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Voorwoord 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2019-2020 van de Ondersteuningsplanraad van het 
Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (verder: OPR SWVAM). Het 
verslag is met name bedoeld om, in willekeurige volgorde, verantwoording af te 
leggen aan de medezeggenschapsraden en bevoegd gezag van de verschillende 
schoolbesturen en hun achterban, het bestuur en Raad van Toezicht van het 
samenwerkingsverband en de ouders / verzorgers van leerlingen van binnen en 
buiten het SWV die aangewezen zijn op Passend Onderwijs.  
 
Het schooljaar 2020-2021 is mijn laatste jaar als voorzitter en lid van de OPR. Ik kijk 
terug op een gezellige en vooral leerzame vier jaar waar ik veel nieuwe en 
interessante mensen heb mogen ontmoeten.  
 
Dit voorwoord ik gebruiken om Bas Vismans, die ons einde schooljaar 2019 heeft 
verlaten, te bedanken voor de fijne samenwerking en zijn grote bijdrage aan het 
samenwerkingsverband, de invoering van het huidige ondersteuningsplan en de 
inrichting van passend onderwijs binnen de regio zoals deze nu staat.  
 
Daarnaast wil ik namens de OPR SWVAM mijn dank uitspreken naar Jacqueline 
Hogeveen die ook dit jaar ervoor heeft gezorgd dat ik als voorzitter goed kon 
functioneren. Ik dank haar hartelijk voor het vele werk wat je voor ons hebt verricht.  
 
Dit jaar is er binnen het OPR SWAM over de populatiebekostiging voor de 
aankomende vier jaar een besluit genomen waarbinnen alle schoolbesturen zich 
kunnen vinden. Ook is gesproken over het kwaliteitsbeleid binnen het 
samenwerkingsverband en hoe de kwaliteit nog beter inzichtelijk gemaakt kan 
worden. Ook voor deze prettige en constructieve samenwerking wil ik wederom Bas 
Vismans bedanken. 
 
Frans Jordaan feliciteer ik met zijn benoeming als directeur bestuurder. Ik wens hem 
veel succes met de verdere ontwikkelingen binnen het SWVAM.   
 
Daarnaast hebben de OPR leden kritisch gekeken naar de begroting 2020 in relatie 
tot jaarrekening 2019 en waar nodig hebben wij geadviseerd. De belangrijkste 
conclusie hieruit is dat we een financieel gezond samenwerkingsverband hebben 
waar we best trots op mogen zijn. De uitgebreide risicoanalyse bevestigt dit. 
  
Tenslotte gaat mijn dank uit naar mijn mede OPR leden voor de plezierige en vooral 
constructief kritische wijze waarop zij allen een bijdrage hebben geleverd aan het 
gevormde ondersteuningsplan en de besproken agendapunten van het afgelopen 
jaar.  
Ik wens dan ook alle leden, Jacqueline en Frans veel succes, plezier en vooral 
productieve en constructieve vergaderingen toe. Het ga jullie goed 
 
 
Namens de ondersteuningsplanraad 
 
Raymond Spruijt 
voorzitter OPR SWVAM 
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De OPR van het SWVAM 
 

Wat is de OPR? 

De OPR is de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband 

Amstelland en de Meerlanden (SWV). Elk SWV heeft verplicht een OPR op grond 

van de wet Passend Onderwijs. De OPR is het medezeggenschapsorgaan van het 

SWV. Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben middels de OPR 

medezeggenschap over het beleid en de verdeling van de middelen van het SWV. 

Alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs (in cluster 3 en 4) zijn 

aangesloten bij een SWV VO. 

 

Wat doet de OPR? 

De OPR heeft volgens de wet Passend Onderwijs onder meer de taak om 

minimaal eens per 4 jaar, (en bij elke wijziging) instemming te verlenen aan het 

Ondersteuningsplan van het SWV. In dit plan staan de afspraken over de wijze 

waarop alle leerlingen in het samenwerkingsverband zo goed mogelijk de 

passende ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

De OPR van het SWVAM probeert daarbij proactief mee te denken over 

belangrijke thema’s en helpt te bewaken of de door het SWV gestelde doelen ook 

worden gehaald.  

 

Hoe is de OPR georganiseerd? 

De OPR heeft een statuut, regelement en huishoudelijk reglement. Hierin zijn 

termijnen vastgelegd alsmede hoe de vergaderingen tot stand komen, waarover er 

wordt gestemd en wanneer de raad welke stukken ter inzage moet hebben 

ontvangen. De OPR heeft een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en een 

secretaris uit haar midden. Daarnaast heeft de OPR ervoor gekozen een ambtelijk 

secretaris aan te stellen. 

 

Kan iedereen lid worden van de OPR? 

De leden moeten ouders, personeelsleden en/of leerlingen zijn van een school of 

bestuur binnen het samenwerkingsverband. Leden van een OPR worden 

afgevaardigd door de medezeggenschapsraad (MR) de scholen die deelnemen in 

het samenwerkingsverband. Ieder bestuur levert één ouder/leerling dan wel een 

personeelslid aan de OPR. De kandidaat hoeft zelf geen lid te zijn van de MR.  

De MR heeft de verantwoordelijkheid een kandidaat te leveren aan de OPR. 

Heeft u interesse? Informeer bij uw MR!  
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Inleiding 
 
 
In dit verslag wordt nader ingegaan op de onderwerpen die tijdens de vergaderingen 
van de raad aan de orde zijn geweest. De vergaderingen van het schooljaar 2019-
2020 vonden plaats op de volgende data: 
 
7 oktober 2019 (+ horizontaal overleg RvT; voorjaarsronde) 
16 december 2019 
9 maart 2020 (+ horizontaal overleg RvT; najaarsronde) 
8 juni 2020 
 
 
De vergaderingen worden gehouden op de locatie Linnaeuslaan 2a te Aalsmeer van 
het samenwerkingsverband. Vanaf maart 2020 zijn er ook online overleggen geweest 
in verband met COVID-19. 
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Samenstelling OPR 
 
De OPR SWVAM telt maximaal 9 zetels. Elk schoolbestuur heeft daarbij 1 zetel in de 
OPR. Het betreft de volgende schoolbesturen: 
 

• Stichting Openbaar VO Amstelveen  

• Dunamare Onderwijsgroep  

• Stichting Ceder  

• IRIS, Stichting voor CVO  

• Stichting Wellant  

• Stichting Keizer Karel  

• Stichting voor VO Amstelveen  

• Stichting SEIN  

• Stichting Altra 
 
De volgende personen zijn door de verschillende medezeggenschapsraden 
afgevaardigd:  
 
Naam    School  Bestuur 
Raymond Spruijt  Panta Rhei  St VO Amstelveen docent/voorzitter 
Simon Oosterbeek  HWC   St Ceder  docent/secr-pennm. 
Tineke Jobst   Altra   St Altra  BPO 
Ingrid Doesburg  KKC   St Keizer Karel ouder 
Jeanine Das   KSH   St Iris   docent/ouder 
Floris de Vries   Hoofdvaart College Dunamare  docent 
René de Vries   Wellantcollege St Wellant  docent 
Tirza Meij   De Waterlelie  St Sein  ouder 
vacature   Amstelveen College St Openb VO A’veen  - 
 

 
Bas Vismans   SWVAM - directeur/bestuurder (tm 31-7-2020) 
Frans Jordaan  SWVAM - directeur/bestuurder (vanaf  1-8-2020) 
Jacqueline Hogeveen  SWVAM - ambtelijk secretaris 
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Jaarverslag 
 
7 oktober 2019 (+ horizontaal overleg RvT; voorjaarsronde) 
16 december 2019 
9 maart 2020 (+ horizontaal overleg RvT; najaarsronde) 
8 juni 2020 
 
Bijeenkomst 1   7 oktober 2019 
  
De volgende punten zijn geagendeerd: 

• Voorjaarsronde 

• 7 maandsrapportage 

• inventarisatie scholingsbehoefte OPR 

• kaderbrief/kaderstelling 
 
Bijeenkomst 2  16 december 2019 
 
De volgende punten zijn geagendeerd: 

• Begroting 2020 

• Meerjarenbegroting 2020-2024 

• Jaarverslag OPR 2018-2019 

• populatiebekostiging 
 
De OPR heeft unaniem ingestemd met de Begroting van 2020 
 
Bijeenkomst 3 9 maart 2020 
 
De volgende punten zijn geagendeerd 

• Najaarsronde 

• 12 maandsrapportage 

• Ondersteuningsplan  

• Kwaliteitsbeleid 
 
Bijeenkomst 4 8 juni 2020 
 
De volgende punten zijn geagendeerd 

• Jaarrekening 2019 
• 4 maandsrapportage 
• Rooster van aan- en aftreden 

 
De OPR heeft unaniem ingestemd met de Jaarrekening van 2019 
 

Scholing 
 
De OPR heeft op 24 februari 2020  een Basiscursus OPR gevolgd bij de AoB voor al 
haar nieuwe leden. 
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Tot slot 
 
Voor verdere informatie over de werkzaamheden en de werkwijze van de 
Ondersteuningsplanraad verwijzen wij graag naar de website van het 
samenwerkingsverband op https://www.swvam.nl/wie-we-
zijn/ondersteuningsplanraad 
 

https://www.swvam.nl/wie-we-zijn/ondersteuningsplanraad
https://www.swvam.nl/wie-we-zijn/ondersteuningsplanraad

