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

orgaan binnen het samenwerkingsverband PPO Leiden. Deze raad heeft instemmingsrecht op 

het ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband (minimaal één keer per vier jaar) 

opstelt. De OPR 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 2018 hebben wij afscheid genomen van een viertal OPR-leden. Gelukkig hebben we ook 

weer nieuwe vertegenwoordigers weten te vinden. Ook in 2018 kende de OPR alleen een 

voorzitters rol. De management assistente van het samenwerkingsverband, Lisette Bitter,  

verzorgt de notulen en de website.  

 

Ouder geleding 

 Denise Bouwman, Meerpaal, Leiden (afgetreden maart 2018) 

 Sietske de Jongh, OBS de Vogels, Oegstgeest (afgetreden mei 2018) 

 Ciska van Doesem, ouder OBS de Arcade (afgetreden november 2018) 

 Jolanda Gijzenberg, RK Basisschool De Kiem, Roelofarendsveen  

 Loes van Herten, OBS de Dukdalf, Leiden 

 Annemarie Koppenaal, OBS De Lorentz, Leiden (vanaf september 2018) 

 Marleen Peters, PI De Brug, Leiden (vanaf november 2018) 

 
Onderwijsgeleding 

 Jacqueline Peels, intern Begeleider Basisschool De Springplank, Leiden 

 Barbara Westerink, leerkracht De Vlieger (SBO), Leiden 

 Jenske Vermeulen, intern leerlingbegeleider St Joseph school, Leiden (voorzitter) 

 Erwin Lebbink, intern begeleider OBS Elckerlyc, Roelofarendsveen 

 Annelore Koster, leerkracht Leo Kanner Onderwijsgroep, Oegstgeest (vanaf 

november 2018) 
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Werkwijze 
In 2018 is de OPR 4 keer (20 maart, 22 mei, 10 september, 20 november) bijeengekomen om 

te vergaderen met het samenwerkingsverband. De vergaderingen van de OPR vinden plaats 

op het kantoor van het samenwerkingsverband en verlopen in een constructieve en zeer 

open sfeer, waarbij de OPR fungeert als de critical friend. De directeur van het 

samenwerkingsverband, Rich van de Berg,  praat dan de OPR bij over actuele ontwikkeling. 

Daarnaast worden zaken besproken die zijn voorbereid door werkgroepen. In 2018 zijn de 

werkzaamheden verdeeld in 2 werkgroepen n.a.v. opmerkingen bij de goedkeuring op het 

ondersteuningsplan in 2017. Dit zijn de werkgroep “Vraag leerkracht / IB-er” en de 

werkgroep “Financiën en inzet AED”. Daarnaast zijn er twee werkgroepen voor reguliere 

werkzaamheden van de OPR: de werkgroep “dialoog” (met de achterban) en de werkgroep 

“reglement en leden” (bij vacatures in de OPR).  

 

De behandelde onderwerpen  
Werkgroep vraag leerkracht / IB-er 

Bij de goedkeuring van het ondersteuningsplan in 2018 heeft de OPR aangegeven dat de zij 

de faciliterende rol van het samenwerkingsverband zal 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. In de vergadering van mei 2018 is een notitie 

van de werkgroep besproken. In het ondersteuningsplan worden schoolbesturen 

aangespoord om de leerkracht centraal te stellen. Het samenwerkingsverband kan echter 

alleen stimuleren om leerkrachten te professionaliseren; ze kunnen de aangesloten 

schoolbesturen echter niets opleggen. De OPR kan dit wel teruggeven aan de (G)MR’en om 

hier met hun schoolbesturen bij stil te staan.  

 

Werkgroep financiën 

Bij de goedkeuring van het Ondersteuningsplan in 2018 heeft de OPR aangegeven dat ze 

meer dan voorheen zal monitoren op de financiële situatie (begroting en uitgaven) en dat ze 

van het samenwerkingsverband een heldere monitoring op inzet en kwaliteit van de bijdrage 

van de AED verwacht. De werkgroep heeft de kwartaalrapportages besproken met de 

directeur van het samenwerkingsverband. Ook heeft de AED in de vergadering van november 

2018 haar werkwijze aan de OPR toegelicht.  

 

Werkgroep dialoog 

De leden van de OPR nemen deel zonder last of ruggespraak met de achterban. Dit neemt 

echter niet weg dat de OPR graag gevoed wordt door signalen uit de achterban. In 2017 is 

hiertoe een themabijeenkomst gehouden. In de vergadering van maart 2018 is stilgestaan bij 

een voorstel van de werkgroep dialoog hoe deze achterban het beste bij de OPR betrokken 

kan worden. Besloten is te zorgen voor goede informatievoorziening via de website en het  
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regelmatig versturen van een OPR-nieuwsbrief. De werkgroep heeft vervolgens gezorgd voor 

een update van de website. De eerste nieuwsbrief is in september 2018 verzonden naar alle 

directeuren en MR’en in het samenwerkingsverband.   

 

Werkgroep reglement en leden 

In 2018 heeft er een update plaatsgevonden van het OPR-reglement. Daarnaast hebben 3 

OPR-leden deelgenomen aan een landelijke OPR-avond in Utrecht. Naar aanleiding hiervan is 

het onderwerp vacatiegelden voor de oudergeleding geagendeerd en is een externe 

uitgenodigd voor de scholing van OPR leden in 2019. Ook is er aandacht geweest voor de 

vacatures die ontstonden door vertrek van OPR-leden.  

 

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

het samenwerkingsverband, zoals gebruik van de vergaderaccommodatie met koffie- en 

theevoorzieningen. Er is een afscheidsdiner geweest voor de aftredende leden. Verder zijn er 

door de raad het afgelopen jaar geen kosten gemaakt.  


