverdeling gehad: 

Geert Arts:    voorzitter / penningmeester 

Eric van Rossem:  plaatsvervangend voorzitter / secretaris 

 

Zij hebben wekelijks met elkaar overleg over ontwikkelingen en de stand van zaken. 

Het dagelijks bestuur verzorgt de communicatie met de OPR-leden, de 

medezeggenschapsraden en de directie van het Samenwerkingsverband. Het stelt 

de agenda op, maakt verslag van de vergaderingen, stelt het jaarverslag en het 

activiteitenplan op, formuleert schriftelijke besluiten of adviezen aan de directie en is 

verantwoordelijk voor alle overige interne en externe communicatie.  

Het dagelijks bestuur heeft regelmatig contact met de directeur van het 

samenwerkingsverband.  

Ook dit schooljaar heeft de OPR gebruik gemaakt van een ambtelijk secretaris voor 

het notuleren van de vergaderingen van de voltallige OPR. Deze taak is uitgevoerd 

door Monique Berends 

Aan het einde van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van Bernadette 

Hoefs, ouder vanuit Samenwerkingsstichting voor VO Uden. We bedanken 

Bernadette voor de betrokkenheid bij het werk van het Samenwerkingsverband. Haar 

inbreng, ideeën en ‘het lijntje’ vanuit de zorgsector waren voor eenieder van de raad 

inspirerend.   

 

Bevoegd Gezag Naam 

Onderwijs Stichting zelfstandige 

Gymnasia 

Ellen van der Steen (personeel) 

Ingrid van der Meer (ouder) 

Vereniging Ons Middelbaar 

Onderwijs 

Geert Arts (personeel) 

Susan Saris (ouder) 

Samenwerkingsstichting voor VO 

Uden 

Natasja Ruijs (personeel) 

Bernadette Hoefs (ouder) 

Stichting Carmel College Eric van Rossem (personeel) 

Henk Snijders (ouders) 

Stichting Oosterwijs Arthur Derks (personeel) 

July Verhoosel (ouder)  

Stichting HUB Jolanda Roosen(personeel) 

Simone Timmers (ouder) 
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Schooljaar 2020 – 2021: 

Voor schooljaar 2020 - 2021 blijven nagenoeg alle zetels bezet door dezelfde 

personen. Voor de vacante zetel van Samenwerkingsstichting VO Uden wordt op dit 

moment al actief geworven. De OPR heeft derhalve de hoop dat aan het begin van 

het schooljaar 2020-2021 de raad volledig bezet is. 

 

3. Verslag werkzaamheden OPR VO 30-06 

Tijdens het schooljaar 2019- 2020 heeft de OPR SWV VO 30-06 5 bijeenkomsten 

gehad. Naast deze reguliere vergaderingen is de raad tevens afgevaardigd geweest 

bij het WMS-congres in november 2019 en het SWV - congres in januari 2020  

De fysieke vergaderingen van 11 september, 30 oktober en 11 december 2019 zijn 
gehouden in de gebouwen van het Maaslandcollege, het TBL en De Sonnewijser. Op 
29 januari 2020 hebben we onze opwachting gemaakt op Zorglocatie de Ruwaard in 
Oss. 

 

11 september 2019 

• Verzuim, thuiszitters, leerplicht 

 

Tijdens de eerste vergadering van het schooljaar 2019 – 2020 is op informele 

wijze kennisgemaakt met de nieuwe leden. Daarnaast stond de avond in het 

teken van het relaas van een tweetal ouders met kinderen die, ondanks 

passend onderwijs, in de problemen zijn gekomen en de juiste schoolkeuze 

niet hebben kunnen maken. Ouders hebben zelf een oplossing moeten 

zoeken en dat moeten bekostigen, dat is niet voor iedereen weggelegd. Zij 

hebben ervaren dat zorg en onderwijs niet samen gaan. 

Dan blijkt dat er nog een lange weg te gaan is om iedere leerling op de juiste 

plek te kunnen krijgen. We hebben op een uiterst prettige, open en 

opbouwende wijze de discussie gevoerd met ouders en leerplichtambtenaren. 

Deze laatsten geven aan dat het verzuim toeneemt en dat daar moeilijk grip 

op te krijgen is. Samenwerking leerplicht, jeugdarts, Centrum Jeugd en Gezin 

is daarbij van groot belang. Een leerling die in het reguliere onderwijs 

vastloopt dorverwijzen naar het VSO is zeker niet de juiste optie. 

 

30 oktober 2019 

• Bespreken jaarverslag SWV VO30 06 met toelichting Mirjam van Oers 
• Eerste bevindingen koersklassen en 0-meting basisondersteuning 
• Bespreken jaarverslag 2018-2019 OPR 

 

Het jaarverslag van het Samenwerkingsverband is uitgebreid besproken 

waarbij de directeur de vragen en opmerkingen zorgvuldig beantwoord heeft. 

De raad was positief in haar oordeel over het verslag. 
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Uit de Nulmeting is gebleken dat we een stevig ingerichte 

ondersteuningsstructuur hebben. Ondersteuning vindt vooral plaats buiten de 

reguliere klas. Als we stappen willen zetten in de effectiviteit en de efficiëntie 

van de ondersteuning, dan is het nodig om de ondersteuning meer naar de 

klas te brengen. Daarvoor zijn flexibeler onderwijs en een integrale benadering 

van onderwijs en ondersteuning van groot belang. De directeur van het SWV 

heeft verschillende acties uitgezet met de scholen om te bepalen waar we 

naar toe willen gaan werken. En ook wat de consequenties zijn als deze stap 

niet gezet wordt. Deze ontwikkelingen hangen nauw samen met het thema 

inclusie, waar steeds vaker over gesproken wordt. De rol van het 

samenwerkingsverband is om regie te voeren over dit proces en scholen te 

stimuleren en ondersteunen. Het is duidelijk dat we aan het begin staan van 

een groeiproces. 

Jaarverslag OPR wordt na bespreking en toelichting goedgekeurd.  

 

 

11 december 2019 

 

• Ondersteuningsjaarverslag Bernrode Janine van Oss 
• Project inclusie: Mondriaancollege en de Sonnewijser (Arthur Derks en Sarah 

Molenkamp) 
• Gang van zaken in koersklas Bernrode 

 
Na toelichting en bespreking van het ondersteuningsjaarverslag is de 

conclusie dat deze verslagen meer transparant zouden moeten zijn voor 

iedereen. Hierdoor zal het profiel meer gaan leven. De OPR gaat vragen om 

de ondersteuningsjaarverslagen openbaar te maken. Hierdoor zal het profiel 

meer gaan leven, kan het bijvoorbeeld ook gepresenteerd worden aan nieuwe 

leerkrachten. Eventueel kan er voor de MR een inzichtelijke samenvatting 

gemaakt worden. 

 

Er is uitgebreid gesproken over de koersklas op Bernrode. Men is vooralsnog 

niet ontevreden over het verloop. Er worden kansen geboden voor kinderen 

Wel blijkt dat er goed gecommuniceerd moet worden dat regulier onderwijs in 

combinatie met de koersklas verschilt van speciaal onderwijs. 

Pilot De Sonnewijser - Mondriaancollege: Beide scholen zijn begonnen met 
een onderzoek naar de haalbaarheid om leerlingen vanuit HAVO 3 naar 
reguliere HAVO 4 op het Mondriaancollege te laten doorstromen. De 
leerlingen zitten in een stamklas en krijgen ieder een coach van de 
Sonnewijser, maar zitten in de reguliere setting van het Mondriaancollege. Het 
grote voordeel is dat de leerling gewoon een profiel kan kiezen. De uitdaging 
zit in het tempo van de lessen, de grote klassen en meerdere docenten op één 
dag. De OPR blijft deze pilot graag monitoren. 

                          

29 januari 2020 
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• De inclusieve samenleving en hoe wij hier in de zorgsector invulling aan geven 
aan de hand van de samenwerking binnen de Proeftuin de Ruwaard. De heer 
Frank van Putten, regiomanager Oss geeft ons uitleg. 

• Koersklas Hooghuis Zuid/West 
 

Een uitgebreide uiteenzetting van de heer van Putten over de inclusieve 

samenleving binnen de zorgsector laat zien dat er veel raakvlakken zijn met 

het onderwijs: een buitengewoon interessant relaas! 

Ilse Anchelon deelt haar ervaringen als docent van een koersklas op Hooghuis 
Zuid/West met ons. Er zitten maximaal 18 leerlingen in een klas, er is geen 
onderwijsassistent aanwezig, er is wel een leerlingbegeleider. De 
koersklassen lopen parallel aan de reguliere klassen, krijgen dezelfde stof, 
maar het is uiteraard anders werken. In het begin van het schooljaar komt een 
gedragswetenschapper observeren. Gedurende het jaar is deze 
gedragswetenschapper een sparringpartner en begeleider.  

Sommige basisscholen geven makkelijker het advies voor een reguliere 
school met ondersteuning. De verwachting van ouders is dan dat hun kind in 
een koersklas komt. Wat opvalt is dat de uitstroom richting VSO vrij fors is 
(blijft) 

Omdat er weinig of geen overleg is tussen de verschillende instellingen over 
de koersklassen lijkt hier winst te halen. De OPR mist een beetje een 
helikopterview.  

 

 

13 mei 2020 

 

• Governance bij samenwerkingsverbanden passend onderwijs 
• Meerjarenperspectief 
• Stand van zaken Koersklassen 
• Stand van zaken ondersteuningsplan 

 

De directeur van ons SWV geeft aan de hand van de infographic van het 

jaarverslag een uitgebreide toelichting Er is tevredenheid over het rapport. De 

vraag is waar nog winst te behalen is. We moeten er voor zorgen dat we de 

structuur en de cultuur goed geregeld hebben. Een structuur die 

onafhankelijkheid faciliteert, het toezichtkader moet daarbij duidelijk zijn. 
Belangrijke conclusie: De OPR moet een belangrijke(re) rol hebben. Nu is er 

twee keer per jaar een gesprek met de toezichthouder, dat mag structureler.                                 

 

Kijkend naar het meerjarenperspectief zijn er alom zorgen met betrekking tot 

de financiële situatie in de komende jaren vanwege de te verwachten daling 

van het totale budget, zeker in onze regio. Dit zou de weg richting het inclusie 

onderwijs in weg kunnen staan.  
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Er zijn wat zorgen over het niet opstarten van koersklassen op sommige 

instellingen. Dit is ter vergadering besproken met toelichting en uitleg over het 

waarom door de directeur. Ouders en betrokkenen op de scholen zijn in een 

vroegtijdig stadium geïnformeerd. We blijven deze (eenmalige) ontwikkeling 

het komend schooljaar monitoren. 

Helaas was er te weinig tijd om de stand van zaken m.b.t. het 

ondersteuningsplan te bespreken. We gaan dit onderdeel zeker in een later 

stadium nog bespreken.  

                               

    1 juli 2020 

• Evaluatie passend onderwijs 

Tijdens de laatste (online) bijeenkomst hebben we ‘de staat’ van het passend 

onderwijs besproken. In 3 groepen is aan de hand van een Power Point 

presentatie over een aantal stellingen gesproken. De betreffende onderdelen 

met daarbij de vragen en opmerkingen vanuit de raad zijn gebundeld en 

worden besproken met de directeur Ze zullen tevens onderwerp van gesprek 

worden in het komende schooljaar.  

  

Aan het einde van de bijeenkomst is afscheid genomen van Bernadette Hoefs. 

 

Overige betrokkenheid leden OPR 

Het dagelijks bestuur van de OPR heeft regelmatig contact met de directeur van het 

samenwerkingsverband. Het contact tussen het bestuur en de directeur is open en 

constructief te noemen. Op basis van wederzijds vertrouwen en in de overtuiging dat 

beide partijen een gelijk doel dienen wordt regelmatig met elkaar gesproken. 

De voorzitter van de OPR is betrokken geweest bij het organiseren van de 

Conferentie voor betrokkenen vanuit het Samenwerkingsverband in januari 2020 en 

zit jaarlijks eenmaal aan bij de werkgroep financiën. Verder heeft hij dit schooljaar 

ook acte de présence gegeven bij de veldraadpleging in het kader van de landelijke 

evaluatie Passend onderwijs.  

 

Voor meer informatie over de inhoud van de hierboven beschreven bijeenkomsten 

verwijzen wij naar de notulen. 


