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‘Het samenwerkings-
verband heeft de 
zaakjes goed op orde’

‘Dan ontstaat synergie 
waardoor we samen 
heel veel leerproblemen 
kunnen tackelen’

‘We moeten ervoor zorgen dat ons warme bad 
op temperatuur blijft

Germy Meijer is sinds juni voorzitter van de acht-
koppige Ondersteuningsplanraad (OPR) van het 
primair onderwijs. “Ik werk in het speciaal on-
derwijs bij Heliomare en heb met veel samenwer-
kingsverbanden te maken”, zegt Meijer. Ze heeft 
hierdoor vergelijkingsmateriaal. “Het samenwer-
kingsverband Kop van Noord Holland is een mooi 
voorbeeld van hoe er synergie tussen de school-
groepen kan ontstaan.”

PO

Wat doet de OPR?
“Het is onze taak om in 
gesprek te blijven over het 
ondersteuningsplan van het 
samenwerkingsverband (zie 
kader). Denk dan aan vragen 
als: wordt nageleefd wat er 
staat geschreven? Voldoet 
het plan aan de doelstelling 
om zoveel mogelijk kinderen 
binnen het reguliere onderwijs 
te houden? De OPR is geen 
toezicht- of toetsingskader. 
Daar is de onderwijsinspectie 
voor. Wat wij vooral doen is 
meedenken, meepraten en 
adviseren. Daarnaast heeft 
het samenwerkingsverband 
een pot met geld voor diverse 
projecten en extra ondersteu-
ning beschikbaar gesteld. Wij 
brengen onze stem uit over 
deze financiën.”

Wie zitten er in de OPR?
“Het samenwerkingsverband 
bestaat uit tien schoolbestu-
ren. Elk bestuur heeft één 
OPR-lid afgevaardigd. Dat 
kan een ouder of een per-
soneelslid zijn. Deze groep 
houden we bewust klein, want 
met veel mensen is het lastig 
vergaderen. Bij de samen-
stelling van de OPR wordt een 
verdeelsleutel gehanteerd. 
We willen namelijk evenveel 
ouders als personeelsleden 
van de scholen in onze OPR 
hebben.”

Waarom?
“Dat heeft te maken met de 
wet medezeggenschap op 
scholen. Deze wet stelt dat de 
belangen van zowel ouders als 
personeel behartigd moeten 
worden. Daarom moeten ze 
evenredig vertegenwoordigd 
zijn in de OPR. Een kantteke-
ning is dat sommige OPR-
leden een dubbelrol hebben: 
ze zijn ouder van een kind op 
de basisschool én werken in 
het onderwijs.”

Hoe kom je als ouder bij 
de OPR?
“Daar gaat best een lange 
weg aan vooraf. De eerste 
stap is om bij de eigen basis-
school te kijken of er plaats 
is in de medezeggenschaps-
raad (MR). Daar word je voor 
gekozen. 

De basisschool waar je kind 
op zit, valt onder één van de 
tien schoolbesturen van het 
samenwerkingsverband. En 
elk schoolbestuur heeft weer 
haar eigen gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad 
(GMR). Ouders kunnen alleen 
op een GMR-functie sollicite-
ren, als zij in de MR van de 
basisschool zitten. En op het 
moment dat zij voor de GMR 
worden gekozen en er komt 
een vacature voor de OPR – 
dan kunnen ze zich daarvoor 
kandidaat stellen. De ouders 
die OPR-lid zijn, hebben dus 
veel ervaring met de mede-

zeggenschap in het onder-
wijs.”

Het samenwerkings-
verband kreeg vorig 
schooljaar bezoek van 
de onderwijsinspectie. 
Wat was hun oordeel?
“De inspectie kwam in 2014 
ook al in de Kop van Noord- 
Holland voor een pilotbezoek 
en was toen al erg enthou-
siast. Het samenwerkings-
verband kreeg eind vorig 
schooljaar nog een bezoek 
van de inspectie. Ze gaven 
toen een basisarrangement. 
Dat betekent dat het samen-
werkingsverband de zaakjes 
goed op orde heeft. Dat er de 
komende vier jaar niet be-
oordeeld wordt, zegt wat dat 
betreft veel.”

Jij bent sinds mei voor-
zitter. Kom je in een 
gespreid bedje?
“Nou, laat ik vooropstellen dat 
we een heel goed ondersteu-
ningsplan hebben, waar de 
OPR zich goed in kan vinden. 
Ik ben de GMR-vertegenwoor-
diger van het schoolbestuur 
van Heliomare. Een organi-
satie voor leerlingen met een 
beperking. Deze organisatie 
heeft veel te maken met ver-
schillende samenwerkings-
verbanden, maar niemand is 
zover als het samenwerkings-
verband Kop van Noord 
Holland.”

Hoe komt dat?
“Het bestuur van het samen-
werkingsverband heeft goed 

Ondersteuningsplan
In het ondersteuningsplan 
staat hoe het samenwer-
kingsverband Kop van 
Noord Holland vorm en 
inhoud geeft aan passend 
onderwijs. Naast informa-
tie over de organisatie, de 
begroting en de kengetal-
len van de regio, geeft het 
plan inzicht in hoe de on-
dersteuning vorm krijgt en 
de kwaliteit gewaarborgd 
wordt. Verder behandelt 
het de positie en de sa-
menwerking met de ouders 
en andere onderwijspart-
ners, zoals het primair on-
derwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs.

in kaart gebracht wat er 
speelt in onderwijsland. 
Neem de gemeenten Texel, 
Wieringermeer en Den Helder. 
Zij liepen jaren geleden al 
voorop bij pilots over taal-
onderwijs, kinderen van 
buitenlandse ouders, vroeg-
signalering en voorschoolse 
opvang. Daar krijg je auto-
matisch een voorsprong, 
zeker als je een paar sterke 
schoolbesturen hebt die de 
plannen verder ontwikkelen. 
Bovendien heeft het samen-
werkingsverband door de 
scholengroepen heel krachti-
ge netwerken gecreëerd. Dan 
ontstaat synergie: doordat 

ze elkaar ondersteunen, 
kunnen we samen heel veel 
leerproblemen tackelen.”

Ga jij als nieuwe 
OPR-voorzitter verande-
ringen doorvoeren?
“Nee, dat denk ik niet, 
omdat er zoals gezegd een 
goed ondersteuningsplan 
ligt. We zijn op de goede 
weg. Hoe ik het zie: we 
zitten bij het samenwer-
kingsverband in een warm 
bad. Nu moeten we ervoor 
zorgen dat het water niet 
afkoelt, maar mooi op tem-
peratuur blijft.”


