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Inleiding 
Sinds augustus 2013 is de ondersteuningsplanraad (verder te noemen de OPR) van het 
Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland operationeel. De raad heeft instemmingsrecht op het 
ondersteuningsplan dat het samenwerkingsverband (verder te noemen het SWV), minimaal één keer 
per vier jaar, opstelt.  
 
De OPR wordt gevormd door enthousiaste, betrokken onderwijsprofessionals en ouders die allen 
willen meedenken over passend onderwijs op de scholen binnen het samenwerkingsverband met als 
doel om voor alle leerlingen binnen het samenwerkingsverband, een passende onderwijsplek 
geboden kan worden. 
 
 

Samenstelling ondersteuningsplanraad 
De besturen, met uitzondering van Stichting Blosse, hebben een afgevaardigde in de OPR. Dit houdt 
in dat er tien besturen een leerkracht of ouder hebben afgevaardigd. 
 
De samenstelling van de raad: 
 
Voorzitter: mevrouw G. Meijer (tot 01-07-2018) (St. Heliomare)   
Vicevoorzitter: Mevrouw J. Harlaar (St. Sarkon)  
Penningmeester: Mevrouw J. Harlaar (St. Sarkon)  
Ambtelijk secretaris: mevrouw R. Nederbergh - Ondersteuner samenwerkingsverband 
 
Overige leden: mevrouw M. Schellinger tot 01-12-2017 / mevrouw A. van der Pol (per 01-12-

2017) (Meerwerf) 
 mevrouw M. Boon (St. ABBS Comenius) 
 mevrouw A. van Velthuijsen (St. Kopwerk)  
 mevrouw H. Tax (St. Schooltij)  

de heer R. van Zonneveld (tot 31-12-2017) (St. Samenwerkingsschool regio Den 
Helder)  

 mevrouw S. Bakker (per 01-02-2018) (St. Suplus)  
 mevrouw N. Minneboo (per 01-06-2018)  (St. Aloysius)  
 Vacature (St. GPOwn)  
  
 

Communicate 
• De OPR is te benaderen via het mailadres secretariaat@swvkopvannoordholland.nl 

 
• Op de website van het samenwerkingsverband worden reglementen en jaarverslagen 

openbaar gepubliceerd.  
 

• Vanuit de OPR wordt er via de leden gecommuniceerd met de (G)MR van de verschillende 
schoolbesturen. 
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De behandelde onderwerpen 
In het schooljaar 2017-2018 is de OPR driemaal bijeengekomen om te vergaderen. De coördinator 
van het Samenwerkingsverband heeft de bijeenkomsten van de OPR bijgewoond op verzoek van de 
OPR. Begin 2018 is Andrew Albers opgevolgd door Michiel van Lee, als coördinator van het 
Samenwerkingsverband. De drie vergaderingen zijn voorgezeten door de vicevoorzitter, Joke Harlaar.  
 
Het ondersteuningsplan 2018-2022 (verder te noemen OSP) inclusief de begroting vormden een 
belangrijk onderdeel van de vergaderingen. Daarnaast is de beleidsmonitor van het bestuur (per 
kwartaal) met daarin de verslaglegging van de vorderingen/ ontwikkelingen van/ binnen het SWV een 
vast agendapunt.  
 
Aan het begin van het schooljaar heeft de coördinator de OPR gevraagd mee te denken over de 
bouwstenen voor het nieuwe OSP. De opmerkingen en suggesties vanuit de OPR zijn aangedragen 
bij de coördinator en zoveel mogelijk meegenomen in het nieuwe OSP. Het OSP is in de vergadering 
van 19 februari 2018 voorgelegd aan de OPR. De OPR leden hebben ingestemd met het (concept) 
OSP. 
 
De beleidsmonitor van het bestuur vormt een vast agendapunt. Per vergadering worden hier een 
aantal zaken uitgelicht en nader toegelicht door de coördinator. Daarnaast worden de vragen en 
opmerkingen vanuit de OPR aangaande deze monitor behandeld.  
Onderwerpen die aanbod gekomen zijn, zijn onder andere: 

• Doel passend onderwijs  
• Ontwikkelingen passend onderwijs binnen het SWV  
• Onderzoek passend onderwijs Kohnstamm Instituut 
• Ontwikkelingen SO/ SBO  
• Privacywetgeving AVG 

 
De OPR gaat in gesprek met ouders om te horen hoe zij passend onderwijs ervaren.  
Er zijn in 2017-2018 een aantal acties afgesproken om de zichtbaarheid van de OPR te vergroten.  
 
Er zijn een aantal kleine aanpassingen aangebracht in de statuten van de OPR. 
 
Het financieel jaarverslag en het accountantsverslag 2017 zijn voorgelegd aan de OPR. De OPR 
leden zijn akkoord met de inhoud van zowel het jaarverslag als het accountantsverslag. De verslagen 
zijn vastgesteld. 
  
In het schooljaar 2017-2018 waren er opnieuw enkele wisselingen in de samenstelling van de OPR. 
Een aantal besturen was/is niet vertegenwoordigd in de OPR. Het blijkt lastig te zijn de vacatures in te 
vullen. In het bijzonder het werven van een ouder. 
De verantwoordelijkheid voor afvaardiging binnen de OPR ligt bij de GMR van de besturen.  
Aan het einde van het schooljaar staan er vacatures open voor Stichting Heliomare, St. 
Samenwerkingsschool regio Den Helder en Stichting GPOwn. 
 
 
Gevolgde scholing 
De vicevoorzitter, Joke Harlaar heeft een medezeggenschapscongres bijgewoond. 
  



 

Jaarverslag 2017-2018    4 
 

Begroting en verantwoording   
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft in haar begroting een faciliteit opgenomen voor de 
OPR (waaronder voor administratieve ondersteuning). De gemaakte kosten blijven binnen het 
gestelde budget. Verder zijn er in het schooljaar 2017-2018 geen kosten gemaakt. 
 
De OPR heeft het schooljaar 2017-2018 gebruik kunnen maken van de faciliteiten van Stichting 
Kopwerk voor het organiseren van OPR-bijeenkomsten. Vanaf juni 2018 worden de bijeenkomsten 
gehouden in het kantoor van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland PO aan de Drs. F. 
Bijlweg 8a in Den Helder. De afspraken voor het schooljaar 2018-2019 zijn reeds gemaakt.  
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