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Notulen OPR 

 
Datum:   14 september 2017 
Aanwezig:  Bart Bomer (voorzitter), Jacobijn van Etten, Marjolein Kasman, Miranda Opgenoort, 

Susanne Piras, Iris Que, Marleen Strengers, Lyzette Tromp (secretaris), Frederiek 
Westerveld, Joke Winkelhorst (agendapunt 1) 

Gast: Joost Vreuls (WMS) 
Notulist: Esther Nulden 
Afwezig:  Karin van Dijk-Leander, Jill Aimée van den Born 
Locatie:  Aeres VMBO Velp, Pinkenbergseweg 5F, 6881 BA Velp 
Tijd:  19.00 – 22.05 uur 
 

 
 

1. Inloop en gezellige opening 
De voorzitter opent de vergadering. Joke Winkelhorst geeft aan haar deelname aan de OPR te 
beëindigen vanwege haar gezondheid.  

 
2. Vaststellen notulen d.d. 29-06-2017 

Besloten wordt samengevat te notuleren en daarnaast zo nodig uitgebreider verslag te doen van 
het besprokene. Het verslag van 29 juni 2017 wordt samengevat en zal per mail vastgesteld 
worden. Die samenvatting vormt de notulen van 29 juni 2017 die verspreid kan worden. 
De notulen worden voortaan voorzien van een actielijst. 
De conceptnotulen worden voortaan kort na de vergadering aan de deelnemers gemaild zodat zij 
daarop kunnen reageren voor de volgende vergadering.  
 
Naar aanleiding van:  
Bladzijde 3, punt 5. Het treasurystatuut en de risicoanalyse zijn nog niet aan de OPR gestuurd. De 
directeur wordt herinnerd aan zijn toezegging hierover. 
Bladzijde 4, tweede alinea. De OPR-voorzitter zal per brief bij de bestuursvoorzitter van het SWV 
informeren of de Brouwerij en de Onderwijsspecialisten individueel of gezamenlijk 
vertegenwoordigd zijn in de OPR en onder welk bestuursnummer. 
Bladzijde 6. De OPR heeft een lijst ontvangen met data van de bestuursvergaderingen, maar nog 
geen daaraan gekoppelde activiteiten. De OPR zal vragen welke onderwerpen op de 
vergaderdata besproken worden. Frederiek Westerveld zal het activiteitenplan dat de scholen 
hebben ontvangen doormailen.  
 

3. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 

 
4. OPR punten van vergadering 
 

• GAST JOOST VREULS (WMS/VOO) 
Joost Vreuls was betrokken bij de start van SWV-en en OPR-en en informeert en begeleidt deze 
organen bij vragen en moeilijkheden.De OPR heeft Joost Vreuls uitgenodigd om vragen te 
beantwoorden over de samenwerking tussen SWV en OPR en over de 
instemmingsbevoegdheden van de OPR.  
 
In artikel 17a, lid 8b van de WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) staat dat het ondersteuningsplan in 
ieder geval de procedure en criteria voor de verdeling, besteding en toewijzing van 
ondersteuningsmiddelen en ondersteuningsvoorzieningen aan de scholen, bedoeld in het tweede 
lid, mede bezien in het perspectief van een meerjarenbegroting omvat.  
Hieruit blijkt dat het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting een juridische eenheid zijn. Het 
inrichten van de gelden moet geplaatst kunnen worden tegen de achtergrond van de 
meerjarenbegroting. Een ondersteuningsplan zonder financiële onderbouwing van de plannen 
heeft weinig waarde.  
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De WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) regelt het instemmingsrecht op het 
ondersteuningsplan. In artikel 14a staat dat het samenwerkingsverband de voorafgaande 
instemming van de OPR behoeft voor elk door het samenwerkingsverband te nemen besluit met 
betrekking tot vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan, bedoeld in artikel 17a van de 
WVO.  
Hieruit blijkt dat de OPR instemmingsbevoegdheid heeft op het vaststellen en wijzigen van het 
ondersteuningsplan. De begroting maakt volgens de wet integraal onderdeel uit van het 
ondersteuningsplan. De begroting wijzigt jaarlijks. De OPR zal daarom minimaal eens per jaar een 
instemmingsverzoek moeten ontvangen. 
De verantwoordelijkheid voor het ondersteuningsplan en de begroting ligt bij het bestuur. De 
medezeggenschap regelt dat een OPR kritisch mee kan kijken. Beide partijen moeten elkaar die 
ruimte geven.  
 
Bij een negatieve verevening, moeten keuzes gemaakt worden om de tekorten op te lossen. Het 
bestuur maakt hierbij moeilijke afwegingen. De OPR heeft begrip voor de lastige financiële positie 
en zal vragen of het bestuur naar alternatieven heeft gekeken en wat de criteria waren voor de 
gekozen oplossing. 
De lwoo-gelden zijn noodzakelijk voor een groep leerlingen. Het bestuur wil het financiële tekort in 
dat compartiment verrekenen binnen het compartiment. De OPR zal informeren hoe de 
desbetreffende scholen verwachten het tekort bij hun school op te kunnen lossen en welke 
gevolgen dit voor de leerlingen zal hebben. De OPR maakt zich daar zorgen over.  
 
Gedurende het jaar zijn er vele wijzigingen in het ondersteuningsplan. De OPR zal voorstellen 
deze wijzigingen samen te voegen en eens per jaar het ondersteuningsplan met gearceerde 
wijzigingen ter goedkeuring aan de OPR aan te bieden.  
De meerjarenbegroting schuift ieder jaar een jaar door. Dit betekent dat het ondersteuningsplan 
minimaal eens per jaar ter goedkeuring voorgelegd zal moeten worden. 
Ook als de begroting niet bij het ondersteuningsplan gevoegd zou worden maakt het er wel een 
onderdeel van uit.  
De deskundige van het WMS adviseert het ondersteuningsplan niet zonder begroting te 
accepteren en het ondersteuningsplan niet voor vier jaar goed te keuren. 
 
De OPR overweegt de controller van het SWV uit te nodigen voor een toelichting op de 
meerjarenbegroting. De OPR checkt of de beleidslijnen van het ondersteuningsplan terug te 
vinden zijn in de begroting. Er moet een duidelijke relatie zijn tussen het ondersteuningsplan en de 
begroting.  
 
Volgens het reglement van 9 oktober 2013 voert de directeur namens het bestuur het overleg met 
de OPR. Reglementen kunnen per OPR verschillen. De WMS geeft minimale eisen voor het 
reglement aan. Deze minimale eisen zijn opgesteld in samenwerking met OPR-en en met inbreng 
van besturen door het Steunpunt Medezeggenschap. Het steunpunt is inmiddels niet meer actief.  
 
Het medezeggenschapsstatuut moet eens in de twee jaar vastgesteld worden. Een dergelijke 
wettelijke termijn is er niet voor het reglement. In de praktijk is het goed om beide stukken tegelijk 
aan te passen en vast te stellen.  
Per 1 januari 2017 geldt de Wet Goed Bestuur. Het reglement dient hierop aangepast te worden. 
In het geval dat een statuut en/of reglement niet (tijdig) zijn aangepast en vastgesteld kan te allen 
tijde een beroep worden gedaan op dat wat in de Wet geregeld is. 
De OPR zal aangeven op korte termijn een recent medezeggenschapsstatuur en geactualiseerd 
reglement te willen ontvangen. Deze documenten vormen de basis van de organisatorische 
structuur.  
 
In het statuut van het SWV moet staan wie de intern toezichthouder is. Als er een dagelijks en 
algemeen bestuur is zal het algemeen bestuur de toezichthouder zijn. De scheiding van bestuur 
en toezicht lijkt nog niet opgenomen te zijn in het statuut van het SWV. De OPR zal vragen hoe dit 
bij het SWV geregeld is. 21 juni 2017 is een motie aangenomen over onafhankelijkheid van het 
toezicht.  
 
De directeur heeft een andere conclusie getrokken over de bevoegdheden van de OPR. De OPR 
baseert zich echter op wettelijke teksten. De OPR heeft daarnaast als medezeggenschapsorgaan 
drie algemene bevoegdheden: informatierecht, initiatiefrecht (plan voorstellen), recht op overleg 
(een vergadering bijeen roepen). 
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Bij een correcte afhandeling van het niet instemmen met de wijziging op het ondersteuningsplan 
veroorzaakt door de begroting had het SWV een instemminggeschil moeten voorleggen aan de 
Landelijke Geschillencommissie. De OPR ziet af van verharding van standpunten over de 
begroting van 2017 en richt zich op de meerjarenbegroting die op 27 september a.s. in het bestuur 
besproken wordt. Het bestuur zal worden bericht dat er geen rechten ontleend kunnen worden 
aan de gang van zaken in 2017. 
 
De OPR zal de directeur een brief sturen in voorbereiding op een gesprek met een kleine 
delegatie van de OPR over de volgende punten: 

− Hernieuwing van de samenwerking directeur en OPR. 

− Het in orde maken van organisatorische stukken. medezeggenschapsstatuut, reglement en 
duidelijkheid over het interne toezicht. Hiermee ontstaat duidelijkheid over overlegvormen en 
termijnen van advies en reacties op brieven. 

− Begrip voor het probleem van het financiële tekort. 

− Informeren naar de criteria voor de gemaakte keuze rond lwoo. 

− Informeren of het bestuur naar alternatieven heeft gekeken. 

− Informeren hoe de getroffen scholen de tekorten aanvullen en daar zorgen over uiten. 

− Wetteksten (WVO 17a en WMS 14a) over de bevoegdheden van de OPR delen. 

− Aangeven dat de OPR zich vanaf nu richt op de meerjarenbegroting en niet op de begroting 
van 2017. Het bestuur kan echter geen rechten ontlenen aan de gang van zaken in 2017. 

− Voorstellen alle wijzigingen in het ondersteuningsplan eens per jaar ter instemming voor te 
leggen.  

− Bespreken dat de OPR meer mee wordt genomen in de processen. 
Een gesprek over deze onderwerpen met het bestuur van het SWV raadt de deskundige niet aan. 
De OPR besluit dat de voorzitter en vice-voorzitter een brief opstellen die voor 23 september a.s. 
naar de directeur wordt gestuurd. Daarna wordt een gesprek met de directeur gepland waarvan 
goede notulen gemaakt moeten worden zodat de in het gesprek gemaakte afspraken vastliggen.  

 
Het SWV heeft drie jaar geleden een inspectiebezoek gehad. De OPR zal het verslag hiervan 
opvragen. 

 

• HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Het huishoudelijke reglement heeft een kleine wijziging ondergaan. De leden stemmen in met het 
huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement wordt aan de directeur verzonden. 

 

• VOORZITTER 
Op de volgende vergadering zal het voorzitterschap geagendeerd worden. Leden kunnen zich 
voor deze functie kandidaat stellen. Susanne Piras stelt zich kandidaat als (vice-)voorzitter. 

 

• TAKEN/WERKGROEPEN 
De OPR zal taken gaan verdelen en werkgroepen instellen. Susanne Piras zal het reglement en 
medezeggenschapsstatuut onder de loep nemen zodra deze beschikbaar zijn.  
 

5 Rondvraag 
De OPR vraagt de (concept) meerjarenbegroting ruim voor de komende vergadering op. 
 

6. Sluiting 
Het volgende OPR-overleg vindt plaats op donderdag 26 oktober 2017 van 19.30-21.30 uur bij het 
OBC in Huissen of Bemmel.De directeur wordt hiervoor uitgenodigd en het SWV wordt gevraagd 
een bestuurder uit te nodigen.  

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.07 uur.  

 

 

 


