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Inleiding 
Sinds december 2012 is de ondersteuningsplanraad (OPR) operationeel. Dit is een belangrijk orgaan 

binnen het samenwerkingsverband. Deze raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan 

dat het samenwerkingsverband (minimaal één keer per vier jaar) opstelt. Deze raad wordt gevormd 

door enthousiaste onderwijsprofessionals en betrokken ouders die allen graag willen meedenken 

over passend onderwijs met als doel dat alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband passend 

onderwijs kunnen volgen.  

 

Samenstelling OPR 
De samenstelling van de raad bestaat uit 5 ouders en 5 onderwijsprofessionals. Alle vormen van 

onderwijs (de verschillende clusters, SBO en regulier) zijn vertegenwoordigd in de raad.  

In 2017 hebben wij afscheid genomen van de voorzitter, Saskia Verhagen. Loes van Herten heeft haar 

plaats in de oudergeleding ingenomen. Jenske Vermeulen haar rol als voorzitter van de OPR.  

Tot nu toe kent de OPR alleen de voorzittersrol, er is geen secretaris of penningmeester benoemd. 

De OPR heeft wel reguliere ondersteuning voor notulen en website door de management assistente 

van het samenwerkingsverband.  

 

Ouder geleding: 

 Mevrouw S. (Saskia) Verhagen, ouder Vrije School Mareland, Leiden ( voorzitter OPR) (afgetreden 

maart 2017) 

 Mevrouw D. (Denise) Bouwman, ouder Meerpaal, Leiden 

 Mevrouw S. (Sietske) de Jongh, ouder OBS de Vogels, Oegstgeest 

 Mevrouw J. Gijzenberg, ouder RK basisschool De Kiem, Roelofarendsveen 

 Mevrouw C. van Doesem, ouder OBS de Arcade, Leiden 

 Mevrouw L. van Herten, ouder OBS de Dukdalf, Leiden (vanaf maart 2017) 

 
Onderwijsgeleding 

 Mevrouw J. (Jacqueline) Peels, Intern Begeleider Basisschool De Springplank Leiden (PO) 

 Mevrouw M. (Marijke) Hartemink, Intern Begeleider Leo Kanner (SO) 

 Mevrouw B. (Barbara) Westerink, leerkracht De Vlieger (SBO) 

 Mevrouw C. (Carla) Reijners, logopediste De Korte Vliet, Leiden (SO) (afgetreden september 

2017) 

 Mevrouw J. (Jenske) Vermeulen, Intern begeleider De Joseph school, Leiden 

 De heer E. (Erwin) Lebbink, Intern begeleider OBS Elckerlyc (PO) (vanaf november 2017) 

 

Het overleg met de directeur en de achterban  
De vergaderingen van de OPR vinden plaats op het kantoor van het samenwerkingsverband en 

verlopen in een constructieve en zeer open sfeer. De OPR speelt de rol van “critical friend’ in de 

overleggen.  
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Het overleg met de achterban heeft niet volgens een vaste structuur plaatsgevonden. Vanuit de 

onderwijsgeleding is er wel informeel gesproken binnen scholen en IB verbanden. Vanuit de 

oudergeleding is nog nauwelijks sprake van achterban informeren of raadplegen. Dit jaar is gestart 

met het organiseren van een themabijeenkomst.  

 

De behandelde onderwerpen  
In 2017 is de OPR 5 keer bijeengekomen om te vergaderen met het samenwerkingsverband. Het 

overleg met directeur Rich van den Berg is daarbij steeds in een prettige en constructieve sfeer 

verlopen. Daarnaast is de OPR twee keer samengekomen ter voorbereiding op de vergaderingen in 

januari en maart. De belangrijkste thema’s waren het ondersteuningsplan en een themabijeenkomst.  

 

Ondersteuningsplan 

In januari heeft de OPR een conceptversie van het nieuwe ondersteuningsplan besproken en op basis 

hiervan pro-actief een advies aan het samenwerkingsverband uitgebracht. In de vergadering van 

maart heeft de OPR ingestemd met het ondersteuningsplan inclusief bijlagen. De OPR heeft daarbij 

aangegeven positief te zijn over de richting waarin het passend onderwijs zich in de regio Leiden 

beweegt en de vorderingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt. De OPR heeft echter ook erkend dat 

dit een transitieproces is van hoge complexiteit en lange duur en heeft aangegeven dat zij vanuit de 

rol van kritische meedenker alert zal blijven op waar het mogelijk beter kan. Daarbij zijn drie 

aandachtspunten benoemd:  

 De OPR verwacht een heldere monitoring op inzet en kwaliteit van de bijdrage van de AED.  

 De OPR zal de faciliterende rol van het SWV monitoren waar het gaat om de versteviging van de 

rol en positie van de leerkracht en haar/zijn vermogen zelf sturing te geven aan de invoering van 

passend onderwijs.  

 De OPR zal meer dan voorheen monitoren op de financiële situatie (begroting en uitgaven).  

 

Thema-avond passend onderwijs 

Alle medezeggenschapsraden van de scholen die onderdeel uitmaken van het 

samenwerkingsverband passend primair onderwijs regio Leiden zijn door de OPR uitgenodigd voor 

een thema-avond over passend onderwijs op maandag 25 september 2017, omdat de OPR er belang 

aan hecht om met haar achterban in contact te komen en in gesprek te gaan over de uitvoering van 

het passend onderwijs. De bijeenkomst werd begeleid door een lid van de OPR.  De directeur van het 

samenwerkingsverband Rich van den Berg was uitgenodigd als spreker. Er waren circa 20 

deelnemers, afkomstig van 9 scholen uit de regio. Zij hebben de bijeenkomst als interessant en 

informatief ervaren. Mensen hebben mee naar huis genomen dat ze als MR een rol hebben (SOP, 

besteding gelden passend onderwijs) en daarover met ouders moeten communiceren. 

 

Begroting en verantwoording 
De ondersteuningsplanraad kon afgelopen schooljaar gebruik maken van de faciliteiten van het 

samenwerkingsverband, zoals gebruik van de vergaderaccomodatie met koffie- en 

theevoorzieningen. Er is een afscheidsdiner geweest voor de scheidend voorzitter. Verder zijn er 

door de raad het afgelopen jaar geen kosten gemaakt.  


