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Inleiding: 
Voor u ligt het Jaarverslag van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van Samenwerkingsverband 
PassendWijs. 
Sinds 4 maart 2014 is de OPR operationeel. De OPR is een medezeggenschapsorgaan binnen het 
samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan dat het 
samenwerkingsverband (minimaal één keer per vier jaar) opstelt.  
 
Samenstelling OPR: 
De OPR bestaat formeel uit zestien (16) zetels / leden. De meest wenselijke situatie is dat het 
aantal leden verdeeld is in de helft ouders en de helft personeel.  
Het afgelopen jaar waren 7 zetels ingevuld waarvan 6 door personeel en 1 door een ouder.   

Onderstaande regio’s zijn vertegenwoordigd in zetels, Overbetuwe / Lingewaard, regio Arnhem 
en het SO zijn met het dubbele aantal zetels vertegenwoordigd vanwege de grootte van deze 
regio’s. 

 
Overbetuwe / 

Lingewaard  
Renkum Arnhem Rheden- 

Rozendaal 
SO  

 
Vergaderfrequentie OPR: 
In het afgelopen schooljaar heeft de OPR 6x vergaderd. Door de COVID-maatregelen hebben deze 
digitaal plaatsgevonden.  
 
 
Terugblik: 
De OPR volgt de uitvoering van het vastgestelde Ondersteuningsplan (OP) in de praktijk. Vanuit het 
samenwerkingsverband zijn we door de directeur-bestuurder meegenomen in alle ontwikkelingen. 
Vanuit de OPR is de nadrukkelijke wens om het OP concreter uit te werken naar meetbare 
doelstellingen zodat het voor de OPR eenvoudiger is om zijn taak uit te voeren. 
Inmiddels is er meer data beschikbaar vanuit de management rapportages en monitor, de 
verwachting en wens van de OPR is dat deze steeds meer gekoppeld zullen worden aan de 
doelstellingen binnen het OP waardoor er meer inzicht komt in waar we staan en waar de 
aandachtspunten liggen. 
 
Eerdere plannen vanuit het SWV rondom Jaarplan en regioplannen zijn niet naar verwachting 
uitgevoerd ondanks de instemming die de OPR heeft op het Jaarplan vanuit het reglement. Hierover 
zijn diverse gesprekken gevoerd en heeft de OPR zijn verwachting helder uiteengezet. De OPR 
verwacht een concrete volgbare uitwerking van het OP, zodanig dat de OPR in staat is om zijn 
wettelijke taak uit te voeren. 
 
Einde schooljaar heeft de OPR meegewerkt aan het inspectiebezoek en heeft de OPR een gesprek 
gehad met de inspectie, uitkomsten hiervan zullen gevolgd worden door de OPR. Verwachting is dat 
er een herstelopdracht zal volgen voor het SWV. 
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Jaarverslag / Begroting Passendwijs: 
De OPR ontvangt deze gegevens ter informatie en verhelderingsvragen zijn gesteld. 
 
Thuiszitters: 
Beleid dient vanuit OGO te worden opgesteld. Binnen het OP is hierin een doelstelling opgenomen. 
Thuiszitters blijven een belangrijk aandachtspunt ook vanuit de OPR. Data van thuiszitters is nu 
opgenomen in de monitor en wenst de OPR te blijven volgen. 
 
Good Governance: 
Binnen Passendwijs is er sprake van een deels interne Raad van Toezicht (RvT). In het kader van de 
Code van goed Bestuur is de verwachting dat er eind 2021 een volledig onafhankelijke RvT zal zijn.  
Daarnaast is er nog een intern toezicht binnen de deelnemersraad.  
De OPR is van mening dat de code van goed Bestuur aandacht vraagt en de wijze waarop intern en 
extern toezicht is ingericht zal een aandachtspunt zijn voor de komende periode.  
 
Samenwerking OPR / MR-p 
Het afgelopen jaren is er een samenwerking gestart tussen de medezeggenschapsraad-personeel en 
de OPR, er is vanuit de wet een gedeeld medezeggenschapsstatuut en beide organen dienen door 
het bestuur geïnformeerd te worden. Door deze samenwerking is de verwachting dat 
informatiestromen effectiever zullen verlopen richting de medezeggenschapsorganen van het SWV. 
De concrete uitwerking is vastgelegd in een gezamenlijk huishoudelijk reglement. Beide organen 
blijven zelfstandig functioneren vanuit de eigen bevoegdheden en reglementen. Komend jaar zal de 
samenwerking worden geëvalueerd. 
 
Communicatie OPR naar achterban: 
Er zijn plannen rondom versterken van communicatie naar de achterbannen, hiervoor wenst de OPR 
gebruik te maken van de communicatiestructuren van het SWV. Deze zijn in oprichting. 
Vanuit de OPR zijn er wensen richting thema gesprekken met bijvoorbeeld de GMR-achterbannen. 
Gezien COVID-ontwikkelingen is de uitvoering hiervan uitgesteld. 
 
Financiële verantwoording: 
Er heeft een overgang plaatsgevonden van beheer middelen naar volledige verwerking via het 
administratiekantoor. In 2020 zijn er nog openstaande bedragen vergoed voortkomend uit eerder 
schooljaar. Totaal van uitgaven is € 518,- (attenties – bedankjes leden).   
 
 
Tot zover het Jaarverslag van de OPR. 
 
Waar ambities samenkomen  
                      “De kunst van het realiseren”  
 
 


