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Verslag OPR Samenwerkingsverband VO regio Leiden 
Datum:   Dinsdag 26 januari 2021 
Plaats:   Microsoft Teams 
Tijdstip:  16.30-18.00 uur  
 
Aanwezig OPR: 
Linda van der Zwaan  Docent Vlietlandcollege/ voorzitter OPR  
Alexander Geertsema  Technisch voorzitter  
Femke Hameetman  Ouder Stedelijk Gymnasium, Leonardo College, Vlietland College 
Niels Piersma   Ouder Leystede 
Marco David   OOP’er/PMR-lid Marecollege 
Theodoor Raaphorst  Ouder Visser ’t Hooft Lyceum 
 
Afwezig OPR 
Ester van Duuren  Docent/Zorgondersteunende taken Adelbertcollege 
Jos Bauman   Docent Waterland 
Wendy van Eyck  Ouder Da Vinci College/De Delta 
 
Aanwezig MR 
Carla Quispel   Docent De Delta/ voorzitter MR 
 
Aanwezig SWV 
Annemarije van Overschot Directeur- bestuurder 
Janette Verboon  Notulist/Secretaresse SWV VO regio Leiden 
 
 

       
1. Opening en welkom 

Alexander verwelkomt de aanwezigen. 
Agenda pt 6a toevoegen. Terugkoppeling benoeming leden Raad van Toezicht. 
Linda: OPR mag gevraagd en ongevraagd advies geven; nam op school kennis van 
integraal arrangeren, een beleidsthema. Besluit: Annemarije en Linda gaan relevante 
thema’s voorbereiden voor de agenda. 
Agenda vastgesteld. 
 

2. Berichten van verhindering 
Wendy heeft aangegeven te stoppen met de OPR.  Jammer. 
Noopt weer te zoeken naar uitbreiding. 
 

3. Verslag vorige vergadering 
- 10 november 2020 (bijlage 1) 
Geen opmerkingen. Vastgesteld. 
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4. Meerjarenbegroting 2021 – 2024  (Bijlage 2) ter informatie en bespreking 
Begroting sluit aan op Ondersteuningsplan,  “Basis op orde” en op het goed besteden 
van de reserves, waarvan 95% wordt besteed aan ondersteuning van leerlingen, zie ook 
programma 7 Projecten. 
De middelen worden ‘beleidsrijk’ over de scholen verdeeld, de ontvanger moet 
verantwoorden hoe hij de gelden heeft besteed.   
Ministerie haalt reserves weg bij de samenwerkingsverbanden als ze niet worden 
besteed, daarom een bestedingsplan reserves indienen bij OC&W. 
Schakelklas HAVO/VWO heeft al 11 leerlingen, een tweede klas is begroot. 
Spannend zijn de gesprekken met gemeente over samenwerking onderwijs-jeugdhulp. Is 
ook begroot, maar meest onzekere factor in begroting. 
Indexatie meegerekend? Wat al direct door scholen wordt gebruikt is niet geïndexeerd. 
Niet bekend of een school haar MR informeert over de ontvangen middelen van het 
Samenwerkingsverband. (Niels voegt een notitie hieromtrent toe). 
Risico’s in de meerjarenbegroting: effecten corona. Scholen zijn momenteel niet bezig 
met projecten hetgeen kan leiden tot een nieuwe, andere vraag waarop het SWV moet 
inspelen. SWV heeft voor gevolgen corona € 100.000,00 gereserveerd, lijkt niet veel, 
maar scholen ontvangen hiervoor ook subsidies van de overheid.  
Begroting Delta krimpt iets, is dat een keuze? Er is de afgelopen jaren extra inzet geweest 
op personeel, verwachting is dat als ontwikkelingen doorgevoerd men terug kan naar 
reguliere inzet van personeel.  

 
5. Statuten en reglementen 

- Medezeggenschapsstatuut van het SWV VO regio Leiden (bijlage 3)  
Status document: overeenstemming. 
Statuten aangepast, zitting in OPR via MR in overeenstemming met GMR. Vanuit ieder 
schoolbestuur ouder en docent. Geen keuze voor vestiging aangezien dat de 
stemverhouding in de OPR scheeftrekt, gelijkwaardigheid per schoolbestuur.  
Theodoor: lastiger voor zijn rol, om ook de andere scholen in zijn portefeuille te hebben. 
Annemarije: we zijn een samenwerkingsverband met 15.000 leerlingen, waarvan ca. 2% 
in contact komt met het Loket. Dus voor veel ouders is een Samenwerkingsverband 
onbekend terrein. We kunnen scholen vragen info van het Samenwerkingsverband op te 
nemen in hun nieuwsbrief. 
Er wordt geen vooraf bepaald budget beschikbaar gesteld aan de OPR. Budget voor 
ondersteuning of training van de OPR wordt conform de afspraak in statuut en reglement 
door swv vergoed. 
Personeelsgeleding OPR: tijdsbesteding OPR opgenomen in normjaartaak? In CAO VO 
niet geregeld, afspraak tussen docent en schoolbestuur. Het SWV heeft hierin geen 
zeggenschap. Vorig jaar druk ook vanwege sollicitaties, Ondersteuningsplan.  Annemarije 
neemt dat op met schoolbesturen en doet check bij VO-Raad over lidmaatschap OPR, 
kan een richtlijn opleveren voor de schoolbesturen.  
Inzet over personeelsleden aanpassen. Afspraak Linda/Annemarije over 
ondertekeningstatuut. 
- Medezeggenschapsreglement van de OPR SWV VO regio Leiden (bijlage 4) 
Zittingstermijn is 4 jaar met 1x herbenoeming. Voor ouders gekoppeld aan schoolgaande 
kinderen. Voor personeel geen maximum termijn stellen, lastig om nieuwe mensen te 
vinden. 
Annemarije en Linda regelen ondertekening. 
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- Huishoudelijk reglement OPR SWV VO regio Leiden (bijlage 5)  
Vrij officieel taalgebruik in document, iets toegankelijker herschrijven. Baat bij 
ondersteuning van een adviseur Joost Vreuls of CNV, die ook de MR ondersteunt. 
Overleg Linda/Carla. 
Vastelling van dit document is aan de OPR zelf. 
- Tekst website (bijlage 6) 
Tekst akkoord, komt op website. 
 

6. Voortgang SWV in het algemeen 
- Schakelklas HAVO/VWO  gestart in januari nu 11 leerlingen. 
- 1-1-21 kwaliteitsmedewerker aangesteld voor het SWV, volgende vergadering meer 
info. 
- In gesprek met gemeente over samenwerking onderwijs en collectieve jeugdhulp 
(dus jeugdhulp inzetten voor meerdere leerlingen tegelijk, i.t.t. het huidige beleid, 1 vast 
hulpverlener voor 1 leerling, waardoor het soms druk is op scholen met meerdere 
hulpverleners in 1 klas). 
- Scholen druk met effecten corona, SWV trekt op met Jeugdhulp om leerlingen in 
beeld te houden. 
- Op 27 januari 1e Raad van Toezicht overleg/kennismaking. 
 
Selectieproces externe leden Raad van Toezicht: 
 - Linda in BAC extern lid: gekozen voor Marit May, ervaren bestuurder.   
- Femke betrokken bij benoeming voorzitter: Rob Beek, rasbestuurder, veel 

overheidservaring, ministeries, ervaring met scholen. 
Maandelijks gesprek met Annemarije, kennismaking met OPR wordt besproken. 
Femke pleit voor meer diversiteit in RvT.  

 
7. Mededelingen en ingekomen /uitgaande stukken 

- Lidmaatschap VOO vraagbaak voor ouders in OPR. Kosten € 500,00 per jaar. 
Linda heeft moeite met deze vereniging, propageren openbare scholen. 
Carla: MR heeft overeenkomst gesloten met CNV, spreekt binnenkort contactpersoon, 
vraagt wat zij kunnen betekenen voor een OPR. Gewenste rol is onafhankelijke 
sparringpartner. Carla koppelt terug aan Linda. 
- basis cursus OPR beschikbaar te stellen voor de OPR leden 
(https://voo.nl/cursussen/medezeggenschap/opr-start) 
Interessant voor startende opr-leden. Femke: is hier behoefte aan? Inventariseren. 
Theodoor: voorstander van een soort vraagbaak voor nieuwe leden, hoeft geen cursus te 
zijn.  Alexander: in voorkomende gevallen uitwisseling info via de mail door Linda/Carla. 
 

8. Rondvraag  / datum volgende vergadering / vergader frequentie 
 2020-2021:  6 juli  
- Linda maakt jaarverslag, doorsturen naar de MR’en van scholen zodat 

ouders/docenten zich kunnen aanmelden voor het nieuwe schooljaar. Vraagbaak 
maken. Theo: interviews zittende leden toevoegen op een of andere manier voor de 
levendigheid. 

9. Sluiting 

Onder dankzegging sluit de voorzitter de vergadering om 18.15 uur. 
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