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De OPR (het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband) heeft in 2021 een 
professionaliseringsslag proberen te maken, omdat de OPR zich niet alleen bezig wil houden met de 
smalle taak van de OPR: het instemmen met het ondersteuningsplan.  
Het samenwerkingsverband stelt 1x in de 4 jaar een ondersteuningsplan op waarin zij onder meer 
aangeven: 
- Hoe zij met elkaar een samenhangend geheel aan ondersteuningsvoorzieningen hebben gecreëerd. 
- Hoe de beschikbare middelen worden verdeeld. 
- Op welke wijze verwijzing naar het (v)so plaatsvindt. 
- Welke afspraken er zijn over toewijzing van ondersteuning voor leerlingen in regulier PO en VO. 

Het ondersteuningsplan gaat op den duur over in staand beleid. Wanneer het eenmaal zover is, is het 
niet langer nodig om een OPR nog naar het plan te laten kijken. Als de OPR dus niet door-evalueert, 
komt de vraag op naar het nut van de OPR in de tussenliggende tijd. 

Rechten van een OPR zijn: 
- recht op overleg 
- informatierecht 
- instemmingsrecht 
- adviesrecht 
- initiatiefrecht 

De OPR heeft de behoefte een kritische gesprekspartner te zijn voor de bestuurder (nu directeur-
bestuurder) van het samenwerkingsverband, een klankbordfunctie te hebben. Met name de laatste 2 
rechten komen onvoldoende uit de verf. Ook de rol naar de achterban (ouders, personeel, MR, GMR) 
is onvoldoende vormgegeven in de huidige structuur.  

Dit proces is nog ongoing en we hebben het jaar afgesloten met het zoeken naar een nieuwe 
overlegstructuur, het gezamenlijk verdiepen van onderwerpen zowel in de vergadering zelf als in een 
extra gepland overleg met alleen de OPR-leden, het starten met een soort van (jaar)planning en het 
zoeken naar een vorm om samenwerking tussen verschillende OPR-en te bewerkstelligen om tot 
kruisbestuiving te komen. 

In 2021 zijn er 4 vergaderingen geweest, te weten op 6 april, 29 juni, 2 november en 21 december. 
Inhoudelijk zijn we bezig geweest met: 
- De omzetting van het samenwerkingsverband naar een Vereniging 
- De benoeming van Jetta Spaanenburg als directeur-bestuurder 
- Het Ouder- en jeugdsteunpunt 
- Het contact leggen met andere OPR-en 
- De Staat van de Jeugd in Utrecht 
- Het doorontwikkelen van de kernpartneraanpak 


