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Verslag overleg OPR Samenwerkingsverband VO regio Leiden 
 
Datum:   Dinsdag 20 april 2021 
Plaats:   Microsoft Teams 
Tijdstip:  17.00-18.00 uur  
 
Aanwezig: Alexander Geertsema, Linda van der Zwaan, Jos Bauman, Theodoor Raaphorst, Jean 
Merlet, Rob Beek, (vz. RvT, gast), Annemarije van Overschot Directeur-bestuurder SWV, Janette 
Verboon SWV (verslag) 
 

       
1. Opening en welkom 

Alexander verwelkomt de aanwezigen en opent de vergadering. 
 

2. Berichten van verhindering 
Marco en Femke. Niels ook afwezig. 
Voorstelrondje. 
 

3. Verslag vergadering d.d. 23 maart 2021 Bijlage 1 
Naar aanleiding van het verslag: Jean vindt het voor hem nuttig om ongeveer 1x per 2 
jaar een medezeggenschapscursus te volgen. Op aktielijst. Bij de andere OPR-leden was 
er op dat moment geen behoefte. 
Verslag vastgesteld. 

4. Mededelingen 
Geen mededelingen vanuit het Samenwerkingsverband. 
 

5. Kennismaken Rob Beek, voorzitter Raad van Toezicht 
Naast persoonlijke informatie schetst Rob zijn idee over de omgang van de Raad van 
Toezicht met de OPR. In de nieuwe governance is gekozen voor een Raad van Toezicht 
welke in januari jl is gestart. Leden Raad van Toezicht moeten nog wennen aan hun 
nieuwe rol, tijd plannen voor kennismaken en inwerken. 
Wettelijk gezien zijn er jaarlijks 2 overleggen tussen de OPR en (een afvaardiging van) de 
Raad van Toezicht.  
Theodor noemt de zoektocht naar het bereiken en van ouders/ leerlingen om hen te 
interesseren om zitting te nemen in de OPR. De vraag is om ook als rvt daar oog voor te 
hebben. Belang wordt onderschreven door Rob. Blijft een lastig vraagstuk omdat de 
meeste ouders/ leerlingen geen ervaring hebben met de ondersteuning van het 
samenwerkingsverband.  
Alexander: punt voor aktielijst is het vergroten van het aantal leden zowel ouders als 
docenten in de OPR.  
 

6. Bestedingsplan reserves + oplegger  Bijlage 2 en 3 
Het bestedingsplan wordt voor instemming voorgelegd aan de Ondersteuningsplanraad 
van het Samenwerkingsverband. 

mailto:info@swvleiden.nl


 
 
 
 

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden, Duivenbodestraat 11, 2313 XS  LEIDEN, (071) 514 48 01, 
info@swvleiden.nl 

 

 

2 

 
Annemarije schetst kort de voortgang tot nu. Op 10-03 infobijeenkomst voor alle gremia, 
vanwege maatregel OC&W om de reserves van de samenwerkingsverbanden versneld te 
besteden. Daarna nog afzonderlijk met OPR, directeuren, schoolbestuurders en 
Auditcommissie. Morgen ter goedkeuring voorgelegd aan RvT.   
De OPR wordt instemming  gevraagd op een tweeledig voorstel: 
1. Er is overeenstemming over de inhoudelijke opgave verwoord als projecten in het 
bestedingsplan. De directeur- bestuurder krijgt mandaat om met de inhoudelijke opgave 
aan de slag te gaan en voorbereidingen te treffen voor het vormgeven van de projecten. 
2. Het plan wordt ingediend met de huidige verdeling van de middelen (zie excel bijlage 
in bestedingsplan) om te voldoen aan de eis van het ministerie. Na het vaststellen van de 
risicoanalyse en als de projecten inhoudelijk verder uitgewerkt zijn wordt op basis van de 
dan bekende financiële situatie een voorstel uitgewerkt die en de besteding van de 
reserves realiseert en het swv in staat stelt om meerjarig uitvoering te geven aan de 
activiteiten uit het ondersteuningsplan en de projecten in het bestedingsplan. 
Besluitvorming op het inhoudelijke en financieel voorstel vindt plaats in het najaar. 

 
De OPR heeft een aantal vragen betreffende het plan. Deze zijn voldoende beantwoord. 
Belangrijkste twee punten die de OPR van belang vindt zijn het explicieter terug laten 
komen welke inzet er gedaan wordt om docenten te versterken in het bieden van 
passend onderwijs en dat gedurende het project financieel goed gemonitord moet 
worden. Zorg is dat met alle middelen die het onderwijs ontvangt vanuit het Nationaal 
Plan Onderwijs er onvoldoende menskracht is om alle projecten daadwerkelijk te 
realiseren. 

 
Annemarije doet de toezegging dat aan het bestedingsplan de algemene doelstelling: 
‘verbeteren basisondersteuning m.n. gericht op het vergroten van kennis en 
vaardigheden van docenten ‘ toegevoegd wordt. 

De OPR stemt met deze aanvulling in met het voorstel van het bestedingsplan. 

7. Rondvraag  / datum volgende vergadering / vergader frequentie 
- 2020-2021:  6 juli, wellicht eerder. 
- Jean: scan MR, wellicht nuttig. 
- Uitbreiden OPR is een actiepunt die permanent aandacht vraagt. 
- Linda: volgende keer jaarverslag OPR gereed. Ook delen met scholen.  

 

8. Sluiting 

Alexander bedankt een ieder voor aanwezigheid en inbreng en sluit de 
vergadering. 

 
 

Actielijst 
 

Datum overleg Omschrijving Door  Voor 

20-04-21 Medezeggenschapscursus Jean 2023 

20-04-21 Jaarverslag OPR        Linda Vlg. overleg 

20-04-21 Oudergeleding in OPR allen  
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