
 

 

 

 

 

Jaarverslag OPR SWV Deventer 2021 

 

Inleiding 

In het jaarverslag OPR SWV Deventer 2021 geeft de Ondersteuningsplanraad (OPR) een korte 

weergave van de werkzaamheden in het afgelopen jaar.  

In 2021 heeft de OPR 5 vergadermomenten gehad, dit was deels online en deels fysiek. In verband 

met de Corona maatregelen was het niet elke bijeenkomst mogelijk om fysiek bijeen te komen. Op 

de volgende data hebben de vergaderingen plaats gevonden: 02-02-2021, 13-04-2021, 22-06-2021, 

28-09-2021 en 23-11-2021. De belangrijkste onderwerpen die besproken zijn tijdens de 

bijeenkomsten zijn:  

- De onderwijsinspectie 

- Het bestedingsplan bovenmatige reserves 

- De nieuwe reglementen en statuten 

- Samenstelling van de OPR (nieuwe leden) 

- De jaarplanning 

 

Wat is de OPR?  

De OPR is de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (SWV). Elk SWV heeft een 

Ondersteuningsplanraad (OPR), dit is verplicht op grond van de wet passend onderwijs. De OPR is het 

medezeggenschapsorgaan van het SWV. Ouders, leerlingen en docenten hebben medezeggenschap 

over het beleid en de verdeling van middelen van het SWV. Alle scholen voor voortgezet (speciaal) 

onderwijs zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband VO 

Wat doet de OPR?  

De OPR heeft volgens de wet passend onderwijs de taak om eens per vier jaar instemming te geven 

aan het Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan afspraken over de manier waarop alle 

leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de passende ondersteuning kunnen 

krijgen die zij nodig hebben. 

Hoe is de OPR georganiseerd? 

De OPR heeft een reglement, een statuut en een huishoudelijk reglement. In deze formele stukken 

staat bijvoorbeeld beschreven hoe de vergaderingen worden voorbereid en verlopen, hoe er wordt 

gestemd en waar stukken van de OPR zijn in te zien. 

Wie zitten er in de OPR 

In de OPR zijn personeelsleden en ouders aanwezig van de diverse scholen voor voorgezet (speciaal) 

onderwijs die aangesloten zijn bij SWV Deventer.  

 

Samenstelling OPR 2021 

De onderstaande personen hadden in 2021 een zitting in de OPR  namens de ouders of het personeel 

van scholen die aangesloten zijn bij SWV Deventer. 



 

 

 

1. EHL De Boerhave: persooneelslid (voorzitter tot juli 2021) 

2. EHL Arkelstein: personeelslid (secretaris tot juli 2021) 

3. EHL Het Stormink: personeelslid (voorzitter) 

4. Pluryn, VSO Deventer: personeelslid (secretaris) 

5. De onderwijsspecialisten, VSO De Linde: personeelslid (vervangend voorzitter) 

6. EHL Arkelstein: personeelslid 

7. EHL De Boerhave: personeelslid 

8. EHL Het Stormink: ouder (tot juli 2021) 

Vanuit het Samenwerkingsverband heeft de directeur deelgenomen namens het bestuur van het 

SWV aan. De beleidsmedewerker van het SWV heeft deelgenomen als notulist. 

Terugblik 2021 

Passend onderwijs is een onderwerp dat veel aandacht krijgt binnen de OPR vergaderingen. 

Verbeterpunten binnen het passend onderwijs zijn een van de speerpunten hierin.  

In 2021 zijn er verder nieuwe reglementen opgesteld voor het functioneren van de OPR. Hiervoor 

is een werkgroep samengesteld, bestaande uit drie leden van het OPR, die voorwerk heeft 

verricht samen met de directeur van het SWV en de externe ondersteuner. De conceptversies 

zijn vervolgens besproken binnen de OPR. In het najaar van 2021 zijn de 

medezeggenschapsreglement, medezeggenschapstatuut en het huishoudelijk reglement ter 

instemming voorgelegd aan de OPR.  

In juni 2021 hebben de OPR-leden een training over het functioneren binnen de OPR gevolgd. 

Punten die hierbij besproken zijn onder andere: De betrokkenheid van de OPR binnen het SWV, 

achtergronden bij passend onderwijs, de medezeggenschap, het samenwerkingsverband 

Deventer VO, planning van de ondersteuning (ondersteuningsplan) en het functioneren van de 

OPR.  

Wat betreft het bestedingsplan heeft de OPR gesproken over de keuzes die genomen moesten 

worden over het afbouwen van de reserves. Hierbij is er unaniem een keuze gemaakt uit de 

opties die voorgelegd waren door het bestuur.  

In november 2021 heeft de OPR toelichting gekregen over de financiën en ontwikkelingen van 

adviseur die aangeschoven is namens het bestuur van het SWV.   

Wegens het vertrek van de vorige voorzitter en secretaris is in september 2021 een nieuwe 

voorzitter en secretaris benoemd en is er een nieuw personeelslid aangetreden. De OPR is in 

2021 actief op zoek gegaan naar een oudergeleding, deze is echter nog niet optimaal ingevuld.  

Vooruitblik 2022 

Begin 2022 zal het bestuur de statuten en reglementen vaststellen die opgesteld zijn. De 

samenstelling van de OPR, met name de oudergeleding, zal de nodige aandacht krijgen. In 2022 

komt een nieuwe ondersteuningsplan tot stand waar de OPR zich ook in zal verdiepen. Ook zal 

verder de begroting van het SWV aan bod komen. Tot slot krijgt de OPR een eigen tabblad 

binnen de website van het SWV waarin de OPR de vergaderdata, besluiten/notulen en 

jaarverslag openbaar zal maken.  

 

Geschreven door de voorzitter en secretaris van de OPR SWV Deventer  


