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Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag 2015-2016 van de OPR verbonden aan 

Samenwerkingsverband Passenderwijs. 

In 2015-2016 heeft de OPR vijf keer vergaderd. Conform het afgesproken ritme is de 

directie van Passenderwijs bij drie vergaderingen aanwezig geweest en heeft twee 

keer onderling overleg plaatsgevonden zonder de directie.  

Onze kerntaak is het beoordelen van en (zo mogelijk) instemmen met het 

ondersteuningsplan. Het plan moet ééns per vier jaar in zijn geheel worden 

beoordeeld, waarbij is afgesproken en vastgelegd dat wij instemmingsrecht hebben 

op de jaarlijkse wijzigingen.  

Ook dit jaar hebben we dit ingevuld door tijdens elke vergadering met de directie 

de door hen voorgedragen wijzigingen te beoordelen en niet te wachten tot weer 

een heel jaar is verstreken. Op drie momenten hebben wij na toelichting en overleg 

ingestemd met de voorgenomen wijzigingen.  

Wij hebben de interne afstemming en de contact met de directie als constructief 

ervaren en kijken dan ook terug op een goed jaar. Voor het komend jaar willen we 

aan deze werkwijze vasthouden en nagaan hoe wij ons als OPR verder willen en 

kunnen ontwikkelen. 
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Mission statement 

De definitie kaders van OPR zijn controleren; casuïstiek; communicatie naar 

achterban. 

Het accent ligt op de controlerende rol; ook willen we verbinding met en een pro-

actieve rol naar de achterban waarbij we op onze eigen manier contact met hen 

zoeken. 

 

 

Samenstelling OPR  

Personeelsgeleding met bestuur 

Marleen Visschers  AURO   

Els Timmer    St. Antonius  (secretaris OPR) 

Anne-Marie Vendrig  Kalisto    

Suzan de Jong  SPCO 

Henriëtte van Barneveld Vechtstreek & Venen 

Monique van Oosterom  Pastoor Ariëns   

Jantine vdr Lecq   Wereldkidz  

Carin Frijters    St. Klasse 

Linda Romijn    Onderwijs Primair 

Wendy van Butselaar Federatie Groene Hart 

Brigitte van Leeuwen De Groeiling 

Benno Heije   Gewoon Speciaal 

Gretha Zijlstra  F.Redlschool MRlid 

 

Oudergeleding met bestuur 

Monique vdr Meer   St. Antonius 

Nico Kaptein   Kalisto  (voorzitter OPR) 

Heidi Habben Jansen SPCO 

Ruud Baar   Vechtstreek & Venen 

Dahlia Djohan  St. Klasse   

Jan Vergeer   Onderwijs Primair  

Janneke Los   Federatie Groene Hart 
 

Er zijn 7 vacatures voor de OPR (per juli 2016) 

Groep 1 Openbaar en bijzonder onderwijs in Woerden, Breukelen, Maarssen,  

De Ronde Venen 

 vanuit Wereldkidz      Ouderlid 

 vanuit AURO    Ouderlid 

 vanuit Pastoor Ariëns      Ouderlid 

Groep 2 Jenaplan- en Montessorischolen in het SWV Personeels- en ouderlid 

Groep 3 Overig (Scholen Oudewater (3) en Stichtse Vecht (3))  Ouderlid   

Groep 4 Gewoon Speciaal    Ouderlid 
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Jaarverslag  

In 2015-2016 heeft de OPR vijf keer vergaderd. 

22 september 2015 

Bij deze vergadering is de directie van Passenderwijs aanwezig.  

In de vergadering licht Jasper Puttenstein de rapportage van de onderwijsinspectie 

toe naar aanleiding van het kwaliteitsonderzoek. Het rapport was voornamelijk 

positief. Twee vragen van de inspectie worden op de volgende manier beantwoord: 

Punt 1: 

Om voldoende zicht te hebben op alle kinderen met extra ondersteuningsbehoefte 

gaat Passenderwijs één maal per jaar de kinderen met een OPP bij de scholen 

opvragen.  

Punt 2:  

De inzet van de middelen die de scholen ontvangen van Passenderwijs zal worden 

geëvalueerd. Als scholen een tweede keer een eigen ondersteuningsbudget 

aanvragen, vraagt Passenderwijs wat er de vorige keer met de middelen is gebeurd 

en wat het heeft opgeleverd. 

Jasper Puttenstein geeft  ook een presentatie over het ondersteuningsplan met het 

accent op de wijzigingen die al eerder besproken zijn met de OPR en waarmee de 

OPR heeft ingestemd. 

17 november 2015 

Als gastspreker is Tiny Bouthoorn uitgenodigd. Zij is coördinator bij Passenderwijs en 

licht de werking van het loket bij Passenderwijs toe. Ze geeft aan welke keuzes 

gemaakt worden. Er wordt een casus ingebracht van een van de scholen. Het 

Groeidocument dat hierbij hoort wordt met de beamer getoond. Stapsgewijs 

worden de verschillende trajecten doorlopen. Het Groeidocument is inmiddels goed 

ingeburgerd bij IB-ers, scholen en ouders. 

Er zijn nog steeds verschillende vacatures binnen de OPR. Het is de 

verantwoordelijkheid van scholen en besturen deze vacatures in te vullen. 

 

19 januari 2016 

In deze vergadering worden de jaarverslagen van de OPR van de afgelopen twee 

jaar goedgekeurd. 

De directie van Passenderwijs licht de monitor t/m 12 november 2015 toe. Het SWV is 

bezig een visie te ontwikkelen over wat basisondersteuning is en wat door het 

samenwerkingsverband moet worden bekostigd. In augustus 2017 moeten de kaders 

duidelijk zijn. Passenderwijs verhoogt stapsgewijs de overdracht voor middelen voor 

lichte ondersteuning basisscholen tot 100% in 2019. Passenderwijs informeert bij de 

schoolbesturen hoe deze middelen worden ingezet. De Leeskliniek valt nu in de 

basisondersteuning en zou in de toekomst extra ondersteuning kunnen worden. Dit 

geldt ook voor sociale vaardigheidstrainingen.  

Een arrangement is voor één jaar geldig, want de hulpvraag kan veranderen en 

scholen moeten daardoor kritisch blijven kijken. 
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Tijdens deze vergadering worden ook twee casussen van de Landelijke 

geschillencommissie passend onderwijs besproken. Scholen moeten de 

onderwijsbehoeften van een kind duidelijk in kaart brengen, ouders voldoende 

informeren en voldoende beargumenteren wat de school wel / niet kan. 

Leerproblemen kunnen goed worden vastgesteld. Gedragsproblemen zijn lastiger 

goed vast te stellen, er is vaak een onderzoek nodig. 

Deze vergadering komt ook de meest recente versie van het Ondersteuningsplan 

aan de orde. Deze wordt toegelicht door de directie. De vergadering stemt in met 

de aanpassingen. 

15 maart 2016 

In deze vergadering staat de communicatie met de achterban (teams / ouders) op 

de agenda. Er komen weinig vragen vanuit de achterban, doordat deze nauwelijks 

weet wat de OPR inhoudt.  Als OPR-lid kun je de link van de nieuwsbrief van 

Passenderwijs doorgeven voor de nieuwbrief of website van je school (scholen), een 

stukje over de OPR schrijven in de schoolgids of de notulen van de OPR als vast 

agendapunt  op de vergadering van de (G)MR zetten. De oudergeleding staat 

anders in de OPR dan de personeelsgeleding en is inhoudelijk vaak minder op de 

hoogte. Communicatie met de achterban komt als vast agendapunt op de OPR-

vergadering.  

24 mei 2016 

Voor deze vergadering is Karin van der Meer uitgenodigd. Zij is begeleider Passend 

onderwijs bij Passenderwijs en vertelt over meer- en hoogbegaafde leerlingen. Dit is 

een interessant en levendig onderdeel van de vergadering. 

Vervolgens wordt de laatste stand van zaken van de kadernotitie statushouders 

Woerden (vluchtelingen) besproken. 

Peter Truijens informeert de OPR over de positionering van Passenderwijs vanaf 

augustus 2017. 

De OPR stemt in met de laatste versie van het Voortgangsdocument van het 

ondersteuningsplan. De leden van de OPR waarderen het in de loop van het jaar 

steeds op te hoogte gehouden te worden door het bestuur van aanvullingen. De 

OPR heeft daardoor tijd om van gedachte te wisselen met het bestuur over de 

aanpassingen. De belangrijkste aanvulling is die van de financiële paragraaf. Hierin 

wordt opgenomen dat schoolbesturen verantwoording afleggen over de middelen 

die ze vanuit Passenderwijs ontvangen. Indien geen sprake is van rechtmatige 

besteding wordt de maandelijkse overdracht opgeschort. 

 

 

Vergaderrooster voor schooljaar 2016 – 2017 

20 september 2016 (met directie) 

15 november 2016 

17 januari 2017 (met directie) 

14 maart 2017 

16 mei 2017 (met directie) 


