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Vacature leden Ondersteuningsplanraad  
 
 
Passend onderwijs 

Vanaf 1 augustus 2014 werkt het onderwijs met 'passend onderwijs'. Dit betekent dat er voor 
ieder kind een passend onderwijsaanbod moet zijn. Dat wordt in onze regio geregeld door het 
Samenwerkingsverband Betuws primair passend onderwijs (Bepo). Alle scholen voor primair 
onderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs van onze regio maken deel uit van dit 
samenwerkingsverband.  

 
Ondersteuningsplan en ondersteuningsplanraad 

Het bestuur van het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs  en 
beschrijft in zijn ondersteuningsplan het beleid van het samenwerkingsverband. Kernthema’s 
zijn: 
 de kwaliteit van de basisondersteuning; 
 extra ondersteuning voor leerlingen in het regulier onderwijs; 
 verwijzing naar en toelating door SBO en SO; 
 afstemming en samenwerking tussen scholen, schoolbesturen en de jeugdzorg; 
 het financiële beleid van het samenwerkingsverband dat vanaf 2014 geleidelijk de 

beschikking krijgt over alle middelen voor de lichte ondersteuning (voorheen Weer Samen 
Naar School) en voor de zware ondersteuning (voorheen SO-bekostiging en 
leerlinggebonden financiering). 

 
Ouders en personeelsleden hebben medezeggenschap over dit ondersteuningsplan door 
deelname in de ondersteuningsplanraad (OPR). Het ondersteuningsplan van het 
Samenwerkingsverband wordt eens in de vier jaar vastgesteld en jaarlijks geactualiseerd.  
In de afgelopen twee jaar is de OPR samengesteld geweest uit twee vertegenwoordigers per 
bestuur dat deelneemt aan dit samenwerkingsverband. Dat leidde tot een te grote OPR en tot 
weinig daadkracht van de OPR. Met instemming van zowel de OPR als van het bestuur is daarom 
gekozen voor het verkleinen van de OPR tot 14 leden: 7 ouderleden en 7 personeelsleden.  
De OPR zal als volgt worden samengesteld: 
 1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Buren; 
 1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Culemborg; 
 1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Geldermalsen; 
 1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Neerijnen; 
 1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Neder-Betuwe; 
 1 ouder en 1 personeelslid vanuit de gemeente Tiel; 
 1 ouder en 1 personeelslid vanuit het speciaal (basis)onderwijs: de Koningin Julianaschool 

in Culemborg, De Wissel in Tiel, de Cambier van Nootenschool in Tiel, de PI-school in Tiel 
en de Roelandt Berk en Beukschool in Tiel. 

Personeel dat werkt op één van de scholen in de desbetreffende gemeente kan zich voor die 
gemeente kandidaatstellen, uitgezonderd personeel dat op één van de scholen voor speciaal 
basisonderwijs of speciaal onderwijs werkt.  
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Ouders met een leerling op één van de scholen in een gemeente, kunnen zich voor die gemeente 
kandidaatstellen, uitgezonderd ouders van leerlingen die een kind op één van de scholen voor 
speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs werkt.  

Personeel dat werkt op één van de scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs, 
kan zich kandidaat stellen voor de zetel voor het speciaal (basis)onderwijs.  

Ouders met een leerling op één van de scholen voor speciaal basisonderwijs of speciaal 
onderwijs, kunnen zich kandidaat stellen voor de zetel voor het speciaal (basis)onderwijs. 

 

Voor de ondersteuningsplanraad van het 
samenwerkingsverband zijn wij op zoek naar leden die: 

 zich enthousiast en daadkrachtig willen inzetten voor het samenwerkingsverband, en 
 bovenschools kunnen denken en handelen, en 
 ervaring hebben met medezeggenschap, of 
 kennis hebben op het gebied van financiën, of 
 onderwijsinhoudelijke kennis hebben (gericht op ondersteuning), en 
 circa 50-60 uur per jaar beschikbaar zijn om zich in te zetten voor de OPR. 

Beschikbare faciliteiten 

Voor personeelsleden gelden de faciliteiten uit de CAO PO: 60 uur per jaar in het taakbeleid en 
drie scholingsdagen per twee jaar.  

Voor ouderleden geldt een vacatievergoeding van € 30 per bijgewoonde vergadering en een 
reiskostenvergoeding van € 0.19 per kilometer.  

Aanmelden 

Wilt u zich aanmelden voor deze vacature? U kunt zich tot uiterlijk 24 maart 2016 beschikbaar 
stellen. Stuur daarvoor uw curriculum vitae èn een korte motivatie (gebruik s.v.p. bijgevoegd 
formulier) naar het volgende emailadres:  c.vansutphen@swvbepo.nl   

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het 
Samenwerkingsverband: Jan Luijten, janluijten@live.nl . 

Planning verkiezingen en eerste bijeenkomst OPR 

Na de aanmeldingsperiode zullen de verkiezingen plaatsvinden tussen 6 en 13 april.  
De leden van de OPR worden gekozen door de MR-en van de basisscholen in de respectievelijke 
gemeentes. De leden van de OPR voor het speciaal (basis)onderwijs worden gekozen door de 
mr-en van de scholen voor SBO en SO van het samenwerkingsverband. 

 
Belangrijke data 

De eerste bijeenkomst voor de leden van de OPR is op 21 april van 19.30 tot 20.30 uur. Op 2 juni 
vindt een scholingsavond plaats voor de nieuw samengestelde OPR. 
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Contactgegevens en korte motivatie 
 

naam van de school  

uw naam  

u bent (s.v.p. aanvinken / aankruisen): 

 

  personeelslid van de school 
ouder / verzorger van een leerling van deze school  

 
uw contactgegevens telefoonnummer: 

emailadres: 

uw motivatie Waarom u zich wilt inzetten voor passend onderwijs en voor het 
Samenwerkingsverband: 
 
 
 
 
 
 

uw kennis/ervaring Welke ervaring heeft u met bovenschools denken en handelen? 
 
 
 
 
 
 
Als u onderwijsinhoudelijke kennis (gericht op ondersteuning)? kunt u 
aangeven welke kennis: 
 
 
 
 
 
 
Als u kennis heeft op het gebied van financiën, kunt u aangeven over 
welke kennis en expertise u beschikt: 
 
 
 
 
 
Als u ervaring heeft met medezeggenschap kunt u aangeven over welke 
ervaring u beschikt: 
 
 
 
 

 


