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Jaarverslag 2017-2018

Interne organisatie OPR
De Ondersteuningsplanraad voor het voortgezet onderwijs in de regio Twente Oost (OPR)
heeft in het schooljaar 2017-2018 tienmaal vergaderd. De vergaderingen werden zeven keer
bijgewoond door de directeur van het Samenwerkingsverband VO 2302 (SWV), bestuurders
van het SWV kwamen naar vijf vergaderingen.
Het SWV wordt gevormd door negen schoolbesturen. Dit houdt in dat acht
medezeggenschapsraden en één ondernemingsraad wordt gevraagd een personeels- en
een ouderlid af te vaardigen. (In plaats van een ouder kan ook een leerling zitting hebben in
de OPR.) Eén school heeft ervoor gekozen geen afvaardiging te sturen. De
medezeggenschapsraad van deze school volgt de OPR middels de verslagen.
De OPR heeft een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en
een secretaris. Er is een plaatsvervangend voorzitter die alleen optreedt bij afwezigheid van
de voorzitter. Zowel het voorzitter- als het penningmeesterschap is dit schooljaar in andere
handen overgegaan. Aangezien er vanuit de leden geen kandidaat was voor het secretariaat
is de notulist voorlopig aangesteld als interim secretaris. Er zijn een aantal vacatures in de
OPR. Aan de opvulling hiervan wordt gewerkt, hoewel de vertegenwoordiging in de OPR
eigenlijk een verantwoordelijkheid van de bestuurder van de betreffende school is.
Het onderhouden van contact met de achterban is lastig. Het gros van de OPR-leden heeft
zitting in een medezeggenschapsraad, maar sommige scholen hebben meer locaties en dus
meer medezeggenschapsraden. Soms staat hier de OPR standaard op de agenda.
Overigens zijn de OPR-verslagen openbaar; deze zijn te vinden op de site van het SWV.
Besloten is om de verslagen op de site na elk schooljaar te vervangen door het jaarverslag.
Ook de vergaderingen van de OPR zijn (in principe) openbaar; deze vinden plaats in
AOC Oost in Enschede.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest
De OPR heeft als taak al dan niet in te stemmen met het ondersteuningsplan van het SWV.
Dat is eens in de vier jaar aan de orde. Verder houdt de OPR zich vooral bezig met het
volgen van het beleid van het SWV door middel van het lezen van stukken en het voeren van
overleg met directeur en bestuurders. De OPR voorziet het SWV gevraagd en ongevraagd
van advies en soms is instemming van de OPR vereist voor een besluit van het SWV.
Wijziging van de governancestructuur
Het bestuur van het SWV heeft een werkgroep die zich hiermee bezighoudt. In het begin van
het schooljaar kreeg de OPR het verzoek in te stemmen met het besluit bepaalde
bestuurstaken aan de directeur te mandateren. De motivering was dat het de bedoeling is
het dagelijks bestuur van het SWV binnen enkele jaren op te heffen. De taken van het
dagelijks bestuur worden dan verdeeld over het algemeen bestuur en de directeur. De OPR
heeft instemming verleend aan het voorgelegde besluit. In latere vergaderingen werd in het
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kader van de governance gesproken over de mogelijkheid van een onafhankelijke voorzitter
of een werkgroep o.l.v. de directeur die kijkt naar alle belangen.
Werkagenda n.a.v. onderzoek Bouwsteen
Het bestuur van het SWV heeft de drie adviezen uit het onderzoek uitgewerkt naar acties. De
OPR is blij met de onderwijszorgarrangementen.
Onderzoek basisondersteuning
Het SWV heeft onderzoeksbureau Sardes opdracht gegeven te onderzoeken hoe ver de
scholen binnen het SWV zijn met de basisondersteuning. De uitkomsten zijn gepresenteerd
in een aparte bijeenkomst, waarvoor de OPR-leden waren uitgenodigd. Naar aanleiding van
de uitkomsten heeft het bestuur van het SWV de ambitie flink opgeschroefd. Men wil toe
naar niveau D: de basisondersteuning wordt door het schoolteam aan de leerlingen
gegeven, er zijn geen externe voorzieningen. De OPR is een discussiestuk in het vooruitzicht
gesteld.
Begroting SWV 2018
Dit is een beleidsarme begroting. De leerlingenaantallen zijn volgens de directeur de basis
van de inkomsten en de uitgaven en voor de verevening. De daling van het aantal leerlingen
met zware ondersteuning stagneert, de makkelijke winst is behaald. Het SWV heeft besloten
vooral preventief te gaan werken. De LWOO-gelden blijven apart; dit geld is beschikbaar
voor goede initiatieven. Er komt een pilot voor onderwijszorgarrangementen in Enschede.
Adviesrecht OPR op aanstelling nieuwe bestuurder(s)
De OPR heeft dit adviesrecht op grond van bepalingen in de Wet versterking bestuurskracht.
In de praktijk een lastige, omdat een schoolorganisatie een persoon naar voren schuift die
vervolgens automatisch lid is van het algemeen bestuur. Besloten is dat elk nieuw
bestuurslid in de eerstvolgende OPR-vergadering kennis komt maken.
Wijziging huishoudelijk reglement, statuut en reglement
De OPR heeft het initiatief genomen het huishoudelijk reglement, het statuut en het
reglement aan te passen aan de eisen des tijds en aan de bepalingen in de Wet versterking
bestuurskracht. Het huishoudelijk reglement is een eigen stuk, dat door de OPR is
vastgesteld. Over de wijzigingen in statuut en reglement is overleg gepleegd met de
directeur van het SWV. Uiteindelijk zijn beide partijen akkoord gegaan met de stukken.
Evaluatie OPR
Op verzoek van het SWV stond in juni dit onderwerp op de agenda. Het bestuur wilde onder
meer weten of de OPR-leden zich gehoord voelen in hun rol. Het antwoord was: ja, met
name het geregelde en open overleg met de directeur en bestuurders wordt zeer
gewaardeerd. De OPR vroeg zich af wat zijn rol is bij wijzigingen in de governancestructuur
van het SWV. Het antwoord hierop is dat de OPR geen controleur is van het SWV, maar een
kritische tegenspeler. Het advies was te blijven zorgen voor een actieve houding.

Aandachtspunten voor het komend schooljaar
De OPR zal zich in het schooljaar 2018-2019 onder meer bezighouden met de volgende
onderwerpen:
• Het besluit van het bestuur van het SWV betreffende de reserve (instemmingsrecht);
• Jaarverslag SWV 2017;
• Discussiestuk n.a.v. het onderzoek van Sardes;
• De wijziging van de governancestructuur van het SWV;
• De aanpassing van het ondersteuningsplan n.a.v. diverse ontwikkelingen
(jaarverslag SWV, onderzoek Bouwsteen en het onderzoek van Sardes).
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