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Notulen van de vergadering van de Ondersteuningsplanraad VO/VSO Midden-Holland & 

Rijnstreek 19 november 2018 – Dunantlaan 1, Reeuwijk  

 

Aanwezig: 

Namens de OR en (G)MR’en van de scholen: 

Alexander Anneveld (De Goudse Waarden) 

Monica van Driel (VSO Horizon) 

Max de Groot (Coornhert Gymnasium, voorzitter) 

Nicole Hollebrandse (Schoonhovens College) 

Karin de Jong (De Ark) 

Helma van Puijenbroek (Carmel College Gouda) 

Bas Uijterlinde (Scope Scholengroep) 

Joost Vreuls (ondersteuning/advies OPR) 

Brenda Walter (Schoonhovens College)  

 

Namens het samenwerkingsverband (SWV): 

Barend Verkerk (op afroep beschikbaar) 

 

Afwezig: 

Sjouke Hoogma (Wellant College) 

Miriam de Man (Coenecoop College) 

 

Notulist: Wim Nijenhuis 

 

 

01. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. Miriam heeft zich afgemeld.   

 

02. OPR vervangen secretaris 

De voorzitter meldt dat Karin bereid is om voorlopig de rol van secretaris op zich te nemen.  

 

03. Ingekomen stukken 

I181108.1 - Artikel steunpunt medezeggenschap 

I181108.2 - Medezeggenschap en schoolondersteuningsprofiel  

Joost merkt op dat het een gedateerd stuk is uit 2013, met bijvoorbeeld procedures voor de 

aanloopperiode. Gevraagd of er een meer actuele versie is, licht hij toe dat hij net een 

onderzoekje heeft gedaan onder vijftien OPR'en en een zevental directeuren. Ooit is besloten om 

het steunpunt medezeggenschap op te heffen en documenten over te zetten en te actualiseren. 

Men is nu een stap verder en een actualisatie is op zijn plaats. Dat is ook een van de 

aanbevelingen. Daarnaast gaat het tot nu toe over een ondersteuningsplan, maar als dat 

eenmaal staand beleid is, dringt zich ook de vraag op wat de rol nog is van een 

ondersteuningsplanraad. Een mogelijkheid is dat de OPR een klankbordfunctie krijgt.   
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De OPR neemt kennis van de ingekomen stukken.  

 

04. Verslag van de vergadering van 1 oktober 2018 

Het verslag wordt vastgesteld met inachtneming van enkele tekstuele aanpassingen.  

 

naar aanleiding van 

Pagina 4, punt 1.3: Joost tekent aan dat het medezeggenschapsstatuut van toepassing is voor 

zowel OPR als MRP, maar dat ze allebei wel een eigen reglement hebben.   

Pagina 4, doelstellingen: Bas merkt op dat zijn voorstel om een definitie van de doelstellingen in 

het statuut op te nemen niet is verwerkt in het bijgestelde statuut. Het punt komt aan de orde bij 

agendapunt 5.   

Pagina 4/5, scholing OPR, motie Kamer over SOP: Joost heeft kopiën van de motie van de Kamer 

en het standpunt van de minister gemaakt, deze worden bij de stukken gevoegd..  

 

05. Voorstel samenstelling OPR 

I181107 - Aanbiedingsbrief OPR , incl. nieuw concept voorstel. 

I180919.1.2 - MHR reglement OPR concept  

I180919.1.3 - MHR statuut MR OPR I180919.1.3 

Aangegeven wordt dat de aangepaste stukken achter het document Aanbiedingsbrief OPR 

zitten. Besloten wordt als eerste het aangepaste MHR Reglement MR OPR te bespreken. 

 

- Artikel 1, c: Joost merkt op dat de alv de interne toezichthouder is. Besloten wordt dit aan te 

passen.    

- Artikel 2, punt 1: De datum wordt toegevoegd.  

- Artikel 4, lid 1: 'wordt' moet worden gewijzigd in 'worden'. 

- Artikel 4, lid 4, kiesgroep: Joost stelt dat bedoeld wordt dat je de geleding hebt, met 

daarbinnen reguliere scholen, speciale scholen en praktijkscholen als 'kiesgroepen'. Artikel 

4 lid 4 wordt gewijzigd in: 'Een ieder kan zich slechts voor één geleding en daarbinnen voor 

één kiesgroep verkiesbaar stellen'.   

- Artikel 3, positie leerlingen: De voorzitter bevestigt dat bewust is besloten om leerlingen 

buiten beschouwing te laten. Wanneer een leerling met een beroep op de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS) toegang tot de OPR vraagt, dan zal men die 

ongetwijfeld toelaten. Eerdere ervaringen met leerlingen in de OPR waren echter niet 

positief.  

- Artikel 5, lid 1: 'maximaal' wordt geschrapt, de zittingsduur is vier jaar.    

- Artikel 5, lid 3: Helma wijst op de afspraak om na te gaan of er een overzicht van de huidige 

leden en hun zittingsduur is. Karin licht toe dat dit overzicht er is en door Barend is 

gecontroleerd. De voorzitter stelt voor om 'maximaal' hier te vervangen door 'in principe'. 

Dit wordt besloten.  

- Artikel 9, toelichting: Er wordt gesproken over het gevaar dat een schooltype (kiesgroep) 

oververtegenwoordigd raakt. Bas stelt dat men oververtegenwoordiging moet voorkomen 

en voegt toe dat hij er ook geen voorstander van is om het aantal termijnen niet te 

maximaliseren. Als het niet lukt om kiesgroepen vertegenwoordigd te krijgen, moet de OPR 
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dat probleem niet zelf proberen op te lossen. Dan is het aan de wetgever om te komen met 

een aanpassing. Brenda merkt op dat ook als kiesgroepen goed vertegenwoordigd zijn de 

kans bestaat dat één school met meerdere mensen vertegenwoordigd is. Joost stelt voor toe 

te voegen dat een school wordt vertegenwoordigd door maximaal één ouder en maximaal 

één personeelslid. Dit wordt besloten. Een lid met deze strekking wordt toegevoegd aan 

artikel 4.  

- Artikel 9, toelichting: de eerste twee bullets in de toelichting worden geschrapt.  

- Artikel 15: Het woord 'tussentijds' komt te vervallen, zowel in de kop als in het eerste lid.  

- Artikel 18a: De verwijzing naar de leerling komt te vervallen.  

- Artikel 22: Het artikel vervalt. 

- Artikel 29, lid 1, a en b:  Joost merkt op dat in artikel 25 de OPR ook een rol heeft bij 

aanstelling en ontslag van de directeur en vraagt of dit aspect bij artikel 29 bewust is 

weggelaten. Er wordt gesproken over nut en noodzaak om alle betrokkenen te raadplegen: 

het betekent nogal wat voor de OPR. Besloten wordt de zin aan te passen: 'De OPR betrekt 

alle bij het samenwerkingsverband betrokkenen al naar gelang de OPR dit van belang acht 

bij voorkomende situaties.'  

- Doelstellingen: Bas wijst op de afspraak om de doelstellingen van de OPR in het statuut op 

te nemen. Geconcludeerd wordt dat dit nog moet gebeuren.  

 

Besloten wordt de overeengekomen wijzigingen te werken zodat het statuut en het reglement in 

de vergadering van 11 maart kunnen worden vastgesteld. Nog niet besproken opmerkingen 

kunnen per e-mail aan de commissie (Miriam en Sjouke) worden doorgegeven.   

 

06. Wat verder ter tafel komt 

Formulier adviesaanvraag of instemming met een voorstel: Bas licht toe dat het gaat om een 

formulier waarop de OPR de verantwoording van een besluit kan vermelden. De voorzitter geeft 

aan dat het een nieuw formulier is, het is nog niet gebruikt.   

 

07. Rondvraag 

Er wordt geen gebruikgemaakt van de rondvraag.  

 

08. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. 

 

 

Actielijst 19 november 2018 
Onderwerp Datum 

Vergadering 

Actie Wie Datum gereed 

Voorstel samenstelling 

OPR 

19-11-2018 Aangepast voorstel ter vaststelling agenderen in 

vergadering 11 maart 2019. 

  

Scholing OPR 01-10-2018 Voorjaar 2019 wordt er een bijeenkomst gehouden over 

financiën en begroting. Hiervoor zal Infinite worden 

uitgenodigd.  

 

Joost 
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Overzicht leden en hun 

zittingsduur 

19-11-2018 Het overzicht wordt toegezonden aan de OPR. Karin  

Besluitenlijst     

Opting Out LWOO 01-10-2018 De OPR stemt unaniem in met het voorstel Opting Out 

LWOO 

  

 


