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Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de OPR van SWV Helmond-Peelland VO. Op 8 januari 2013 is
de eerste vergadering geweest en is de OPR opgericht. De OPR heeft in 2013 vijf keer
vergaderd, te weten: 8 januari, 21 februari, 22 april, 17 september en 14 november. In 2014
zijn er twee bijeenkomsten geweest, op 28 januari en 17 maart.

Ondersteuningsplanraad
Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?
De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het
samenwerkingsverband. In de OPR zitten ouders, personeelsleden en scholieren van de
aangesloten scholen. Zij worden afgevaardigd/gekozen door de MR-leden van deze scholen.
De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het
samenwerkingsverband. Dit betekent dat de OPR moet instemmen met het plan, voordat
het kan worden vastgesteld en uitgevoerd.
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Samenstelling Ondersteuningsplanraad
De ondersteuningsplanraad telt 16 medewerkers van aangesloten scholen en 10 ouders.
Onderstaande personen hadden zitting in de OPR-vergaderingen. Daar waar twee namen
staan, was er sprake van wisseling in de schooljaren 2012/2013 en 2013/2014.
Medewerkers
Mw. T. van Rijsingen
Dhr. J. de Wit
Dhr. A. van den Broek
Mw. M. Fun-Vorreyer
Dhr. D. Hegeman
Dhr. S. Claassen
Mw. B. Verstijnen/ Mw. I. van Lent
Dhr. P. van de Rijt
Mw. A. van den Hoven
Dhr. H. Gielissen
Dhr. B. Engelen
Mw. I. Bod
Dhr. J. Dolders
Dhr. F. Tinnemans
Dhr. J. Hoorneman
Dhr. W. van den Elshout
Ouders
Mw. W. Hendrickx
Dhr. H. Schocke
Mw. E. Weyhenke/ Mw. E. Kavelaars
Dhr. C. Govaard
Dhr. J. Atgier
Dhr. F. Vonk
Mw. W. Knijnenburg
Mw. Y. Maas
Mw. M. Sanders
Mw. T. Zoon
Dhr. J. Sonnemans
Voorzitter OPR
Mw. A. van den Hoven
Ambtelijk secretaris OPR
Mw. L. Voskuil

Aansloten school
Antoon van Dijkschool (vso)
Berkenschutse (vso)
Commanderij College (vo)
Emiliusschool (vso)
De Hilt (vso)
IVO-Deurne (vo)
Jan van Brabant College (vo)
Korenaer Deurne (vso)
OMO Scholengroep Helmond (vo)
Praktijkschool Helmond (vo)
ROC ter Aa (mbo)
Strabrecht College (vo)
SSOE (vso)
Varendonck College (vo)
Willibrord Gymnasium (vo)
De Zwengel (vso)
Aangesloten scholen
Antoon van Dijkschool (vso)
Berkenschutse (vso)
Commanderij College (vo)
Emiliusschool (vso)
De Hilt (vso)
IVO-Deurne (vo)
Jan van Brabant College (vo)
OMO Scholengroep Helmond (vo)
Strabrecht College (vo)
Varendonck College (vo)
Willibrord Gymnasium (vo)
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Evaluatie onder OPR-leden
In samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO wordt aan het einde van een schooljaar
geëvalueerd binnen het bestuur, netwerken, adviescommissie toewijzingen (ACT) en de
ondersteuningsplanraad (OPR). Voor de OPR is er een enquête opgesteld met vragen over de
vergaderingen van afgelopen schooljaren. De enquête is verspreid over alle 26 leden en 16
leden hebben de enquête ingevuld, waaronder 10 personeelsleden en 6 ouders. Hieronder
vindt u de vragen met antwoorden en eventuele verbeteringen voor het
samenwerkingsverband:
Er werd gevraagd wat de OPR-leden vinden van het werk van secretaris (o.a. het versturen
van de stukken). 10 personen vinden de uitvoering van het werk van de secretaris goed, 3
personen vinden het
voldoende, 2 personen
Werk van de secretaris
neutraal en 1 persoon
vindt het matig.
Opmerkingen die erbij
geplaatst zijn: liefst de
Matig
stukken één week
Neutraal
eerder versturen,
Voldoende
vooral ouders geven
aan graag wat meer tijd
Goed
te hebben om zich de
materie eigen te
maken.

De OPR vergaderde meestal op het Vakcollege, Ruusbroeclaan 149 in Helmond. Hier konden
zij gebruik maken van de personeelskamer waar één lange tafel stond. Aan de OPR-leden is
gevraagd wat zij van de
vergaderlocatie vonden.
Vergaderlocatie
4 personen vonden het
een goede locatie, 9
personen vonden het
voldoende, 2 personen
Matig
neutraal en 1 persoon
Neutraal
vond het een matige
Voldoende
vergaderruimte. De
Goed
OPR-leden zien graag
een vierkante opstelling
van de tafel.
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Het dagelijks bestuur en de directeur van het samenwerkingsverband zijn regelmatig
aanwezig geweest tijdens de OPR-vergaderingen. Er is aan de OPR gevraagd wat zij van de
samenwerking vonden tussen
de OPR-leden en het dagelijks
Samenwerking met bestuur
bestuur. 1 persoon vond de
samenwerking neutraal, 9
personen vonden de
samenwerking voldoende en 6
Neutraal
personen vonden het goed. Er
Voldoende
werd opgemerkt dat het
Goed
bestuur vertrouwen uitstraalt
en dat er openheid heerst.
Verder wordt aanwezigheid
van het bestuur op prijs
gesteld.
Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat er een goede vergadersfeer heerst en
dat de leden vrijuit kunnen spreken. Daarom is gevraagd wat de OPR-leden van de sfeer
vonden tijdens de OPRbijeenkomsten. 5 personen
Sfeer tijdens bijeenkomst
vonden de sfeer voldoende
en 11 personen vonden het
een goede sfeer. De OPRleden geven aan dat ze het
Voldoende
prettig vinden dat er vanuit
twee richtingen wordt
Goed
gesproken. Een OPR-lid geeft
aan graag meer dialoog te
zien tijdens de
bijeenkomsten.

De OPR-leden ontvangen van het samenwerkingsverband een onkostenvergoeding per
vergadering. Dit bedraagt
€ 40,- bij aanwezigheid per
Onkostenvergoeding reëel
bijeenkomst. Er is
afgesproken dat niemand
bedrag
extra gefaciliteerd wordt
door de aangesloten
scholen. Er is gevraagd aan
de OPR-leden of zij dit een
Ja
reëel bedrag vinden en zo
Nee
niet, wat dan wel een reëel
bedrag is. 12 personen
vinden de
onkostenvergoeding een
reëel bedrag. 1 persoon vindt het geen reëel bedrag, maar kan geen ander bedrag noemen.
5

In de enquête is ook gevraagd wat het samenwerkingsverband kan doen om het werk als
OPR-lid te verbeteren. Er werd aangegeven dat het handig is om een vraag of stelling mee te
sturen met de agenda en stukken zodat er een gerichte dialoog kan ontstaan. Verder wordt
het prijs op gesteld als er een jaarkalender wordt opgesteld waarop te zien is wat er
wanneer wordt verwacht van de leden. Eén OPR-lid wil graag wat meer informatie over de
praktische gang van zaken en één OPR-lid wil graag de personele consequenties voor het
voortgezet speciaal onderwijs in beeld gebracht hebben. Tien OPR-leden vinden de gang van
zaken prima verlopen en kunnen niks bedenken voor het samenwerkingsverband. Er werd
aangegeven door een lid dat deze OPR een voorbeeld voor de rest van Nederland is. Ook gaf
een lid aan dat de juiste ondersteuning werd geboden en er genoeg ruimte is om vragen te
stellen.
Binnen het samenwerkingsverband zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen. Er is gevraagd aan
de OPR-leden of zij
behoefte hebben aan meer
Behoefte aan meer informatie
informatie d.m.v.
bijvoorbeeld een extra
informatiebijeenkomst. 9
leden hebben hier geen
Ja
behoefte aan. 2 leden
geven aan dit wel prettig te
Nee
vinden zolang er genoeg
nieuwe informatie
beschikbaar is.

Het samenwerkingsverband wil graag ouders betrekken bij passend onderwijs en goed
informeren. Er is advies gevraagd aan de OPR om dit te verbeteren. Er wordt aangegeven dat
een jaarlijkse informatiebijeenkomst wenselijk is voor ouders en dat vooral vaktaal
vermeden dient te worden op bijvoorbeeld de website met beknopte teksten. Verder vindt
de meerderheid dat het ook een taak is voor de aangesloten scholen bijvoorbeeld d.m.v.
nieuwsbrieven en informatie via de websites.
Alle OPR-leden informeren hun achterban over passend onderwijs. Dit doen ze in de MRvergaderingen, via collega’s en persoonlijke contacten en social media. Er is ook een OPR-lid
dat alle OPR-verslagen en nieuwsbrieven van het samenwerkingsverband verspreidt aan
ouders.
Over het algemeen kunnen we dus concluderen dat de OPR-leden tevreden zijn over de gang
van zaken de afgelopen periode van anderhalf jaar. Er zal worden geprobeerd om de stukken
eerder te versturen in het schooljaar 2014 - 2015 en er zal worden gekeken of er een
mogelijkheid is om een vierkante opstelling te organiseren. Verder zal het
samenwerkingsverband kijken aan welke wensen tegemoet gekomen kan worden komend
schooljaar.
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Jaarverslag
8 januari 2013
Dit was de eerste officiële OPR-bijeenkomst van samenwerkingsverband Helmond-Peelland
VO. In deze vergadering werd er uitleg gegeven over de functie en de taken als OPR-lid. De
reglementen van de OPR zijn in deze vergadering besproken en vastgesteld.
Elk OPR-lid krijgt een onkostenvergoeding van € 40,- bij aanwezigheid per vergadering. Er is
tijdens deze bijeenkomst afgesproken dat niemand extra gefaciliteerd wordt door de
aangesloten scholen.
21 februari 2013
Dit was een informatiebijeenkomst over het opstellen van de
schoolondersteuningsprofielen. Er wordt een planning opgesteld voor de MR van de
aangesloten scholen.
22 april 2013
In deze bijeenkomst is het ondersteuningsplan voor schooljaar 2013/2014 vastgesteld door
de OPR. De OPR heeft toen aangegeven het lastig te vinden waar nu precies mee in te
stemmen. Er werd verzocht naar een kwartaalevaluatie.
17 september 2013
Dit was de eerste OPR-bijeenkomst van het nieuwe schooljaar. Mevrouw Van den Hoven
wordt opnieuw benoemd als voorzitter en mevrouw Zoon is vicevoorzitter. Mevrouw Voskuil
zal het secretariaat overnemen. In deze vergadering licht de penningmeester de begroting
van het nieuwe ondersteuningsplan toe.
14 november 2013
In deze bijeenkomst geeft mevrouw Van Leeuwen (directeur SWV) een presentatie over het
ondersteuningsplan 2014-2018.
28 januari 2014
Op 15 januari 2014 is het OOGO geweest tussen het SWV en de gemeenten. De gemeenten
hebben ingestemd met het ondersteuningsplan 2014-2018. Tijdens deze bijeenkomst vindt
er een dialoog plaats over het ondersteuningsplan. Ouders geven aan graag een korte,
leesbare versie te zien van het ondersteuningsplan.
17 maart 2014
Dit was de laatste bijeenkomst van het schooljaar. Het SWV heeft gezorgd voor de korte
versie van het ondersteuningsplan. Verder stemde de OPR in deze vergadering in met het
ondersteuningsplan 2014-2018. De OPR heeft aangegeven graag jaarlijks de 12 resultaten uit
het ondersteuningsplan te evalueren met het bestuur van het SWV.
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