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Verslag OPR Samenwerkingsverband PaO VO 2801 

Datum:  dinsdag 12 mei 2020 

 

Aanwezig OPR: 

Linda van der Zwaan  Docent Vlietlandcollege/ voorzitter OPR  

Alexander Geertsema  Technisch voorzitter  

Annemarije van Overschot Directeur SWV VO2801 

Theodoor Raaphorst  Ouder Visser ’t Hooft Lyceum 

Ruud Ansink   Ouder Het Metrum 

Jos Bauman   Docent Waterland 

Femke Hameetman  Ouder Leonardo College, Stedelijk Gymnasium, Vlietland College 

Janette Verboon  Notulist/Secretaresse SWV VO 2801 

 

Afwezig OPR 

Ester van Duuren  Docent/Zorgondersteunende taken Adelbertcollege 

Joyce Grimmelikhuizen  Ouder Bonaventuracollege Burggravenlaan 

Marco David   OOP’er/PMR-lid Marecollege 

 

Aanwezig MR 

Carla Quispel   Docent De Delta/ voorzitter MR 

Marja Schneider  Orthopedagoog Samenwerkingsverband 

 

Agenda: Governance 

Stand van zaken voorbereiding nieuwe governance Samenwerkingsverband Leiden, door Harry 

Nijkamp, adviseur governance samenwerkingsverbanden. 

In de totstandkoming van de nieuwe governance - onderdeel van het nieuwe Ondersteuningsplan – 

is ook een rol weggelegd voor OPR en MR. 

 

De pp-presentatie van Harry is als bijlage met het verslag meegestuurd. Vragen nav de presentatie 

waren: 

 

- Er is een Stuurgroep Governance benoemd, bestaande uit 2 leden uit Dagelijks Bestuur (DB) 

en 2 uit Algemeen Bestuur (AB) die samen met Harry en Annemarije de totstandkoming van 

de nieuwe governance voorbereidt. 
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- Voorzitter RvT wordt in najaar geworven, heeft geen binding met scholen, is een betaalde 

functie voor ca. 1 dag per maand. 

- Directeurenoverleg krijgt meer formele status → beleidsadviserend. (de huidige 2 groepen 

blijven. (1. Pro/VMBO en 2. Havo/VWO/Gymn) 

- Directeur-bestuurder krijgt meer bevoegdheid/verantwoordelijkheid. 

- Taak RvT: goedkeuren jaarverslagen, jaarrekening, begroting, OSP. 

- Leden RvT worden voor 2 jaar benoemd, met mogelijkheid tot max 2 jaar verlenging. 

Alexander Geertsema adviseert een rooster van aftreden op te stellen.  

- Directeur Bestuurder heeft 2 taken: 

* verantwoordelijk voor voortgang Loket en De Delta; 

* procesregisseur t.a.v. middelen naar scholen. Scholen zijn verantwoordelijk voor correcte  

   besteding van de middelen. Dit vraagt regelmatig overleg, sparren, signaleren etc. 

- Samengevat: schoolbesturen doen stapje terug, directeuren stapje vooruit. 

 

 

Rol Medezeggenschap 

- OPR heeft recht op het geven van een bindend advies voor 1 zetel in de Raad van Toezicht; 

echter ons RvT bestaat uit 5 schoolbestuurders en 1 onafhankelijk lid. 

- Voorstel participatie MR/OPR: 

Een vertegenwoordiger van de OPR/MR gezamenlijk neemt deel aan de BAC. De BAC bestaat 

verder uit de Stuurgroep governance (2 leden db en 2 leden ab). BAC bepaalt voordracht 

benoeming 1. Directeur-bestuurder en 2. onafhankelijk voorzitter RvT. Directeur- bestuurder 

wordt toegevoegd aan BAC voor voordracht vz Rvt. 

- Het Algemeen Bestuur doet de beide benoemingen. 

- 1e samenstelling RvT wordt door Stuurgroep voorgesteld aan Algemeen Bestuur. 

 

Belangrijke kanttekening is dat uitgewerkte stukken en de voorstellen voor de BAC nog in de 

bestuursvergadering van 17 juni besproken moeten worden. Er kunnen nog kleine wijzigingen 

komen. 

 

 

Voortgang Medezeggenschap 

- Vóór 17 juni OPR/ MR-vergadering plannen, inzake bovenstaande. 

- Benodigde stukken volgen zoals stappenplan en hoofdlijnnotitie. 

- Na juni volgen profielen, dan ook afvaardiging voor BAC bepalen. 

 

1 januari 2021 nieuwe governance samenwerkingsverband. 
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