
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Medezeggenschap over passend onderwijs?  

Via de Ondersteuningsplanraad! 
 

 

 

 

In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school 

gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 

30 06 (SWV PO 30 06) via de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR kunnen ouders 

en personeelsleden meedenken en adviseren over passend onderwijs in de regio. En over 

hoe middelen verdeeld worden.  

 

Wat doet de Ondersteuningsplanraad precies?  
Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het 

Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Maar de OPR doet meer: 

• adviseren over het vaststellen en wijzigen van de meerjarenbegroting; 

• adviseren over de jaarplannen (dit zijn de plannen met concrete acties, die 

voortvloeien uit het Ondersteuningsplan);  

• volgen van ontwikkelingen, de voortgang en het halen van doelen; 

• meedenken over belangrijke thema’s over passend onderwijs; 

• communiceren naar de achterban (ouders en personeelsleden), onder andere via de 

nieuwsbrief van het samenwerkingsverband en door aanwezigheid bij 

bijeenkomsten. 

https://www.swvpo3006.nl/over-ons/ondersteuningsplanraad/


Lid worden van de OPR: wat brengt het jou?  
Jikke Talla is intern begeleider op een school en lid van de OPR. “Doordat ik lid ben van de 

OPR weet ik beter welke ontwikkelingen er spelen rondom passend onderwijs. Die neem 

ik mee naar de school waar ik werk. Andersom kan ik meedenken en mijn ervaringen uit 

de praktijk delen met het samenwerkingsverband. Er wordt echt iets gedaan met wat we 

zeggen.” Het hele interview kun je lezen op onze website.  

Benieuwd naar andere ervaringen? Bekijk dan eens het filmpje van de OPR! 

 

De samenstelling van de Ondersteuningsplanraad 
De OPR heeft: 

• acht leden: vier ouderleden en vier 

personeelsleden.  

• vier kiesdistricten: Oss, Maashorst-

Bernheze, Meijerstad (exclusief Schijndel) 

en kiesdistrict SO en SBO (scholen voor 

speciaal (basis)onderwijs).  

Elk district heeft één ouderlid en één 

personeelslid in de OPR. Per bestuur mag er 

maar één personeelslid zitting nemen in de OPR.   

 

Als er vacatures zijn, worden die gedeeld binnen 

de scholen van de kiesdistricten. Ouders en 

personeelsleden die interesse hebben, kunnen 

hun motivatie naar de OPR sturen. De 

Medezeggenschapsraden mogen vervolgens 

stemmen over de kandidaten. Meer over deze 

procedure is te lezen in het stroomschema. 

 

Wat wordt van je verwacht? 
De OPR vergadert ongeveer vier tot zes keer per jaar in Heesch, samen met de bestuurder 

van het samenwerkingsverband. De vergaderingen zijn van 19.30 tot 22.00 uur. Ongeveer 

een werkweek voor de vergadering krijg je stukken gemaild, die je doorleest. Zo kun je 

actief meedoen tijdens de vergaderingen.  

Als OPR-lid heb je namens de achterban een stem over passend onderwijs. Daarnaast ben 

je bijvoorbeeld aanwezig bij bijeenkomsten. Hierover kunnen we je natuurlijk altijd meer 

vertellen. 

 

Wat krijg je als OPR lid? 
Als OPR-lid leer je veel over passend onderwijs en over medezeggenschap. Jouw mening 

doet er echt toe! Je bent een schakel in de regio. Als personeelslid moet jouw bestuur je 

faciliteren. Als ouderlid krijg je een onkostenvergoeding.  

 

Meer weten? 
Op onze website lees je meer over de Ondersteuningsplanraad.  

Heb je vragen of ideeën? Dan hoort de OPR graag van jou! Stuur een e-mail naar 

opr@swvpo3006.nl.  

https://www.swvpo3006.nl/interview-opr-lid-jikke/
https://youtu.be/w8L3PRrl_xM
https://www.swvpo3006.nl/wp-content/uploads/2020/03/Stroomschema-werving-en-selectie-nieuw-OPR-lid.pdf
https://www.swvpo3006.nl/over-ons/ondersteuningsplanraad/
mailto:opr@swvpo3006.nl

