4 december 2019
Nieuwsbericht vanuit de OPR
Beste ouders en collega’s,
Hierbij een tweede berichtje vanuit de ondersteuningsplanraad (OPR) van het
samenwerkingsverband passend onderwijs. Op dinsdag 19 november zijn wij weer bij elkaar
gekomen om de plannen en de lopende projecten te bespreken.
Wat is de OPR?
Omdat er soms toch nog onduidelijkheid bestaat over wat de OPR inhoudt, hierbij kort nog een
stukje over waar de OPR zich mee bezighoudt.
De Ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van een samenwerkingsverband
(swv) passend onderwijs. De OPR heeft instemmingsrecht op de vaststelling en wijziging van het
Ondersteuningsplan. De OPR van het samenwerkingsverband PO Zuid-Kennemerland ziet zijn taak
echter breder. De OPR wil vanuit zijn rol een bijdrage leveren aan de realisering van passend
onderwijs door vragen te stellen, goed geïnformeerd te zijn en de achterban goed te raadplegen en
te informeren. De OPR vormt zich eigenstandig een oordeel, op basis van verschillende
informatiebronnen. De inhoudelijke uitgangspunten van de OPR zijn:
1 Het onderwijs moet passend zijn voor de leerling.
2 Het onderwijs moet passend zijn voor de ouders.
3 Het onderwijs moet passend zijn voor het onderwijspersoneel.
4 De organisatie van het onderwijs en de ondersteuning zijn doelmatig.
De OPR bestaat uit personeelsleden (van scholen) en ouders van leerlingen van scholen die zijn
aangesloten bij het samenwerkingsverband. De leden van de OPR worden afgevaardigd door de
leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden. In ons samenwerkingsverband is gekozen voor
een ondersteuningsplanraad van acht leden (vier leden vanuit het personeel, vier leden vanuit
ouders). De acht leden worden gekozen uit vier samengestelde groepen van besturen. De groepen
zijn zo gekozen dat besturen (< 1200 leerlingen) en het speciaal onderwijs uitdrukkelijk zijn
vertegenwoordigd in de ondersteuningsplanraad.
Meer informatie over de OPR is te vinden op de website: www.passendonderwijs-zk.nl/opr
Werving nieuwe leden
Momenteel zijn wij bezig met het werven van nieuwe leden voor de OPR. Wij zijn namens het
personeel goed vertegenwoordigd, maar zijn nog op zoek naar 2 nieuwe ouders.
Hoogbegaafdheid
Het project hoogbegaafdheid loopt inmiddels op volle toeren. Er is veel vraag vanuit de scholen voor
extra ondersteuning op het gebied van hoogbegaafdheid. De ouderavonden vanuit Peers4parents
zijn inmiddels gestart en zaten erg snel vol. Er wordt eventueel een nieuwe serie bijeenkomsten
gepland en gehouden, wellicht in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Begroting
Het eerste concept van de begroting voor 2020 en de meerjarenbegroting is besproken in de
bestuursvergadering. Op 11 december wordt de begroting voorgelegd ter vaststelling in de algemene
ledenvergadering (ALV). Er worden grote investeringen gedaan wat betreft hoogbegaafdheid en ITKmaatjes (dit betreft het vergroten van expertise op de scholen). Dit laatste is een intensief traject
voor 12 scholen. Scholen die hieraan mee doen, krijgen via hun bestuur extra formatie om mee te
kunnen doen. Het ondersteuningsbedrag in het regulier onderwijs is van €290,- per leerling naar
€350,- per leerling gegaan. De financiering van het gespecialiseerd onderwijs gaat de komende jaren
wellicht veranderen in vorm.
Terugkoppeling inspectie
De onderwijsinspectie is 2 keer langs geweest bij het SWV, om te kijken hoe er gewerkt wordt en of
dat aan de eisen van de inspectie voldoet. Op 4 november heeft de inspectie met ouders, ib-ers,
leerkrachten etc. gesproken. Op 18 november is er gesproken met de intern toezichthouders, het
bestuur, Maroes Albers (directeur SWV) en collega’s. Bij 2 scholen is er een verificatieonderzoek
gedaan. Men is in het algemeen positief over het SWV, met name de mate van samenwerking en
kwaliteitscultuur worden geprezen. Als verbeterpunt werd genoemd het ondertekenen van de
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door een tweede deskundige. Bij sommige TLV’s ontbrak ook de
naam en functie. Hier gaat het SWV mee aan de slag. Het intern toezicht moet anders geregeld
worden. Het Intern toezicht moet gescheiden zijn van het bestuur, dat gebeurt nu onvoldoende. Ook
moet zij twee keer per jaar aan tafel zitten met de OPR. Er zal bij andere SWV nagevraagd worden
hoe zij dit doen. De Inspectie vindt dat doelen van het SWV meer ‘smart’ geformuleerd kunnen
worden. Hiermee gaat het SWV ook aan de slag. Het conceptrapport van de inspectie wordt
waarschijnlijk in januari 2020 toegestuurd. Hierop kan het SWV een reactie geven, waarna het
definitieve rapport begin voorjaar 2020 wordt vastgesteld.
Inspiratieregio Met Andere Ogen
Er is een landelijke coalitie van o.a. het Ministerie van VWS en OCW betreffende jeugdhulp en
onderwijs. René Peeters heeft in opdracht hiervan een rapport uitgebracht met aanbevelingen met
betrekking tot samenwerking jeugdhulp/onderwijs. Er wordt in onze regio al gewerkt aan veel van
zijn aanbevelingen. Een volgende stap van de coalitie is het vormen van inspiratieregio’s, om kennis
te vergaren en te delen. Er hebben zich 30 inspiratieregio’s aangemeld. Er zijn 11 inspiratieregio’s
waarmee men aan de slag gaat, waaronder onze regio. Dit is voor onze regio een stok achter de deur
om gezamenlijk in beeld te krijgen waar we naar toe willen, daar waar onderwijs en jeugdhulp elkaar
raken.

