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Jaarverslag Ondersteuningsplanraad SPPOH 2019-2020  
 

Hoofddoel van de OPR 
Het Samenwerkingsverband SPPOH (Stichting Passend Primair Onderwijs 
Haaglanden) zorgt ervoor dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar 
mogelijkheden en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend 
Onderwijs van kracht waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle 
kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig 
hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid hiervoor te zorgen. De 
Ondersteunings Plan Raad (OPR) is als medezeggenschapsorgaan de kritische sparringpartner voor SPPOH. De 
OPR draagt bij aan een inhoudelijk volledig en goedgekeurd Ondersteuningsplan en monitort de voortgang, 
uitvoering en de werking van dat Ondersteuningsplan.  

 

Onderliggende doelen 
• Kwalitatief en passend onderwijs voor alle kinderen. 
• Aandacht voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan regulier onderwijs kan bieden. 
• Adviseren en ondersteunen van SPPOH in de stap naar passend onderwijs m.b.t. een goede 

basisondersteuning en extra ondersteuning. 
• Onderling uitwisseling van kennis. 
• Delen van informatie met de achterban. 
• Goede brede invulling van het onderwijs, waar zowel de 'zwakke, sterke als gemiddelde' leerlingen 

uitgedaagd worden.  
 

Terugblik 2019-2020 
In het schooljaar 2019-2020 is de OPR drie keer bij elkaar gekomen. De vergadering van 16 maart is niet  
doorgegaan i.v.m. met de Coronamaatregelen die net die dag waren ingegaan. Veel was toen nog onduidelijk. 
De vergadering van 15 juni is via Microsoft Teams gegaan. De verslagen daarvan treft u aan op de website. De 
volgende belangrijkste agendapunten hieronder werden besproken: 

 
Jaarplan SPPOH 2019-2020 
De OPR heeft kennis genomen van het jaarplan. Hierin zijn de doelen uit het ondersteuningsplan uitgewerkt in 
concrete jaardoelstellingen met actiehouders en budgetten. Voor ouders is het soms onduidelijk waar ze 
informatie kunnen halen over de ondersteuning van hun kind. SPPOH verwijst actief naar onderwijsconsulenten 
om ouders te adviseren.  
 

Website 
Op de website staat informatiepagina voor ouders, een filmpje over 
de werkwijze van SPPOH, een eventmodule waar men zich kan 
inschrijven voor bijeenkomsten en een pagina van de OPR waarop 
de werkwijze, de jaarverslagen van de OPR en de recente notulen 
terug te lezen zijn. Zie verder www.sppoh.nl. De OPR onderzoekt 
hoe zij op een effectieve manier met de MR-en kan 
communiceren. 

Afkortingen 
 
OP = Ondersteuningsplan 
OPR= Ondersteuningsplanraad 
SPPOH = Stichting Passend 
Primair Onderwijs Haaglanden 

Communicatie van en naar het werkveld 
staat hoog op de OPR prioriteitenlijst.  
Als er vragen zijn kunnen deze altijd via 
de MR van de huidige school of 
rechtstreeks aan de OPR worden 
gesteld: opr@sppoh.nl. 
 

https://www.sppoh.nl/voor-scholen/over-ons/ondersteuningsplanraad
http://www.sppoh.nl/
mailto:opr@sppoh.nl
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Het opvullen van vacatures in de OPR 
Door actief mails te sturen naar MR-en werd een aantal vacatures binnen de OPR opgevuld. De actuele vacatures 
in de OPR staan op de website. 

 
Bespreking begroting 2020 SPPOH 
Opvallend is dat de stijging van het leerlingaantal in het SBO minder hoog is dan verwacht. Dit komt doordat er 
2 groepen minder in het SBO zijn gestart. Kinderen blijven dan vaak op de reguliere basisschool met een 
arrangement. De stijging in het SO zet wel door. Momenteel zijn er minder uitgaven dan gebudgetteerd voor de 
meeste programma’s, zoals arrangementen en projecten. Ook zijn de inkomsten hoger dan begroot, door 
indexering van de Rijksbekostiging 2019. Hierdoor is het jaarresultaat 2019 aanzienlijk positiever dan begroot. 
Omdat de bedoeling was het eigen vermogen bij het samenwerkingsverband juist af te laten nemen zal de 
indexatie van de rijksbekostiging worden doorbetaald aan de scholen. De verlaging van het eigen vermogen 
naar € 1,7 miljoen (het weerstandsvermogen) wordt in 2022 gerealiseerd. Begrotingstechnisch valt op dat er 
enerzijds extra uitgaven zijn en anderzijds het geld niet opkomt. Op langere termijn is dit echter niet meer het 
geval: het omslagpunt waarop de lasten harder groeien dan de baten is in 2023 bereikt. De oorzaak is dat de 
grote groei van de bekostiging als gevolg van de verevening na 2021 stopt terwijl de afdrachten voor S(B)O naar 
verwachting blijven toenemen. Er is een flexbudget van € 500.000 euro geïmplementeerd. Dit is een bedrag dat 
begroot wordt als extra budget voor basisondersteuning aan de scholen, maar tevens dient om overschrijdingen 
in de begroting (b.v. groeiregelingen S(B)O, arrangementsregelingen) te compenseren. De daadwerkelijke 
hoogte van het flexbudget wordt na vaststelling van de jaarrekening vastgesteld en uitbetaald. 

 
Project hoogbegaafden 
Inmiddels is het steunpunt (hoogbegaafdheid) HB gestart. Ook is met ingang van dit schooljaar een groep voor 
HB dubbel bijzondere leerlingen binnen een SBO-school (de Bonte Vlinder) gestart, met in eerste instantie 6 
leerlingen. Hieronder zijn ook enkele thuiszitters. De 6 kinderen gaven hun eerste schoolweek gemiddeld een 
8,5. Marjoleine vult aan dat de integratie van de begaafde kinderen goed gaat en dat de kinderen opbloeien. 
Daarnaast is de bedoeling dat ca. 50 scholen zich ontwikkelen tot HB-expertschool. De eerste aanvragen 
hiervoor zijn in voorbereiding. Er zijn speciale bijeenkomsten geweest over HB. Zo zijn scholen op de hoogte 
van deze mogelijkheid. 
Er is een steunpunt Begaafdheid opgezet om scholen te ondersteunen bij de begeleiding van (hoog)begaafde 
leerlingen in het regulier of speciaal (basis)onderwijs, zowel op leerling- als op schoolniveau. Het steunpunt is 
te bereiken via begaafdheid@sppoh.nl en wordt bemenst door Chrissy van der Errelen en Linda de Wekker.  
Het samenwerkingsverband Zuid Holland West (VO) wil 10 VO-scholen door ontwikkelen als HB expertschool. 
Dit is goed voor de doorgaande lijn. Het SPPOH hoopt op een positieve samenwerking. 

 
Statutenwijziging SPPOH 
Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft besloten tot het introduceren van een onafhankelijk voorzitter van het 
(Algemeen) bestuur zonder stemrecht. 
De OPR heeft advies uitgebracht  over het profiel van de onafhankelijk voorzitter. Dit recht is ook expliciet 
opgenomen in het OPR-reglement. 

 

mailto:begaafdheid@sppoh.nl
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Gesprek OPR met BOVO/SWV ZHW en SPPOH  
Irene en Ellen hebben een prettig gesprek gehad met Mattanja Kats van BOVO, Cerise van Eck van SWV ZHW en 
Irene van Harten van SPPOH over de overgang van kinderen met arrangementen naar het VO. Arrangementen 
kunnen niet van PO naar VO worden meegenomen. De route van PO naar VO staat precies vast en is helder. 
Deze route blijkt alleen niet altijd bekend in het veld, ondanks dat BOVO een heldere website heeft en ook 
nieuwsbrieven stuurt. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften worden door maatwerk vanuit de 
samenwerkingsverbanden geplaatst. Voor deze specifieke stap is een convenant in Haaglanden. BOVO 
organiseert ook casusoverleggen voor scholen, met de mogelijkheid tot sparren met deskundigen van SPPOH, 
SWVZHW en BOVO over het basisschooladvies, de ondersteuningsbehoefte of het aanbod van de VO-scholen.  

 
Ondersteuningsplan 2021-2025 
Elke 4 jaar stelt het samenwerkingsverband een nieuw Ondersteuningsplan op, dat is een wettelijke taak. Eerste 
stap is de evaluatie van het huidige Ondersteuningsplan (2017-2021). In de evaluatiefase (januari-juli 2020) 
zijn met de verschillende groepen belanghebbenden gesprekken gevoerd over voor hen relevante thema’s uit 
het plan, in sessies van 2-3 uur. De OPR kon zich in de planning van het OP 2021-2025 vinden en constateert 
dat alle belanghebbenden hierin zijn opgenomen. Door Corona kon de thema-avond voor de OPR over de 
evaluatie van het huidige ondersteuningsplan niet doorgaan. Daarom is hier in de online vergadering van 15 
juni over gesproken. Naar aanleiding hiervan heeft een delegatie van de OPR op 9 juli in een extra bijeenkomst 
met de directeur en de manager Team en Werkgebieden gesproken over wat de OPR wel of niet goed vindt aan 
het Ondersteuningsplan en welke aandachtspunten zij wil meegeven voor het nieuwe ondersteuningsplan. 
Op basis van de evaluaties met alle groepen wordt na de zomervakantie een hoofdlijnennotitie opgesteld, die 
weer met het veld en de OPR wordt besproken. Daarna volgt het nieuwe Ondersteuningsplan 2021-2025, 
waarin input van alle betrokkenen wordt meegenomen. De OPR heeft instemmingrecht op de hooflijnennotitie 
en het Ondersteuningsplan.  

 

Faciliteringsregeling 2021-2022 
Deze regeling bevat alle financiële regelingen van het SPPOH. Omdat veel regelingen over SBO en SO gaan is de 
faciliteringsregeling besproken met de SO- en SBO-directeuren.  
Het flexbudget is nu ingevoerd; dit is een bufferbedrag aan extra basisondersteuning dat aan de scholen wordt 
uitgekeerd bij een positief jaarresultaat. Tekorten die ontstaan, worden verrekend met het flexbudget. 
Schoolbesturen moeten in hun jaarverslag verantwoording afleggen over het beleid en de inzet van de 
verkregen middelen voor passend onderwijs. De meeste scholen en schoolbesturen gebruiken dit bedrag voor 
ondersteuning zorgstructuur. De vergoeding voor de basisondersteuning is nu € 106 per ingeschreven leerling. 
De OPR heeft ingestemd met de regeling. 

 
Rapportage audit arrangementen 
Veel scholen hadden vragen over de inzet en effectiviteit van arrangementen. Daarom is extern 
onderwijsadviseur Lotte de Goeij gevraagd een kwalitatieve analyse te doen van 2018-2019. Dit heeft zij gedaan 
door de IB-ers van een aselecte streekproef van 30 scholen te interviewen. Over het algemeen is dit onderzoek 
een bevestiging dat scholen goed omgaan met arrangementen. De OPR adviseert om ouders in een vroeg 
stadium te betrekken. Dit ziet de OPR graag terug in het nieuwe ondersteuningsplan. 
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Functioneren OPR 
De OPR is een enthousiaste, meedenkende vertegenwoordiging van ouders en personeel vanuit de besturen van 
de meer dan 200 scholen binnen SPPOH. Vanuit de praktijk en ervaring van de leden van de OPR bespreken we 
ook casussen. 
Het project Versterking Medezeggenschap heeft gekeken naar het functioneren van de OPR. Conclusie was dat 
de OPR van SPPOH inhoudelijk verder is dan de meeste OPR’en en ook serieus genomen wordt vanuit het 
bestuur.  

 
Vergaderplanning 2020-2021 
 

Datum Tijdstip Betreft  
Maandag 12 oktober 2020 19.00-22.00 OPR 
Maandag 7 december 2020 20.00-22.00 OPR 
Maandag 11 januari 2021 20.00-22.00 OPR 
Maandag 15 maart 2021 20.00-22.00 OPR 
Maandag  7 juni 2021 20.00-22.00 OPR 
 
• Tien dagen voor iedere vergadering is er telefonisch overleg tussen de voorzitter en de ambtelijk 

secretaris ter voorbereiding van de vergadering. 
• Een week voor vergadering gaat de agenda naar de OPR. 
• De vergaderdag is op maandag. 

 
Financiële onderbouwing 
SPPOH vergoedt 60 uren per schooljaar aan de scholen waarvan een personeelslid in de OPR zitting heeft. Het 
staat de scholen vrij om het bedrag over te maken aan de betreffende medewerker of aan te wenden voor 
vervanging. Het bedrag wordt via het betreffende bestuur aan de school beschikbaar gesteld. Ouders die zitting 
hebben in de OPR krijgen een vrijwilligersbijdrage van €100,-- per bijgewoonde vergadering. Indien de 
voorzitter uit de oudergeleding afkomstig is, ontvangt deze een dubbele bijdrage. 
Voor vergaderingen en bijeenkomsten en de daarbij genuttigde consumpties stelt het samenwerkingsverband 
de middelen beschikbaar.  
 
In het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende kosten gemaakt: 
Vergoedingen personeel en ouders:   € 21.200,-- 

 
Samenstelling OPR schooljaar 2019-2020 
De OPR is samengesteld uit 9 ouders en 9 medewerkers van scholen binnen 
SPPOH. De scholen zijn ingedeeld in 9 delegatiegroepen, waarbinnen 1 ouder 
en 1 medewerker verkozen zijn.  
De leden van de OPR in het schooljaar 2019-2020 staan hieronder. Marieke 
Kruidhof was de voorzitter, Ellen Dijkstra-Rurup plaatsvervangend voorzitter 
en Lauraine van der Vorst was de ambtelijk secretaris van de OPR.  
 
  

POST/RETOURADRES 
 
OPR SPPOH  
Postbus 32341  
2503 AA Den Haag 
opr@sppoh.nl 
www.sppoh.nl 
 

mailto:opr@sppoh.nl
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De OPR bestond in 2019-2020 uit:   
 

NAAM 
DELEGATIE-
GROEP 

OUDER / 
PERSONEEL 

SCHOOL BESTUUR TAAK 

Jeroen Koffijberg Lucas Ouder Paradijsvogel Lucas Onderwijs Lid 
Mirthe Kokshoorn 
(vanaf 15-3-2020) 

Lucas Personeel Emausschool Lucas Onderwijs Lid 

Marieke Kruidhof SCOH Ouder Da Costaschool SCOH Voorzitter 
Dinemarie Leder SCOH Personeel Gerth van Wijkschool SCOH Lid 
Ellen Dijkstra-Rurup De Haagse 

Scholen 
Ouder Galvanischool De Haagse Scholen Vicevoor-

zitter 
Vacature De Haagse 

Scholen 
Personeel  De Haagse Scholen Lid 

Vacature A Ouder   Lid 
Marja Weber A Personeel Yunus Emre Isno Yunus Emre Lid 
Lisette Janse B Ouder St. Maartensschool Panta Rhei Lid 
Irene Pronk B Personeel Tandem Panta Rhei Lid 
Aart Jan van der 
Linden (vanaf 15-3-
2020) 

C Ouder Kronenburgh Kronenburgh Lid 

Vacature C Personeel   Lid 
Martijn Schouten 
(vanaf 15-5-2020) 

D Ouder Montessori 
Leidschenveen 

Montessori Stichting 
Vreugd en Rust 

Lid 

Vacature D Personeel   Lid 
Jasper Hoogendoorn SO Ouder De Strandwacht De Haagse Scholen Lid 
Karin ten Hoopen SO Personeel De Strandwacht De Haagse Scholen Lid 
Marjoleine Hofland SBO Ouder De Bonte Vlinder De Haagse Scholen Lid 
Runet van Beek SBO Personeel Het Mozaïek SCOH Lid 

 
Delegatiegroepen: 
1. De MR-en van de scholen van Lucas Onderwijs 
2. De MR-en van de scholen van SCOH 
3. De MR-en van de scholen van De Haagse Scholen 
4. De MR-en van de scholen van de overige besturen A: Zuidwester, Rosa-School, Petrus Donders, De 

Buutplaats, Koningin Beatrixschool, Yunus Emre, Al Qoeba, Algemene Hindoeschool, Shri Vishnu School, 
Tamar 

5. De MR-en van de scholen onder de overige besturen B: de scholen van Panta Rhei. 
6. De MR-en van de scholen onder de overige besturen C: Schoolvereniging Wolters, Haagsche School 

Vereeniging, Willemspark, Montessori Waalsdorp, De Vrije School,  Duinoord-School, Willem De Zwijger, 
Montessori Houtwijk, Chr Montessorischool, 1e Ned Montessorischool, Vrije School Wonnebald, 
Kronenburgh 

7. De MR-en van de scholen overige besturen D: Christoffel, Nieuw Vreugd & Rust, Montessori 
Leidschenveen, de Fontein, de Zonnestraal, Petrusschool, Basisschool De Piramide, Mariaschool,  
Godfried Bomansschool,  ’t Prisma, Steenvoorde, Wethouder Brederodeschool, De Akker 

8. De MR-en van de scholen voor speciaal onderwijs (SO) 
9. De MR-en van de scholen voor speciaal basisonderwijs (SBO) 


