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Voorwoord: 
 
De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft in 2017 grote stappen gemaakt. Het is dan ook een jaar waar 
ik als voorzitter met veel trots op terug kijk. Het zou mijn laatste jaar in de OPR worden waar ik in 
januari met al wat weemoed aan begon. Na ruim drie jaar hart en ziel gegeven te hebben voor deze 
raad zou ik in juni afscheid gaan nemen. Als ouder zou ik per september geen leerlingen meer in het 
samenwerkingsverband hebben. Maar tot mijn grote opluchting en plezier hebben de raad en het 
samenwerkingsverband ervoor gekozen mij als interim-voorzitter te behouden. 
 
Net als in 2016 is de samenwerking met directeur Niek van der Zanden van het 
samenwerkingsverband optimaal geweest. Met Marlijn Martens heb ik de diverse bestuurlijke taken 
zeer efficiënt kunnen uitvoeren. Dit jaar werd absoluut meer van ons gevraagd door de reorganisatie 
van de raad en daarmee ook het digitale platform, MRcentraal. Maar ook het zoeken naar juiste 
manieren van communiceren met de achterban, website en algemeen emailadres, en die trajecten 
dat testen en uitzetten, leverde ons behoorlijk wat extra werk op.  
 
Gelukkig konden we voor wat betreft de verkiezingen rekenen op de steun van twee uiterst 
betrokken leden, Mirjam Eikenbroek en Jan Smets, die al vanaf de VOPR (voorloper van de OPR) hun 
diensten ter beschikking hadden gesteld. Hetgeen resulteerde in een duidelijke procedure met 
realistisch tijdsplan. Helaas hield dit wel in dat we eind 2017 afscheid hebben moeten nemen van 
een aantal leden met een lange staat van dienst, maar per 1 december konden rekenen op de steun 
van 6 nieuwe leden.  
 
Kortom; 2017 is een bruisend jaar geweest en het begin van de nieuwe herziene OPR2.0. 
Ik hoop dat u dit verslag met net zoveel plezier leest als ik het heb mogen maken.  
Met vriendelijke groet, 
 
 

Inge Everstijn-Veldhuizen 
Interim-Voorzitter OPR  
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Ondersteuningsplanraad: 
De OPR beoordeelt het Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en heeft 
instemmingsrecht. Ook bespreekt de voorstellen en onderwerpen die uit de OPR aangedragen 
worden met het bestuur en heeft ze een adviserende rol. In de OPR zijn zowel ouders, leerlingen als 
personeelsleden vertegenwoordigd. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de OPR 
zijn vastgelegd in het reglement OPR en het medezeggenschapsstatuut dat door het bestuur is 
vastgesteld. 
De OPR bestond het grootste gedeelte van 2017 uit 52 zetels. Van deze 52 zetels waren er 32 
ingevuld door ouders en personeelsleden. In 2017 namen geen leerlingen zitting in de OPR. Van de 
32 ingevulde zetels kwamen in 2016 tussen de 11 en 18 leden naar de vergaderingen.  
 
Per 31 december 2017 bestond de OPR uit de volgende leden: 

Angeline Jeurissen – Personeel VSO Edith Bakker – Ouder VO 
Daniëlle Woestenberg – Personeel VO Ellen Boom – Ouder VSO 
Luciënne van Heugten – Personeel VSO Paul Mulder – Ouder VO 
Marlijn Martens – Personeel VO (secretaris DB 
OPR 

Tamara Maas – Ouder VO 

Marty van der Staak – Personeel VO  
Mirjam Eikenbroek – Personeel VO  
Mirjam Wigmans – Personeel VO  
Wil van Vliet – Personeel VO  
  
Inge Everstijn-Veldhuizen (Interim-voorzitter DB OPR) 

 
 
 
 

RSV-PVO: 
RSV PVO staat voor Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs. In het 
samenwerkingsverband zijn 39 scholen uit regulier en speciaal voortgezet onderwijs uit de regio 
Eindhoven en Kempenland verenigd om iedere jongere een zo passend mogelijke plaats in het 
onderwijs te bieden. 
Deze regio omvat de volgende dertien gemeenten: Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Eindhoven, Heeze-
Leende (postcodes 5595 en 6029), Nuenen Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-de Mierden, 
Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. 
Het samenwerkingsverband regio Kempenland bestaat uit: 

• 13 gemeenten 

• 26 scholen (nav BRIN-nummers) 
Meer informatie over het samenwerkingsverband en passend onderwijs in onze regio vindt u op 
http://www.swveindhovenkempenland.nl/  
  

http://www.swveindhovenkempenland.nl/
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Overzicht OPR 2017: 
 
2017 is het jaar van de OPR2.0. De opstartfase was bereikt en we zijn in het kalme vaarwater 
gekomen, nu werd het tijd om te groeien door in te krimpen. Het was al langere tijd duidelijk dat er 
een punt zou komen waarop de OPR zou overstappen van vertegenwoordiging door alle scholen naar 
een kleine OPR waarin de leden alle scholen vertegenwoordigen. Dit proces werd bespoedigd door 
het commentaar in het inspectierapport naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek in december 
2016. Ook daarin werd de zorg uitgesproken over de praktische uitvoerbaarheid van een OPR met 52 
zetels.  
 
De vergadering van 9 april was hierin cruciaal. Het nieuwe reglement en de statuten werden nog een 
laatste maal besproken alvorens ze aan het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband 
werden voorgelegd. Tijdens deze vergadering is ook besproken wat de grootte van de nieuwe OPR 
zou moeten worden. Gekozen werd voor een OPR van 16 zetels met de volgende verdeelsleutel; 2 uit 
elke geleding ten behoeve van het VSO en 3 uit elke geleding ten behoeve van het VO, de overige 3 
zetels uit elke geleding zijn open voor leden uit het VSO of VO. 
 
Nadat gecheckt was of de reglementen, statuten en de verdeelsleutel ook juridisch juist waren, zijn 
deze vastgesteld door het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband en heeft de OPR ermee 
ingestemd. Hierop is er een commissie gevormd binnen de OPR om een verkiezingsprocedure en 
tijdspad op te stellen. Na de zomervakantie vonden de eerste verkiezingen plaats. Uiteindelijk heeft 
dit niet geleid tot een daadwerkelijke stemmingsronde omdat de aanmeldingen vanuit de diverse 
categorieën en geledingen het aantal zetels niet oversteeg.  
Wel bleek ondanks diverse verzoeken en gebruikte kanalen dat het bereiken van de achterban nog 
niet optimaal verloopt. Dit is dan ook door de vergadering aangedragen als een speerpunt voor 2018.  
 
Aangezien er nog een lopend ondersteuningsplan is (OP4.0 verloopt 2020) heeft Niek van der Zanden 
eind oktober de eerste veranderingsparagraaf gepresenteerd tijdens een interactieve vergadering. 
(Zanden, van der, 2017) De aangedragen veranderingen en verbeteringen op het stuk zijn direct door 
hem meegenomen en verwerkt in de definitieve versie waarmee de OPR unaniem heeft ingestemd. 
De nieuwe aspirant leden van de OPR zijn in dit proces betrokken geweest zodat zij direct per 1 
december in het ‘diepe’ konden springen. 
In deze veranderingsparagraaf zijn onder andere de beleidsinitiatieven met betrekking tot het 
samenwerkingsverband voor 2018 opgenomen. Dit zijn; 

• Coördinatie aansluiting onderwijs – arbeid 

• Relatie onderwijs – jeugdhulpverlening 

• Arrangementen VO - VSO 

• Ontwikkeling onderwijszorgarrangementen 

• Arrangementen voor hoogbegaafde leerlingen met internaliserende of externaliserende 
problematiek  

• Bevorderen van arrangementen en coalities tussen scholen onderling 

• Afspraken ambulante begeleiding cluster 3 

• Aanpassing registratiesysteem Docuware 

• Aanpassing verdeelsleutel voor zware ondersteuning 

• Vernieuwd overzicht beschikkingen 
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De OPR als raad heeft zeven keer vergaderd. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de opkomst en 
belangrijkste punten van die vergaderingen. 
 
Data: Hoofdpunten: Extra genodigden: 

30-1-2017 • Communicatie achterban 

• Reorganisatie MRcentraal 

 

13-3-2017 • Nieuwe reglementen + statuten OPR; 

• Grootte OPR 

Niek van der Zanden  

15-5-2017 • Inspectierapport;  

• Commissie verkiezingen;  

• Jaarverslag OPR 2016  

 

12-6-2017 • Procedure verkiezingen; 

• Jaarplanning 2017-2018 

 

11-9-2017 • Jaarverslag swv 2016 

• Verkiezingen OPR 

Niek van der Zanden 

23-10-2017 • Introductie nieuwe leden 

• Nieuwe OPR 

• Communicatie achterban 

 

13-11-2017 • Veranderingsparagraaf 1.0 met stemmen 

• Communicatie achterban 

• Interim voorzitterschap 

Niek van der Zanden 

 
 
Het dagelijks bestuur van de OPR heeft daarnaast nog vier keer onderling overleg gehad. 
Onderstaande tabel geeft inzicht in de opkomst en belangrijkste punten van die vergaderingen. 
 
Data: Aanwezig vanuit 

OPR:  
Hoofdpunten: 

2-6-2017 2 Jaarplanning OPR 2017-2018 

20-11-2017 2 Opschonen MRcentraal 
Website OPR 

4-12-2017 2 Opschonen MRcentraal 
Website OPR 

8-12-2017 2 Website OPR (Wendy Kuijpers) 
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Maandelijks vindt er een overleg plaats tussen het dagelijks bestuur van de OPR en het bestuur van 
het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband wordt hierbij vertegenwoordigd door 
directeur Niek van der Zanden. Onderstaande tabel geeft inzicht in de opkomst en belangrijkste 
punten van die zeven overleggen. 
 
Data: Aanwezig 

vanuit OPR:  
Hoofdpunten: 

10-1-2017 2 • Reglementen en statuten 

• Bezoek inspectie 
14-2-2017 2 • Reglementen en statuten 

• Communicatie achterban 
4-4-2017 2 • Grootte OPR 

• Inspectierapport 
30-5-2017 2 • Jaarverslag swv 
4-9-2017 2 • Verkiezingen 

• Communicatie achterban 
9-10-2017 2 • Verkiezingen 

• Website OPR 

• Veranderingsparagraaf 1.0 
5-12-2017 2 • Nieuwe OPR 

• Website OPR 
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Bronnen: 
• Website RSV-PVO (http://www.swveindhovenkempenland.nl/organisatie)  

• MRcentraal OPR 
o Presentielijsten 
o Notulen 
o OP4.0; Niek van der Zanden, 2016 
o Veranderingsparagraaf 1.0; Niek van der Zanden, 2017 

• Wet passend onderwijs (https://www.passendonderwijs.nl/wp-
content/uploads/2014/09/Wet-passend-onderwijs.pdf) 
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