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ONDERSTEUNINGSPLANRAAD
SWV 27.01 Kop van Noord Holland VO Passend Onderwijs

Notulen:

OPR-vergadering d.d. 25 juni 2014

Aanwezig:
Dhr. Wim Pietersma
Dhr. Sander Krijnen
Mevr. Jeannette Kleinveld
Dhr. Cecil van Tiel
Dhr. Hans Fehling
Mevr. Sabina Bos
Mevr. Jacqueline Orsel
Dhr. Joost van der Made
Dhr. René Kamsma
Dhr. Tim Baanvinger
Mevr. Violette van Belle
Dhr. Frank Oudmaijer
Mevr. Jantina van Winsum
Mevr. Anneke Bouma
Dhr. Johan de Voogd
Dhr. Reinout Jaarsma

Namens:
Op voordracht van:
Aloysiusstichting
personeelsgeleding –voorzitterSt. Ronduit
personeelsgeleding –vice-voorzitterDe Hogeberg
personeelsgeleding
De Hogeberg
oudergeleding
Scholen aan Zee
personeelsgeleding
Regius College
personeelsgeleding
Regius College
oudergeleding
Aloysiusstichting
oudergeleding
St. Heliomare Onderwijs
personeelsgeleding
Scholen aan Zee
leerlinggeleding
St. Ronduit
oudergeleding
Clusius College
personeelsgeleding
Clusius College
oudergeleding
SWV 22.1
directeur (plenair deel)
SWV 22.2
directeur (plenair deel)
Steunpunt MZ Passend Onderwijs

Toehorend:
Sharon de Vries
Annemieke van der Giesse
Paul van Dijk

medewerker OSP Lyceum aan Zee
medewerker OSP Mavo aan Zee
kandidaat OPR-lid oudergeleding Clusius

Afwezig:
Dhr. Reinier Wagner
Dhr. Har Schouten
Dhr. Frans Hofland

Namens:
Wiringherlant
St. Samenwerking Scholen
St. Samenwerking Scholen

Aanvang:
Plaats:

1
0.5
0.5

17.00 uur
vergaderruimte Scholen aan Zee, Sportlaan 38 te Den Helder
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08.01

personeelsgeleding
personeelsgeleding
oudergeleding

Stem:
0.5
0.5
1
1
1.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1.5
0.5
1
1

-intern deel-

Opening en mededelingen.

08.01.01 Voorzitter dhr. Pietersma opent de bijeenkomst om 17.00 uur en meldt de afzeggingen.

08.02

Verslag vergadering 26 maart 2014 en actielijst.

08.02.01 Wijziging bij 07.01.02, mevr. Orsel moet zijn: mevr. Bos

Er staan nog een aantal door de directie toegezegde uitwerkingen open. Dit zal in het plenaire deel van de
vergadering opgenomen worden.
08.02.02 De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.
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08.03

Bespreking van ingekomen stukken.

08.03.01 De stukken worden doorgenomen en de vragen worden genoteerd.

08.04 Declaratie vergoeding OPR-leden (ondertekening formulier) (actielijst 07.04.01).
08.04.01 De lijsten worden rondgedeeld en ondertekend, zodat ze met de directie meegegeven kunnen worden.

08.05 Rooster van aftreden OPR (ter instemming) (actielijst 07.05.01).
08.05.01 Dhr. Oudmaijer heeft een inventarisatie gemaakt van de beschikbaarheid. Op grond van die lijst zijn een

aantal leden aftredend omdat hun kind eindexamen heeft gedaan. Dhr. Baanvinger is geslaagd. Ook hij zal
de OPR verlaten.
Van de overige leden is een eerste indeling gemaakt, waarbij voor het volgend schooljaar een willekeurig
viertal formeel aftredend is opgenomen, om te voorkomen dat alle leden op een gelijk tijdstip aftredend
zijn.
Dhr. Krijnen gaat na welke leden zich na afloop van de termijn herkiesbaar stellen. Dit wordt opgenomen
en zal verwerkt worden in de uiteindelijke lijst.
08.05.02 Volgens het overzicht zijn er na de zomervakantie 5 vacatures voor de ouder/leerlinggeleding. Aan de per-

soneelsleden van de betreffende scholen wordt gevraagd een openbare oproep te doen aan ouders en
leerlingen om zich kandidaat te stellen.
Er komt een vacature bij: Stichting Heliomare, Regius College, Clusius College, Stichting Ronduit en Scholen
aan Zee. Van dhr. Wagner (personeelsgeleding Wiringherlant) is niet bekend of hij zich herkiesbaar stelt.
Benoeming van de OPR-leden dient door de MZR te worden gedaan. Gevraagd wordt hiervan een formele
berichtgeving door te sturen naar het externe secretariaat (lisette@empiredienstverlening.nl)
08.05.03 De OPR stemt in met het Rooster van Aftreden.
08.05.04 In de opiniërende gesprekken over het Reglement is gesproken over het rechtsgeldig mee kunnen beslissen

op onderwerpen waarvoor instemming geldt. Afgesproken is dat het geven van een stem alleen kan indien
het betreffende lid een groot deel van de beeldvormende discussies over het onderwerp heeft bijgewoond.
Nu een belangrijk onderwerp vlak na de zomervakantie ter instemming geagendeerd staat kan het risico
bestaan dat 5 stemmen niet gegeven kunnen worden, omdat opvolging nog niet geregeld is.
Afgesproken wordt dat de aftredende leden hun medezeggenschapsrechten tot maximaal een maand na de
start van het nieuwe schooljaar behouden om de opvolging te regelen en het nieuwe lid van het besprokene op de hoogte te stellen.
08.06 Huishoudelijk Reglement OPR (opiniërend) (actielijst 07.06.01).
08.06.01 Dhr. Jaarsma heeft een conceptmodel aangeleverd. De wensen en afspraken die in de voorgaande verga-

deringen zijn gemaakt moeten daarin verwerkt worden, zodat een eigen Huishoudelijk Reglement
beschikbaar is.
Dhr. Fehling biedt aan dat voorwerk te doen. Hij zal proberen het conceptstuk medio september aan te
leveren, zodat het in de vergadering van 1 oktober ter instemming geagendeerd kan worden.
08.07 Activiteitenplan OPR (opiniërend) (actielijst 07.09.12).
08.08.01 Het DB heeft een opzet gemaakt waarbij de OPR aansluit op de bestuursvergaderingen. De vergaderdata

worden: 01-10-2014, 10-12-2014, 18-03-2015, 27-05-2015 en 24-06-2015
08.08 Rondvraag.
08.08.01 In stukken wordt gelezen dat de Ondersteuningspunten goed draaien en in een behoefte voorzien. Is dat al

geëvalueerd? Wat waren de indicatoren? Krijgt de OPR daar informatie over?
Voorzitter adviseert de vraag in het plenaire vergaderdeel aan de directie te stellen.
08.08.02 De website is in de lucht. Is er ook een deel waarop de OPR-leden toegang krijgen? Kan de OPR er ook

stukken plaatsen?
2

Verslag OPR-vergadering 8 – 25 juni 2014

Voorzitter adviseert ook deze vraag in het vervolgdeel aan de directie te stellen.
08.08.03 Het interne vergaderdeel wordt om 18.15 uur afgesloten.
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-plenair deel-

08.09 Opening en mededelingen.
08.09.01 Voorzitter dhr. Pietersma opent om 19.00 uur de vergadering.
08.09.02 De directie is aangeschoven en er zijn 3 gasten. Mevr. De Vries en mevr. Van der Giesse zijn medewerkers

van het Ondersteuningspunt en zij zullen een presentatie verzorgen (agendapunt 14). Dhr. Van Dijk is aspirant kandidaat voor de oudergeleding van Clusius College.
08.09.03 Voorzitter zegt dat in het eerste deel van de vergadering de ingekomen stukken zijn besproken. Daarover

zijn vragen opgenomen, maar voor de OPR zijn de volgende vragen relevant alvorens inhoudelijk tot de
agenda over te gaan:
• Heeft het bestuur ingestemd met de begroting en met het formatieplan?
• Zijn er toezeggingen gedaan aan de scholen, aan personeelsleden en aan de directeuren zelf?
08.09.04 De directie antwoordt bevestigend op beide vragen. Er is voor gekozen geen sollicitatiegesprekken te voe-

ren met zittend personeel, maar met hen een zgn. ‘startgesprek’ te houden. Hierbij wordt bijvoorbeeld
gevraagd hoe de betrokkene zichzelf ziet binnen het opgestelde profiel en wordt nagegaan of er wensen
zijn ten aanzien van scholing.
08.09.05 Voorzitter deelt mee de vergadering voor een intern overleg te schorsen en hij vraagt de directie en de

medewerkers van het Ondersteuningspunt de ruimte even te verlaten.
08.09.06 In het interne overleg wordt vastgesteld dat op alle punten waar de OPR nog aanvullende vragen over

heeft gesteld en waarop instemmingsrecht geldt, het beleid al in gang is gezet en feitelijk geëffectueerd.
De vraag wordt gesteld of deze vergadering en een opiniërende discussie over de bij punt 15 en 16 opgenomen onderwerpen nog wel zin heeft. Er zijn leden die zich hardop afvragen of hun lidmaatschap van en
inspanningen voor de OPR zinvol zijn en welke rol de OPR dan in het proces zou hebben.
08.09.07 De discussie is breed, omdat een aantal leden het lastig vindt dat collega’s of leerlingen mogelijk hinder

ondervinden van een stagnatie in het proces. Anderen wijzen erop dat vanaf de eerste vergadering duidelijk
is aangegeven op welke onderdelen nog vragen waren. De vorige vergadering is door de directie afgezegd.
De OPR moet zich nu niet onder tijdsdruk laten plaatsen en geforceerd beslissen.
In de discussie wordt ook naar voren gebracht dat de vertrouwensbreuk met name op het proces gebaseerd is. In de inhoud zijn gedeelde uitgangspunten, maar op de onderdelen waar die verschilden of daar
waar nog vragen bestonden is aan de OPR voorbijgegaan.
Na ampel wegen wordt vastgesteld dat voor scholen, personeel, ouders en leerlingen geen nadelige gevolgen kunnen ontstaan doordat de agendapunten Begroting en Personeel opiniërend geagendeerd zijn. Dit is
nadrukkelijk door het DB met de directie besproken nadat de vorige vergadering is afgezegd.
Allen zijn het erover eens dat de OPR in de besluitvorming is gepasseerd en dat de OPR op enige wijze
moet komen tot een juiste positionering om te komen tot een zuiver besluitvormingsproces.
08.09.08 De volgende verklaring wordt opgesteld en in stemming gebracht:

De OPR zegt voor dit moment het vertrouwen op in de directie en het bestuur vanwege het niet tijdig voorleggen van stukken en het beginnen met de implementatie van het beleid waardoor de OPR niet meer in
staat is om zorgvuldig tot een afweging te komen.
Het voorstel is hoofdelijk in stemming gebracht. Ter vergadering waren 13 rechtsgeldige stemmen. Het
voorstel is met 12 stemmen en met één onthouding aangenomen.
08.09.09 Vervolgens legt de voorzitter de leden de vraag voor hoe de leden een voortzetting van de vergadering

zouden willen; wordt ervoor gekozen een aantal onderwerpen te schrappen en worden de andere onder3
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werpen volgens de agenda behandeld?
Ook hierover wordt na een uitwisseling van meningen en gedachten hoofdelijk gestemd. Van de 13 stemmen zijn 4,5 stemmen vóór het op informerende onderdelen voortzetten van de vergadering en 8,5
stemmen zijn voor het geheel beëindigen van deze vergadering.
08.09.10 Tenslotte wordt aan de aanwezigen gevraagd op welke wijze zaken nu opgepakt moeten worden. De vol-

gende afspraken worden gemaakt:
• De onder 08.09.08 opgestelde verklaring zal na het hervatten van de vergadering door de voorzitter
voorgelezen worden. Hierna zal direct duidelijk worden gemaakt dat een ruime meerderheid van de
aanwezigen heeft aangegeven de vergadering niet voort te willen zetten.
• De OPR zou graag opnieuw met de directie, maar ook met het bestuur, de dialoog aangaan. De leden
van de OPR hebben hiervoor een extra vergadering ingepland op woensdag 20-08-2014 (in de eerste
schoolweek).
• Het DB zal de berichtgeving aan bestuur en directie verzorgen. Zij zullen de brief morgenochtend zowel
per post als per mail rondsturen.
• Het DB zal een gezamenlijke verklaring opstellen die de leden van de OPR kunnen gebruiken wanneer zij
in de organisatie of vanuit de achterban benaderd worden. De OPR-leden zullen ook een kopie ontvangen van de brief die aan directie en bestuur is gestuurd.
• Leden van de OPR die zich persoonlijk belemmerd voelen in hun functioneren of die behoefte hebben
aan extra ondersteuning kunnen zich melden.
08.09.11 Hierna vraagt de voorzitter de directie en de gasten weer binnen te treden.

De verklaring wordt voorgelezen en gevolgd door de mededeling dat een overgrote meerderheid van de
OPR-leden heeft aangegeven niet in staat te zijn de vergadering voort te zetten.
08.10

Vaststellen van de agenda.

08.10.01 Dit agendapunt is vervallen.

08.11

Ingekomen en uitgegane stukken.

08.11.01 Ingekomen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Toelichting op de uitbreiding betrekkingsomvang directie SWV
FuWa Assistent begeleider OSP
FuWa OSP begeleider
FuWa directiesecretaresse
FuWa directie SWV
Personeel SWV VO (aanvullende paragraaf bij het OSPlan 2014-2018)
Meerjarenbegroting SWV (na mutaties juni)
Toelichting bij de begroting SWV

Uitgegaan:
OPR d.d. 26-03-2014; instemming op deel OSPlan 2014-2018, versie maart 2014
08.12

Verslag vergadering 26 maart 2014 en Actielijst directie.

08.12.01 Dit agendapunt is vervallen.

08.13

Mededelingen directie, bestuur over ontwikkelingen (ter informatie).

08.13.01 Dit agendapunt is vervallen.

08.14

Presentatie Ondersteuningspunten (ter informatie) (actielijst 07.16.02).

08.14.01 Dit agendapunt is vervallen.

08.15

Personeel SWV 27.01 VO (opiniërend, ter instemming na 01-08-2014).

08.15.01 Dit agendapunt is vervallen.
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08.16

Meerjarenbegroting SWV 27.01 VO (opiniërend, ter instemming na 01-08-2014).

08.16.01 Dit agendapunt is vervallen.

08.17

Rondvraag.

08.17.01 Dit agendapunt is vervallen.

08.18

Afscheid van aftredende OPR-leden.

08.18.01 Dit agendapunt is vervallen.

08.19

Sluiting.

08.19

Voorzitter sluit de vergadering om 20.00 uur.

Extra vergadering: woensdag 20 augustus 2014, Clusius College te Schagen
intern gedeelte 17.00-18.15 uur en plenair van 19.00-20.30 uur
Daarna: 01-10-2014, 10-12-2014, 18-03-2015, 27-05-2015 en 24-06-2015

Openstaande actiepunten OPR
Vergaderingen op nummer / 2013-2014
03.05.14 Voorzitter vraagt eenieder na te gaan of de procedure met betrekking tot de benoeming rechtmatig is verlopen en, indien dit niet het geval is geweest, dit alsnog te doen. Instemmingen van de MR-en kunnen
gestuurd worden naar: lisette@empiredienstverlening.nl
Op 25-06-2014 nog ontbrekend: Scholen aan Zee en Wiringherlant
07.01.02 Voorzitter neemt contact op met Wiringherlant inzake afvaardiging bij de vergaderingen.
07.13.01 Inbrengen bij bestuur: vaststelling stemverhoudingen.
07.15.15 Brief aan directie met stemming Ondersteuningsplan.
07.16.01 Uitnodigen controller i.v.m. presentatie Begroting in de volgende vergadering.
07.16.02 Agenda volgende vergadering: presentatie Ondersteuningspunten.
08.06.01 Voorwerk Huishoudelijk Reglement. Conceptstuk medio september, 01-10-2014 agenderen.

Allen

WP
Dir.
WP
Dir.
Dir.
HF

Besluiten, afspraken en instemmingen OPR 2013-2014
Vergaderingen op nummer / 2012-2013
02.03.01 De Voorbereidingscommissie van de OPR bestaat uit: dhr. H. Fehling, dhr. F. Oudmaijer en dhr. W. Pietersma. Zij
voeren overleg met bestuur en deskundigen, bereiden stukken en vergaderingen voor tot het moment dat een formeel Dagelijks Bestuur geformeerd is. De OPR bepaalt zelf wanneer dat moment daar is.
02.03.03 De OPR spreekt voorkeur uit voor verslaglegging van de vergaderingen door extern secretariaat.
02.03.04 Afgesproken wordt dat de vergaderingen van de OPR beurtelings in Den Helder en Schagen worden gehouden. Ook
in de dag (avonddeel) wordt gerouleerd.
Vergaderingen op nummer / 2013-2014
03.01.01 Dhr. Reinout Jaarsma (Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs) zal de OPR in 5 bijeenkomsten begeleiden
en adviseren in het traject naar een functionerende medezeggenschapsraad.
03.03.07 De OPR heeft aangegeven graag in de beeldvormende fase gezamenlijk met bestuur en directie op te trekken en zou
graag tussentijds betrokken willen worden bij de totstandkoming van het ondersteuningsplan.
03.05.06 Ten aanzien van stemverhoudingen binnen de OPR:
Na een inventarisatieronde stelt voorzitter vast dat een groot deel van de aanwezigen voorkeur uitspreekt ten aanzien van gelijke stemverhoudingen. Er zijn ook leden die aangegeven hebben hierover nog te willen overleggen of
zich nader te willen beraden.
03.05.08 Vastgelegd is dat de MR-en de OPR-leden kiezen en dat eenieder in staat wordt gesteld zich te kandideren.
Vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Een organisatie kan ervoor kiezen bij bepaalde onderwerpen een gebiedsdeskundige te vragen de vergadering bij te wonen. Deze gasten kunnen wél inspreken, maar zij hebben geen
03.05.10 stemrecht.
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03.06.11
03.05.12

03.05.13

03.05.15
03.05.16
03.05.18
03.05.20

03.05.20
04.04.03

05.05.02
05.12.02
05.14.01

06.01.05

06.01.06

06.06.02
06.07.23

07.15.14

08.05.03
08.05.04

08.09.08

Het is toegestaan iemand te mandateren of stemrecht per mail te geven, met dien verstande dat de betreffende
persoon betrokken dient te zijn geweest in het beeldvormende proces van de gevraagde beslissing.
Voor organisaties die geen ouder- of leerlinggeleding kunnen leveren zou vanuit een ander bestuur een ouder- of
leerlinglid gekozen kunnen worden. In dat geval is het de taak van het betreffende lid om de informatievoorziening
te verzorgen naar de organisatie waarvoor hij/zij afgevaardigd is.
Het lidmaatschap van ouders vervalt wanneer zij geen kind meer op een school binnen het SWV hebben, voor leerlingen wanneer zij de school van het SWV verlaten en voor personeelsleden wanneer zij een baan binnen een ander
SWV betrekken.
Indien er verhuizingen zijn binnen het SWV (dit geldt zowel voor personeel, als voor ouders en leerlingen) kan het
lidmaatschap van de OPR voortduren.
Ten aanzien van de zittingsduur van leden wordt de voorkeur uitgesproken van een zittingsduur van 3 jaar voor alle
leden met een maximale zittingsduur van 2 aaneengesloten perioden.
De OPR zou graag voor alle personeelsleden vanaf 1 augustus 2014 eenzelfde facilitering willen en vraagt het bestuur dit in een overleg af te stemmen.
De aanlevering van stukken geschiedt digitaal.
De OPR zou graag de termijn van 6 weken opnemen voor de cyclus van besluitvorming. Op die manier kan een onderwerp in een eerste bijeenkomst besproken worden en kan in een vervolgbijeenkomst, na een eventuele
aanpassing, het besluit genomen worden.
De OPR vraagt duidelijke leesrichtlijnen bij de aanlevering van stukken. Door middel van een oplegvel zou de status
of gevraagde beslissing kenbaar gemaakt kunnen worden.
Samenstelling OPR / rechtmatigheid benoeming:
•
De vertegenwoordiging van De Hogeberg is rechtmatig benoemd (mededeling d.d. 11-11-2013)
•
De vertegenwoordiging van Regiuscollege is rechtmatig benoemd (mailbericht d.d. 28-10-2013)
•
De personeelsvertegenwoordiging van St. Heliomare is rechtmatig benoemd (mailbericht d.d. 12-12-2013)
•
De vertegenwoordiging van St. Ronduit is rechtmatig benoemd (mailbericht d.d. 04-01-2013)
•
De vertegenwoordiging van Aloysiusstichting is rechtmatig benoemd (mailbericht d.d. 08-01-2014)
•
De vertegenwoordiging van Clusiuscollege is rechtmatig benoemd (mailbericht d.d. 02-02-2014)
•
De personeelsvertegenwoordiging van St. Samenwerkingsschool is rechtmatig benoemd (mail 21-02-2014)
Het voorstel om alle leden van de OPR € 50,- per bijgewoonde bijeenkomst en de reiskosten te vergoeden wordt
aangenomen.
De OPR wenst gebruik te willen maken van de diensten van dhr. Jaarsma en dient een verzoek in om de externe
ondersteuning te faciliteren.
De heren Pietersma en Krijnen stellen zich beschikbaar als DB van de OPR. Dhr. Pietersma wordt voorzitter, dhr.
Krijnen vice-voorzitter.
De heren Fehling en Oudmaijer stellen zich op afroep beschikbaar, bijvoorbeeld t.b.v. de facilitering.
Vergaderingen van de OPR zijn openbaar. Toegestuurde stukken zijn dan ook openbaar, tenzij nadrukkelijk door
directie of bestuur wordt aangegeven dat een stuk de status ‘vertrouwelijk’ heeft. Hetzelfde geldt ten aanzien van
stukken die handelen over personen en is van toepassing bij stukken waarvan voorzien kan worden dat de inhoud
ervan grote economische schade oplevert.
In de eindversie van het Medezeggenschapsreglement heeft het bestuur ervoor gekozen vast te houden aan de gewogen stemverdeling. De stemverdeling zal opgenomen worden in het kader waar aanwezige en afwezige OPR-leden
zijn vermeld.
De OPR van het SWV VO Kop van Noord Holland wordt formeel geïnstalleerd.
De OPR mandateert de leden van het DB om in overleg te gaan met de directie van het SWV over aanpassingen in
en aanvullingen op het Ondersteuningsplan. Zij hebben de bevoegdheid zaken te bespreken, maar niet om namens
de OPR in te stemmen.
De OPR gaat akkoord met het Ondersteuningsplan, met uitzondering van de begroting (is ook personeelsbeleid). De
directie heeft aangegeven bevoegd te zijn op termijn voor de begroting een deelinstemming te vragen.
De OPR gaat akkoord met het principebesluit van werkgeverschap van het SWV vanaf 01-08-2014.
Op het voorstel worden 10,5 stemmen positief uitgebracht en 1 stem negatief.
De OPR stemt in met het Rooster van Aftreden.
Afgesproken wordt dat de aftredende leden hun medezeggenschapsrechten tot maximaal een maand na de start van
het nieuwe schooljaar behouden om de opvolging te regelen en het nieuwe lid van het besprokene op de hoogte te
stellen.
De volgende verklaring wordt opgesteld en in stemming gebracht:
De OPR zegt voor dit moment het vertrouwen op in de directie en het bestuur vanwege het niet tijdig voorleggen van stukken en
het beginnen met de implementatie van het beleid waardoor de OPR niet meer in staat is om zorgvuldig tot een afweging te
komen.
Het voorstel is hoofdelijk in stemming gebracht. Ter vergadering waren 13 rechtsgeldige stemmen. Het voorstel is
met 12 stemmen en met één onthouding aangenomen.
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