
      
 

  
 

Samenwerkingsverband 

T.a.v. contactpersoon 

per mail 

 

Utrecht, 19 november 2013 

Kenmerk: PLVG/355/GR/gb 

Betreft: verkiezingen OPR 

Inlichtingen bij: Gepke Boezaard, 030-2916600 

 

Geachte directie, geacht bestuur, 

 

Als belangenbehartigers van kinderen met een ondersteuningsbehoefte in het onderwijs, hun ouders 

en ouderinitiatieven passend onderwijs en zorg, zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van Passend 

Onderwijs. Wij hebben een actieve bijdrage geleverd aan het opstellen van voorwaarden en aan de 

kwaliteit in het (passend) onderwijs voor deze groep leerlingen. Wij zitten hiervoor om tafel met 

onder andere het ministerie OCW, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de sectorraden en de 

onderwijsbonden.  In de regio’s en lokaal ook met gemeenten, besturen en zorgaanbieders. 

In de laatste fase voordat Passend Onderwijs daadwerkelijk in de praktijk van start gaat, volgen wij 

met grote belangstelling de manier waarop de samenwerkingsverbanden en scholen de 

implementatie van het nieuwe onderwijssysteem voorbereiden. Het inrichten van de 

medezeggenschap in de vorm van een Ondersteuningsplanraad (OPR) hoort daarbij.  

Hierbij zien wij een aantal goede ontwikkelingen van samenwerkingsverbanden die ouders betrekken 

en de medezeggenschap op een goede wijze invullen. 

We constateren ook dat veel scholen de ouders nog niet geïnformeerd hebben over de 

medezeggenschap binnen het samenwerkingsverband. Laat staan dat ouders weten dat zij zich 

verkiesbaar kunnen stellen voor de OPR. Wij maken ons hier grote zorgen over. De toegevoegde 

waarde van de OPR voor het samenwerkingsverband is evident, zeker als ook ouders van kinderen 

met een ondersteuningsbehoefte hun specifieke ervaringskennis inbrengen. Dat geldt natuurlijk ook 

in deze fase waarin de beleidsplannen worden geschreven en moeten worden beoordeeld. 

 

 

 



      
 

  
 

 

Mocht u als samenwerkingsverband daarbij ondersteuning kunnen gebruiken, dan bieden wij graag 

onze hulp aan. Als belangenbehartigers en ouderinitiatieven hebben wij veel ervaring om mensen te 

motiveren om voor hun belangen op te komen. Ook kan advies gegeven worden door steunpunt 

medezeggenschap Passend Onderwijs. Voor het betrekken van de leerlingen in het VO kan een 

beroep gedaan worden op het Laks. 

Met vriendelijke groet,  

mede namens  

Dhr. M. Weghorst (Coöperatieve Vereniging Ouderinitiatieven i.o.) en  

Drs. Z.D. Woldhuis (Algemeen Directeur Balans en directeur NVA (a.i), 

 

 

Dhr. G. Rebergen 

Directeur a.i. CG-Raad en Platform VG 

 


