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Voorwoord: 
 
De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft in 2018 zich met name gefocust op de communicatie met de 
achterban. Daarbij hebben ze een algemene PowerPointpresentatie ontwikkelt en een webpagina 
ontworpen waarin naast algemene informatie ook de notulen, jaarverslagen en jaarplanning te 
vinden is. Deze pagina is opgenomen in de navigatie kolom van zowel ‘Informatie voor ouders’ als 
‘informatie voor scholen’.  
 
Net als in voorgaande jaren 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. Doordat wij meer routine hebben gekregen bij de uitvoering van 
onze bestuurlijke taken, hadden we ook minder overleg nodig en konden we elkaar tijdens de 
vergaderingen ook beter aanvullen. Ook voor de ondersteuningsplanraad is dit heel waardevol.   
 
Na de zomervakantie ben ik door samenwerkingsverband Oss gevraagd om een avond met hen te 
brainstormen over de invulling van de taken van de OPR. Samen met Niek van der Zanden hebben wij 
ons samenwerkingsverband vertegenwoordigd. Voor mij voelde het als eer en het was een 
bijzondere avond waarbij je een keer kon kijken in elkaars ‘keukens’.   
 
Kortom; 2018 is een rustiger jaar geweest waardoor er tijd was om elementen te verbeteren. 
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 in 2018 uit 16 zetels. Van deze 16 zetels waren er 12 ingevuld door ouders en 
personeelsleden. In 2018 namen geen leerlingen zitting in de OPR. Van de 12 ingevulde zetels 
kwamen in 2018 tussen de 9 en 11 leden naar de vergaderingen.  
 
Per 31 december 2018 bestond de OPR uit de volgende leden: 

Angeline Jeurissen – Personeel VSO Tamara Maas – Ouder VO 
Wil van Vliet – Personeel VO Ellen Boom – Ouder VSO 
Luciënne van Heugten – Personeel VSO Paul Mulder – Ouder VO 
Marlijn Martens – Personeel VO (secretaris DB 
OPR 

Hilde van Heuckelum – Ouder VO 

Marty van der Staak – Personeel VO  
Mirjam Eikenbroek – Personeel VO  
Mirjam Wigmans – Personeel VO  
  
Inge Everstijn-Veldhuizen (Interim-voorzitter 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. 
 
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 2018: 
 
2018 is het eerste jaar met een herziene, kleinere raad. De opstartfase van de reorganisatie is 
afgerond waardoor we kalm vaarwater zijn gekomen. De nieuwe kandidaten zijn geïnstalleerd, er is 
een rooster van aftreden en een jaarplanning die allen als richtlijn voor de toekomst dienen. Ook wat 
betreft de procedures rondom de veranderingsparagraaf hebben we ervaring waardoor deze minder 
voorbereidingen nodig hebben.  
 
Tijdens de vergadering van 26 februari waren lid dagelijks bestuur en de directeur van het 
samenwerkingsverband aanwezig op uitnodiging van de OPR. Dit omdat zij een nauwere 
samenwerking met het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband wilde creëren. Maar ook 
om iemand uit de raad van toezicht te spreken. De OPR is voornemens dit gesprek eens per twee jaar 
op te nemen in hun planning. Er werd informatie uitgewisseld over de nieuwe opzet van de OPR, 
governance en een te organiseren informatiebijeenkomst waarin alle partijen, betrokken bij een 
ondersteuningsplan, worden uitgenodigd. Dit laatste om kennis te maken en informatie en zienswijze 
uit te wisselen.  
 
Speerpunten in 2018 van de OPR waren:  

- Update van de website 
- Eigen emailadres in verband met continuïteit en bereikbaarheid van de OPR 
- Speerpunten uit het OP; deskundigheid delen VSO-VO & SOP’s vergelijken 
- Werving nieuwe leden 
- Communicatie met achterban 

 
In verband met de communicatie met de achterban is een webpagina online gegaan op de website 
van het samenwerkingsverband (https://www.swveindhovenkempenland.nl/dienstverlening/ 
informatie-voor-ouders/ondersteuningsplanraad-opr). Hierop zijn naast de algemene informatie over 
de ondersteuningsplanraad ook de notulen, jaarverslagen en jaarplanning te vinden.  
Vervolgens is er ook een algemene PowerPointpresentatie ontwikkelt voor de 
ondersteuningsplanraad. Deze is ook omgezet naar een introductiefilm die eventueel door de leden 
in te zetten is.  
Alle MR-en zijn hierover geïnformeerd zodat zij informatie over de raad en de vergaderingen kunnen 
downloaden.  
 
De oproep in september 2018 met betrekking tot nieuwe kandidaten voor de OPR heeft geen nieuwe 
aanmeldingen opgeleverd.  
 
Vanuit het samenwerkingsverband regio Oss is in het najaar een uitnodiging gekomen voor de 
interim voorzitter om een presentatie te komen geven en informatie te verschaffen over de opbouw 
en werking van de raad. Tijdens deze avond was ook de directeur van het samenwerkingsverband 
aanwezig om zijn visie op de invulling van Passend Onderwijs in regio Eindhoven-Kempenland te 
geven. Na de beide presentaties is nog er nog overleg tussen alle aanwezigen geweest over onder 
andere punten als het bereiken van de achterban.  
 
Aangezien er nog een lopend ondersteuningsplan is (OP4.0 verloopt 2020) heeft de directeur van het 
samenwerkingsverband eind oktober de eerste veranderingsparagraaf gepresenteerd tijdens een 
interactieve vergadering (Zanden, van der, 2018). 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 veranderingsparagraaf werd in 2018 wel laat toegestuurd omdat op 
het laatste moment er nog wijzigingen vanuit Den Haag kwamen. Hierdoor hadden sommige leden 
het gevoel dat ze de stukken minder goed hadden kunnen voorbereiden.  

https://www.swveindhovenkempenland.nl/dienstverlening/%20informatie-voor-ouders/ondersteuningsplanraad-opr
https://www.swveindhovenkempenland.nl/dienstverlening/%20informatie-voor-ouders/ondersteuningsplanraad-opr
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In deze veranderingsparagraaf zijn onder andere de beleidsinitiatieven met betrekking tot het 
samenwerkingsverband voor 2019 opgenomen. Dit zijn; 

• Coördinatie aansluiting onderwijs – arbeid 

• Relatie onderwijs – jeugdhulpverlening 

• Arrangementen VO - VSO 

• Ontwikkeling onderwijszorgarrangementen 

• Bevorderen van arrangementen en coalities tussen scholen onderling 
 
De OPR als raad heeft vier keer vergaderd. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de belangrijkste 
punten van die vergaderingen. 
 
Data: Hoofdpunten: Extra genodigden: 

26-2-2018 • Gesprek met toezichthouder Lid DB & directeur 
SWV 

16-4-2018 • OPR pagina op website SWV operationeel; 

• Jaarverslag OPR met stemming 

 

 • Rooster van aftreden  

25-6-2018 • Jaarverslag swv 2017 

• Jaarplanning 2018-2019  

• Interim voorzitterschap OPR 2018-2019 
met stemmen 

Directeur SWV 

24-9-2018 • Herziene jaarplanning 

• Herziend rooster van aftreden 

• Verkiezingen 

 

5-11-2018 • Veranderingsparagraaf 2.0 met stemmen 
 

Directeur SWV 

 
 
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: 

26-2-2018 2 Webpagina OPR 

3-12-2018 2 Opschonen MRcentraal 
Website OPR 

   
   

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 de 
directeur. Onderstaande tabel geeft inzicht in de opkomst en belangrijkste punten van die zeven 
overleggen. 
 
Data: Aanwezig 

vanuit OPR:  
Hoofdpunten: 

11-2-2018 2 • Communicatie achterban 

9-4-2018 2 • Informatiebijeenkomst 
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25-6-2018 2 • Jaarverslag swv 

• Communicatie achterban 
1-10-2018 2 • SOP format  

• Financiële verantwoordingsformat gelden SWV:  

• Verantwoordingen SOP/financieel laten tekenen 
door MR-en  

• 18-21jr regeling:  

• Informatieavond 
10-12-2018 2 • OP3.0 procedure 
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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 3.0; Niek van der Zanden, 2018 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swveindhovenkempenland.nl/organisatie
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/09/Wet-passend-onderwijs.pdf
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2014/09/Wet-passend-onderwijs.pdf

