
 

Oproep voor nieuwe leden van de Ondersteuningsplanraad 

Praat en denk mee over Passend Onderwijs in onze scholen! 

Vacatures OPR (Ondersteuningsplanraad) 

Per 1 februari 2023 zijn er 5 vacante plaatsen in de OPR; 4 voor de oudergeleding en 1 voor 
de personeelsgeleding.  
 
De OPR (Ondersteuningsplanraad) vertegenwoordigt ouders en leerkrachten en is het 
medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband “Zeeluwe”, dat verantwoordelijk 
is voor passend onderwijs in Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Epe en 
Zeewolde. 
 
Minister en Tweede Kamer willen toewerken naar meer inclusief onderwijs. Er komt een 
landelijke norm voor de basisondersteuning binnen iedere school. Leraren krijgen meer zicht 
op de financiële middelen en meer inspraak bij de verdeling hiervan binnen het 
schoolbestuur. Ouders moeten eerder en beter geïnformeerd worden. Allemaal punten 
waar de OPR mee te maken heeft! 
 
Heb je ideeën over Passend Onderwijs en wil je actief meedenken over wat voor de 
kinderen het beste is, meld je dan aan als kandidaat-lid van de OPR 
(Ondersteuningsplanraad). 
 
Acht ouders en acht onderwijsmedewerkers vertegenwoordigen in de OPR alle ouders en 
onderwijsmedewerkers binnen onze regio. De OPR heeft als belangrijkste recht eens per vier 
jaar in te stemmen met het ondersteuningsplan, waarin staat hoe binnen de scholen 
passend onderwijs georganiseerd wordt. De OPR houdt toezicht op de uitvoering en 
ontwikkeling van het ondersteuningsplan. 
 
Om deze taken goed te kunnen uitvoeren streeft de OPR naar een evenredige verdeling van 
de leden over de 8 gemeenten, en de verschillende soorten onderwijs. Iedere ouder en 
leerkracht van een deelnemende school kan zich verkiesbaar stellen.  Bij voldoende 
kandidaten wordt bij de benoeming gekeken naar een optimale spreiding. 
 
Voor een goede verdeling van de leden worden met name voor de oudergeleding 
kandidaten uit de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Elburg, Zeewolde en Epe gezocht. 
Voor de onderwijsgeleding graag kandidaten uit de gemeenten Harderwijk en Elburg.   
Wat betreft denominatie (geloofsovertuiging) is het protestants christelijk onderwijs ruim 
vertegenwoordigd; er is behoefte aan vertegenwoordiging vanuit de overige denominaties. 
Hetzelfde geldt voor de oververtegenwoordiging van het regulier basisonderwijs; graag 
nieuwe leden vanuit het gespecialiseerd onderwijs. 



 
De OPR vergadert zo’n zes keer per jaar, maximaal twee uur per keer. Daar naast maken de 
leden van de OPR deel uit van werkgroepen, waarin bepaalde thema’s centraal staan. Voor 
de werkzaamheden in de werkgroepen wordt een beperkte tijdsinvestering gevraagd. Er is 
voor onderwijzend personeel en ouders een vergoedingsregeling. 
 
Tot 12 januari 2023 kunnen nieuwe kandidaat-leden zich melden bij srvdheide@zeeluwe.nl 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten? Via deze link kom je op de website van Zeeluwe 

voor meer uitgebreide informatie. 

Of telefonisch/mail:  

S.R. van der Heide (ambtelijk secretaris OPR) 
06-8681186 
srvdheide@zeeluwe.nl 

mailto:srvdheide@zeeluwe.nl
http://www.zeeluwe.nl/ondersteuningsplanraad/

