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Inleiding 

Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van het 
samenwerkingsverband passend onderwijs “Zeeluwe”. Met dit jaarverslag beoogt de OPR zich te 
verantwoorden voor haar werkzaamheden in 2020 en wil hiermee de achterban (ouders en 
leerkrachten) niet alleen informeren, maar ook motiveren zich aan te melden mochten er vacatures 
ontstaan. Dit jaarverslag zal naar alle MR-en van de deelnemende scholen worden gestuurd en 
eveneens op de website van Zeeluwe worden gepubliceerd. Het samenwerkingsverband “Zeeluwe” 
omvat alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de gemeenten Nijkerk, Putten, 
Ermelo, Harderwijk, Zeewolde, Nunspeet, Elburg en Epe. De besturen van deze scholen zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor passend onderwijs in deze gemeenten. 
 
Wat is de OPR? 
De OPR  (Ondersteuningsplanraad) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Elk 
samenwerkingsverband heeft op grond van de wet passend onderwijs verplicht een OPR, die 
gevormd wordt door ouders van de leerlingen en leerkrachten van de deelnemende scholen. 
De OPR heeft 16 gekozen leden, 8 ouders en 8 leerkrachten. Belangrijkste recht van de OPR is 
instemmen met het ondersteuningsplan, dat om de vier jaar opnieuw vastgesteld moet worden. In 
het ondersteuningsplan staan afspraken over de manier waarop alle leerlingen in het 
samenwerkingsverband zo goed mogelijk passende ondersteuning kunnen krijgen. De OPR helpt mee 
te bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband zich heeft gesteld, worden gehaald.  
Daarnaast kan de OPR gevraagd en ongevraagd het bestuur van het samenwerkingsverband 
adviseren. De OPR heeft een statuut en huishoudelijk reglement, waarin verplichtingen, organisatie 
en werkwijzen, doelen, faciliteiten enz. staan beschreven. Alle ouders van de leerlingen en de 
leerkrachten van de deelnemende scholen zijn verkiesbaar; gekozen leden hebben een zittingsduur 
van 3 jaar en kunnen zich daarna éénmaal herkiesbaar stellen. 
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Samenstelling OPR op 1 februari 2020 
De samenstelling van de OPR is in januari behoorlijk gewijzigd als gevolg van een groot aantal 
vacatures, dat in 2019 is ontstaan. In december 2019 is een oproep naar alle scholen en MR-en 
gegaan met de vraag om kandidaat-leden voor de OPR. Uiteindelijk hebben zich voldoende 
kandidaat-leden (5) voor de oudergeleding gemeld, zodat verkiezingen niet nodig waren. Voor de 
personeelsgeleding waren te weinig kandidaten; twee leerkrachten hebben aangeboden zitting te 
blijven nemen tot nieuwe kandidaat-leden zich zouden aanmelden. Een belangrijke argument was 
voor hen het feit dat in 2020 instemming verlenen aan het nieuwe ondersteuningsplan op de agenda 
stond. 
 
Oudergeleding      Personeelsgeleding 
Joost Verhoeff    Harderwijk Jolande van Olst  Nunspeet 
Renate Zilverberg   Harderwijk Jolanda Pieltjes   Nunspeet 
Natalie van Zoelen-Hoogeveen  Nijkerk  Jurgen van Ree   Putten 
Meinie de Vries    Harderwijk Bertine Bouw   Epe 
Michaela Klopman   Zeewolde Christine Westeneng  Nijkerk 
Peter Bos    Harderwijk Greet van der Craats  Epe 
Julian Mesrits    Harderwijk Elja Westerveen  Zeewolde 
Lianne Huis in ’t Veld   Harderwijk Hetty Swager   Elburg 
 
Naast de gekozen leden is ook Pieter den Besten bij de vergaderingen aanwezig; hij is op voordracht 
van de OPR benoemd als lid van het bestuur van Zeeluwe. Sieb van der Heide is de ambtelijke 
secretaris van de OPR. 
Michaëla Klopman is benoemd tot voorzitter; Peter Bos tot secretaris-penningmeester. Harderwijk is 
met 6 leden oververtegenwoordigd; de gemeente Ermelo is niet vertegenwoordig in de OPR.  
Daarmee kan niet voldaan worden aan het streven naar een evenredige verdeling van de leden over 
de regio. Eind 2020 besloot een aantal leden om vaak persoonlijke redenen te stoppen als lid van de 
OPR, waardoor er eind 2020 weer een oproep voor nieuwe leden is gedaan. 
 
Besproken onderwerpen   
Het hoofdthema voor 2020 was de instemmingsprocedure met het nieuwe Ondersteuningsplan 
2020-2024. In verband met de vele personele wisselingen hebben de aftredende leden, waaronder 
de ex-voorzitter en ex-secretaris de OPR geadviseerd bij de besluitvorming over het verlenen van 
instemming aan het ondersteuningsplan. Uiteindelijk heeft de OPR in maart besloten instemming te 
verlenen, met daarbij de volgende aandachtspunten:  
Het uitgangspunt van het  ondersteuningsplan is dat aan de lokale tafels (overleg lokale 
schoolbesturen, gemeenten en Zeeluwe) de concrete uitvoering wordt uitgewerkt. De 
procesbegeleiders hebben daarbij een sleutelpositie.  De OPR wil deze procesbegeleiders dan ook 
graag minimaal jaarlijks treffen in een OPR vergadering om de lokale jaarplannen en de voortgang 
daarvan te bespreken.  
Verder ziet de OPR  graag vanuit Zeeluwe een concreet format voor de jaarplannen om Zeeluwe-
brede thema’s te borgen en te monitoren. Thema’s als: hoe wordt de samenwerking tussen 
onderwijs/gemeente/jeugdhulp versterkt en verbeterd? Hoe worden kennis en  best practices 
gedeeld tussen verschillende scholen. Hoe leren we van elkaar óver de lokale tafels heen? In het 
ondersteuningsplan wordt ouderbetrokkenheid zeer terecht als focuspunt genoemd. Graag ziet de 
OPR nog een concrete uitwerking van dit thema in speerpunten of concrete resultaten die door 
Zeeluwe in dit kader gemonitord gaan worden. 
Het ondersteuningsplan is nog een zeer lijvig document. Eerder is gesproken over een publieksversie 
van het ondersteuningsplan. De OPR hecht er zeer aan, dat deze publieksversie ook nog wordt 
gemaakt. Dit is vooral belangrijk voor de doelgroep ouders. 
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De OPR heeft lang stil gestaan bij de rol en de bevoegdheden van de OPR; waarop wil de OPR zich 
richten? Gekozen is om de lokale jaarplannen als focus te nemen door aan te sluiten bij de lokale 
tafels en de procesbegeleiders uit te nodigen de jaarplannen en de uitvoering daarvan toe te lichten. 
In november heeft Jurgen van Rhee het lokale jaarplan van de gemeente Putten gepresenteerd. 
 
Twee leden van de OPR hebben zitting genomen in de sollicitatiecommissie voor de benoeming van 
een nieuwe directeur-bestuurder n.a.v. het vertrek van Karin Verkerk. 
Ook zijn OPR-leden uitgenodigd voor een gesprek met de onderwijsinspecteurs die in november een 
4-jaarlijks kwaliteitsonderzoek hebben gedaan. 
 
Overleg met directeur-bestuurder 
Bij iedere OPR-vergadering wordt ook de directeur-bestuurder uitgenodigd om de OPR te informeren 
over de voortgang en ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband. Dit jaar stond het 
ondersteuningsplan 2020-2024 veelal op de agenda. Daarnaast heeft de directeur-bestuurder de OPR 
geïnformeerd over de uitkomsten van het inspectie-onderzoek en over de betekenis van de 
Kamerbrief van minister Slob n.a.v. de uitkomsten van de beleidsnota “Evaluatie en verbeteraanpak 
passend onderwijs”. De inspectie heeft de kwaliteit van Zeeluwe als voldoende beoordeeld met een 
aantal lichte herstelopdrachten. In de Kamerbrief geeft de minister o.a. aan dat de invloed van de 
OPR op het beleid versterkt gaat worden door het instemmingsrecht op de meerjarenbegroting.  
In de laatste vergadering heeft de OPR de vertrekkende directeur-bestuurder Karin Verkerk bedankt 
voor de goede, positief-kritische samenwerking in de afgelopen vier jaren, waarin de relatie bestuur 
Zeeluwe en de OPR duidelijk is verbeterd. 
 
 
Tot slot  
 
2020 was in alle opzichten een bijzonder jaar, ook voor de OPR. De grote wijziging in samenstelling 
door de instoom van nieuwe leden en het vertrek van enkele ervaren leerkrachten en ouders heeft 
voor veel dynamiek gezorgd. Dit alles onder de omstandigheden van de corona-maatregelen, 
waardoor kennismaken en vertrouwd raken met elkaar noodgedwongen grotendeels via de webcam 
plaats moest vinden. Ondanks deze omstandigheden heeft de OPR goed kunnen functioneren, en 
bestaat de OPR eind 2020 uit een groep betrokken ouders en leerkrachten die een bijdrage willen 
leveren aan de kwaliteit van het passend onderwijs in de toekomst. We kijken met vertrouwen uit 
naar de komende jaren, waarin we de belangen van ouders en leerkrachten, en daarmee de kinderen 
die zij representeren, kunnen behartigen. De OPR ziet uit naar een goede samenwerking met Wilfred 
de Vries als nieuwe directeur-bestuurder en wil op actieve wijze invulling geven aan haar 
medezeggenschapsrol. 


