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VERSLAG van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO/VSO 

Midden-Holland & Rijnstreek op 5 september 2016 te Gouda 

 

 

Aanwezig: 

Namens de (G) MR’en van de scholen:  

Max de Groot (Coornhert Gymnasium, voorzitter), Elke van Geest (Scala College, secretaris), Jan de Vos 

(steunpunt medezeggenschap), Marijke Westerman (Ashram College), Helma van Puijenbroek (Carmel 

College), Hellen Snoek (Coornhert Gymnasium/GSG Leo Vroman/Het Segment), Ingrid Blom (Goudse 

Waarden), Monica van Driel (Horizon/VSO Parkcollege), Petra de Bruijn (Schoonhovens College), Nico de Hey 

(Wellant College) 

 

Afwezig met afmelding:  

Marijke Westerman (Ashram College), Annemarie Vonk (Scope Scholengroep), Philip Bouthoorn (Willem de 

Zwijger) 

 

Afwezig (niet vertegenwoordigd):  

(G)MR-vertegenwoordigers van Prisma, Stichting Klasse/VSO De Ark 

(G)MR-vertegenwoordigers van het Wellant College 

 

 

Opening : 

De voorzitter opent de vergadering.  

De bijeenkomst staat in het teken van beraad op medezeggenschap binnen het SWV, stand van zaken 

aangaande governance en actualisatie van statuut/regelement.  

Jan de Vos is aanwezig voor toelichting en advies. De ondersteuningsaanvraag voor de OPR (door Jan) is 

ingediend en ligt ter goedkeuring bij het bestuur. Eventueel kan een verlenging voor deze ondersteuning 

worden aangevraagd. 

 

Governance: 

De OPR is in afwachting van een nieuw voorstel van het bestuur.  De verwachting is dat het bestuur de Wet 

Versterking Medezeggenschap meeneemt in het nieuwe voorstel. De OPR wil graag betrokken worden door 

het bestuur om hierin mee te denken. Dit is ook het advies van Jan de Vos.  

De inspectie ondersteunt een bestuur constructie met onafhankelijk toezicht.   

Afgesproken wordt dat de OPR op de volgende vergadering met het bestuur de voortgang op zal vragen. 

Vragen van de OPR aan het bestuur: 

- Wat is de planning m.b.t . het nieuwe voorstel? 

- Worden we bij de voorbereidingen betrokken? 

- Houdt het nieuwe voorstel rekening met de Wet Versterking Medezeggenschap? 

 

 

Medezeggenschap en scholing: 

Om beter mee te kunnen denken en praten is er behoefte aan scholing, m.n. op het gebied  financiën van 

het samenwerkingsverband. 

De OPR wil de begroting van het SWV kunnen lezen en begrijpen welke keuzes er in geld uitgedrukt worden. 

Om in te kunnen stemmen met financieel beleid vindt de OPR het volgende belangrijk: 

- Transparant beleid m.b.t.  de verdeling van middelen 

- Verantwoording van middelen  
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Het is voor de OPR de vraag of de (G)MRen van de scholen zich voldoende realiseren dat zij 

instemmingsrecht hebben op het financieel passend onderwijs beleid op de eigen school als onderdeel van 

de begroting en het jaarverslag.  (G)MRleden van de scholen worden daarom door de OPR in gelegenheid 

gesteld de scholingsbijeenkomst bij te wonen. Ieder vraagt dit na bij zijn eigen (G)MR. 

Datum scholing: maandag 21 november, 16.00-20.00uur, Zalencentrum De Brug, Reeuwijk. 

 

 

Statuut en regelement: 

Er worden een aantal wijzigingen besproken voor een betere samenstelling van de raad en een aanscherping 

van het statuut. Jan de Vos heeft voor de raad een concept statuut gemaakt met daarin vervlochten de Wet 

Versterking Bestuurskracht alsmede aanpassingen aan het oude statuut.  Het concept wordt toegelicht door 

Jan. De OPR kan zich vinden in de voorgestelde tekst.  De verplichte scheiding tussen bestuur en toezicht 

komt hierin terug. Werving van kandidaten kan volgens een verkiezingsdraaiboek, Jan zal een voorbeeld 

sturen.  Ter voorbereiding op de volgende vergadering waarop dit agendapunt voor besluitvorming 

terugkomt neemt Jan contact op met Barend Verkerk. 

 

 

Rondvraag: 

Er is geen rondvraag. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

 

Datum volgende bijeenkomst met het DB:  

20 september, 19.30 uur, ten kantore van het SWV te Gouda 


