
   

 
 
Betreft: vacatures OndersteuningsPlanRaad (OPR) Parkstad en Maastricht-Heuvelland 
 
 
Beste leden van de GMR/MR en andere betrokken personeelsleden en ouders, 
 
Momenteel is er in de OndersteuningsPlanRaad (hierna OPR) van ons samenwerkingsverband (SWV) 
ruimte voor nieuwe leden vanuit zowel personeels-, als de oudergeleding. We zijn op zoek naar 
gemotiveerde ouders en naar enthousiaste personeelsleden,  die zich in het bijzonder aangetrokken 
voelen tot passend onderwijs. 
 
SWV: 
Alle scholen voor primair onderwijs uit een regio maken deel uit van het samenwerkingsverband 

(uitgezonderd de scholen voor cluster 1 en 2). Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor 

de inrichting en uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal 

onderwijs hebben de opdracht om voor alle leerlingen passend onderwijs te organiseren en hebben 

daartoe de volgende visie geformuleerd: 

“zo inclusief mogelijk: vindplaats als werkplaats” 

Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ongeacht niveau van leren en ontwikkeling. 

Schoolbesturen en scholen geven vorm aan passend onderwijs in het ondersteuningscontinuüm: 

hoogwaardige basisondersteuning en extra ondersteuning. Uitvoering vindt plaats zo inclusief en 

thuisnabij mogelijk in samenwerking tussen onderwijs en gemeenten door de totale ondersteuning 

voor de jeugd in samenhang aan te pakken en te organiseren binnen de beschikbare middelen. 

Hiertoe werken schoolbesturen samen in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is 

faciliterend bij het vormgeven van deze collectieve verantwoordelijkheid. 

 
Naast de deelnemende besturen, die het bestuur vormen van de stichting SWV, kent het SWV een 
directeur die belast is met de dagelijkse leiding van het SWV. 
 
OPR: 
De OPR is de bij wet verplichte medezeggenschapsraad van het SWV. In de OPR zijn ouders en 
personeelsleden vertegenwoordigd van scholen uit het SWV. Leden van de OPR hoeven geen lid te 
zijn van de MR. Wel moeten ze een ouder zijn van een kind op een van de scholen van het SWV of 
werkzaam zijn als personeelslid op een school van een bestuur dat deelneemt aan het SWV. 
De OPR heeft een belangrijke rol binnen het SWV. Bij veel beslissingen die het bestuur moet nemen 
wordt de OPR betrokken. Dit kan gaan om informatievoorziening, vragen om advies of het geven van 
instemming. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het 
SWV. Het ondersteuningsplan is een meerjarenbeleidsplan en wordt elke vier jaar vastgesteld. Het 
plan beschrijft de organisatie en de afspraken die we maken om zorg te dragen voor een dekkend 
ondersteuningsaanbod. Het SWV is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor het nieuw te 
ontwikkelen ondersteuningsplan voor de periode van 2023-2027, dus uw stem telt direct mee! 
 

 



De OPR komt ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar in vergadering. Hierbij is ook) de directeur van het 
SWV aanwezig. 
Wat wij van u verwachten als lid van de OPR: 
● Interesse in passend onderwijs 
● Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken). 
● Aanwezigheid bij de OPR-vergaderingen. 
● Een kritische én open houding. 
 
 

De OPR:  

• heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan (4 jarenplan met uitgangspunten)  

• geeft advies over het jaaractiviteitenplan  

• geeft advies over de begroting  

• is gesprekspartner voor visievorming en klankbord t.a.v. de ontwikkelingen in het    

samenwerkingsverband en passend onderwijs.  

Per vergadering staat er een vergoeding tegenover de inspanningen die van u worden gevraagd: 
deelnemend personeel ontvangt uren vanuit de werkgever voor inzet in de OPR. Ouders ontvangen 
een vergoeding van €75,- per vergadering. 
 
Geïnteresseerd, en nu? 
Het belangrijkste is dat u het leuk/interessant vindt om mee te denken over passend onderwijs in de 

regio. U krijgt informatie (meerjarenplan, cijfers over de voortgang enz.) en kijkt mee naar de 

ontwikkelingen.  

Lijkt het u wat om de OPR te komen versterken of wilt u eerst met iemand uit onze OPR praten, 
voordat u besluit zich kandidaat te stellen? 
Stuurt u dan per mail uw aanmelding en/of vragen naar de onafhankelijk voorzitter van de OPR 
Renée Haenen-van Emmerik: reneevanemmerik@gmail.com 
Uw gegevens en motivatie kunt u aan de email toevoegen. 
 
 
 


