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Inleiding 

 

De reden om over te gaan tot het vormgeven en inrichten van een  

ondersteuningsplanraad (OPR) is de wetgeving rond passend onderwijs die binnen 

afzienbare tijd in werking treedt. In verband daarmee wordt onder andere de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS) gewijzigd.  

De WMS, die op 1 januari 2007 in werking trad, bepaalt hoe medezeggenschap 

binnen passend onderwijs moet worden vormgegeven. Op hoofdlijnen betekent dit 

dat de OPR op het niveau van het samenwerkingsverband (SWV) gaat functioneren 

als een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (MR). Dit wil echter niet zeggen 

dat de OPR hiermee boven het bestuur staat, maar dat de medezeggenschap buiten 

de eigen onderwijsorganisatie (lees: deelnemer aan het SWV) is belegd. Het is geen 

eenvoudige opgave om deze medezeggenschap vorm te geven. Niet alleen doordat 

de WMS soms niet duidelijk is als het gaat om deze vorm van bovenbestuurlijke 

medezeggenschap, maar ook doordat er in de praktijk nog weinig ervaring is 

opgedaan met bovenbestuurlijke medezeggenschap.  

Het wetgevingsproces geeft klip en klaar aan dat uiterlijk op 1 februari 2014 het 

ondersteuningsplan aan de OPR ter instemming moet zijn voorgelegd. In deze 

bijdrage treft u handreikingen aan die behulpzaam kunnen zijn bij het vormgeven en 

inrichten van de OPR.1 

                                                 
1
 Bij de beantwoording van Kamervragen (10 oktober 2012) over medezeggenschap in passend onderwijs heeft 

de minister toegezegd dat er een landelijk steunpunt voor medezeggenschap passend onderwijs komt.  Dit 

steunpunt zal ondersteuning bieden bij de vormgeving en inrichting van medezeggenschap.  
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Wat zegt de wet? 

WMS artikel 4a Ondersteuningsplanraad 

1. Het samenwerkingsverband stelt naast de medezeggenschapsraad, bedoeld 

in artikel 3, vijfde lid, een ondersteuningsplanraad in. 

 

Op het niveau van het SWV wordt een bovenbestuurlijke MR ingesteld: de OPR. 

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband passend onderwijs een MR die bestaat 

uit alleen personeelsleden. Het gaat hier om personeelsleden die in dienst zijn van 

het samenwerkingsverband passend onderwijs. Ook als dit samenwerkingsverband 

geen personeelsleden heeft en alleen werkt met bijvoorbeeld gedetacheerden, moet 

er een MR worden opgericht. De WMS verstaat onder personeel immers eveneens 

die mensen die ten minste 6 maanden te werk zijn gesteld zonder benoeming bij het 

bevoegd gezag. 

WMS artikel 4a Ondersteuningsplanraad 

2. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd (uit en) door 
de leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de in artikel 18a, 
tweede lid van de Wet op het primair onderwijs, respectievelijk van de in 
artikel 17a, tweede lid van de Wet op het voortgezet onderwijs, bedoelde 
scholen en wel zo dat het aantal leden, gekozen uit het personeel 
onderscheidenlijk uit ouders of leerlingen, elk de helft van het aantal leden van 
de raad bedraagt. 

 

Let op: dit artikel is aangepast. Oorspronkelijk stond er ‘(…) worden afgevaardigd uit 

en door (…)’, maar dat is veranderd in ‘(…) worden afgevaardigd door (…)’.  Dit 

betekent concreet dat de OPR oorspronkelijk zou bestaan uit leden die worden 

afgevaardigd uit en door de MR’s van de in het SWV participerende scholen. Tijdens 

de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer kwam de minister hierop 

terug en diende zij een nota van wijziging in. Deze wijziging houdt in dat de leden 

van de OPR worden afgevaardigd door de leden van de afzonderlijke MR’s. Dit 

brengt met zich mee dat het passieve kiesrecht wordt uitgebreid. Niet alleen MR-

leden kunnen zich beschikbaar stellen voor een zetel in de OPR, maar ook 

ouders/verzorgers en personeelsleden verbonden aan de scholen c.q. 

schoolbesturen die zijn aangesloten bij het SWV. 

De MR’s worden zo afgevaardigd dat de personeels- en oudergeleding elk de helft 

van het aantal leden van de raad bedraagt. Dat wil zeggen dat de OPR gelijk aan de 

‘gewone’ MR paritair wordt vormgegeven. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat de 

ouder- en de leerlinggeleding ook paritair aan elkaar moeten zijn. Het minimumaantal 

leden van de OPR bedraagt 4, waarvan voor primair onderwijs dus 2 

personeelsleden en 2 ouders en voor het voortgezet onderwijs 2 personeelsleden, 1 

ouder en 1 leerling. Een maximumaantal leden kent de WMS niet. 
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De OPR heeft een instemmingbevoegdheid met betrekking tot de vaststelling en 

wijziging van het ondersteuningsplan. Net als de MR’s moet het bevoegd gezag ook 

voor de OPR een medezeggenschapsstatuut en –reglement vaststellen. Voor 

geschillen kunnen partijen (bevoegd gezag en OPR) terecht bij de Landelijke 

Commissie voor Geschillen WMS.  

Naast de instemmingbevoegdheid op het ondersteuningsplan heeft de OPR de 

mogelijkheid om een bindende voordracht te doen voor de invulling van een 

kwaliteitszetel in de raad van toezicht van het SWV. Dit uiteraard alleen als het 

samenwerkingsverband passend onderwijs een bestuursmodel met een raad van 

toezicht kent. 

Volgens de wet heeft de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van 

de afzonderlijke schoolbesturen geen officiële rol in de medezeggenschap van 

passend onderwijs. Dit laat onverlet dat de GMR goed geïnformeerd moet worden en 

een actieve houding kan aannemen ten aanzien van passend onderwijs. De GMR 

kan bijvoorbeeld de rol van sparringpartner van het bestuur vervullen als het gaat om 

de inrichting van het SWV. Sommige organisaties geven aan dat artikel 11, 

onderdeel d, van de WMS van toepassing is bij de vormgeving van het SWV. Het 

gaat hier om een adviesbevoegdheid bij langdurige samenwerking met andere 

partijen. De GMR zou dan dus adviesrecht hebben op de  vormgeving van het 

samenwerkingsverband. De minister geeft echter aan dat hier geen sprake van is, 

omdat bij wet wordt vastgesteld dat de schoolbesturen moeten samenwerken. De 

medezeggenschap kan deze wettelijke opdracht niet doorkruisen. 

Naar onze mening behoeft dit enige nuancering. De uitspraak van de minister klopt 

weliswaar als het gaat om het gegeven dat er samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs moeten worden opgericht en dat deze zijn ingedeeld in bepaalde regio’s. 

Als het echter gaat om de samenwerking met een andere organisatie en over hoe dit 

wordt ingericht (welke rechtspersoon, welke bestuurvorm is van toepassing?), is er 

naar onze mening wel sprake van adviesbevoegdheid voor de GMR’s van de 

deelnemende besturen. 

Op schoolniveau krijgen de MR’s adviesbevoegdheid op het vaststellen en wijzigen 

van het schoolondersteuningsprofiel.2  

Procedure 

Het wetsvoorstel geeft aan dat er voor 1 februari 2014 een OPR moet zijn ingericht. 

Uiterlijk op deze datum moet namelijk het ondersteuningsplan aan de OPR zijn 

voorgelegd. De OPR heeft vervolgens 4 weken de tijd om zich over het 

ondersteuningsplan uit te spreken. Als de instemming wordt onthouden, en het 

samenwerkingsverband passend onderwijs is niet voornemens om het 

ondersteuningsplan bij te stellen, dan heeft dit samenwerkingsverband 2 weken de 

                                                 
2
 Ideeën over de inhoud van een ondersteuningsprofiel zijn te vinden op www.passendonderwijs.nl 
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tijd om een instemmingsgeschil voor te leggen aan de Landelijke Commissie 

Geschillen WMS. Deze commissie doet dan uiterlijk op 15 april 2014 een bindende 

uitspraak over waaraan het bevoegd gezag en de OPR zich moeten conformeren. 

Het eerste ondersteuningsplan moet voor 1 mei 2014 zijn vastgesteld en worden 

toegezonden aan de Inspectie van het Onderwijs.3 Het is evident dat dit een krappe 

tijdsplanning is. Wij adviseren u daarom om ernaar te streven om uiterlijk in het 

laatste kwartaal van 2013 een OPR te hebben ingericht. 

 

Belangrijkste onderdelen van ondersteuningsplan 

 

“Het samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen te realiseren en wel 

zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken 

en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke plaats in 

het onderwijs krijgen.” (artikel 18a, tweede lid, wetsvoorstel passend onderwijs).  

 

Bovenstaande citaat geeft het doel van het ondersteuningsplan weer. 

Samenwerkingsverbanden hebben de taak om een dekkend geheel van 

voorzieningen te treffen, zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces 

kunnen doormaken. Het ondersteuningsplan beschrijft de wijze waarop hieraan wordt 

voldaan. Zo staan er onder andere de procedure en de criteria in beschreven voor de 

verdeling, besteding en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen en 

-voorzieningen. In het ondersteuningsplan worden dus de geldstromen uiteengezet 

en de criteria die daaraan ten grondslag liggen. Ook is er aandacht voor de 

meerjarenbegroting.   

 

Een ander onderdeel van het ondersteuningsplan is de omschrijving van de 

procedure en de criteria voor de plaatsing van leerlingen in cluster 3 en 4 van het 

speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Belangrijk is dat u 

niet alleen kijkt naar wat een leerling niet kan, maar juist naar wat de mogelijkheden 

van die bewuste leerling zijn. Er moet ontwikkelings- en handelingsgericht worden 

gekeken. Een onderdeel dat u in dit opzicht niet mag vergeten, is de procedure met 

betrekking tot leerlingen van wie de toelaatbaarheidbeschikking ten einde loopt. 

Krijgen deze leerlingen direct een nieuwe beschikking of worden zij teruggeplaatst op 

een reguliere basisschool die voldoende ondersteuning kan bieden? 

Naast bovengenoemde punten is ook de informatievoorziening naar ouders een 

belangrijk onderdeel van het ondersteuningsplan. Voor de volledige invulling van het 

                                                 
3
 Let wel, deze termijnen gelden alleen voor de totstandkoming van het eerste ondersteuningsplan (artikel IXA 

van het wetsvoorstel).  Hierna zijn de termijnen zoals vastgelegd in het nog op te stellen reglement van 

toepassing alsmede de termijnen zoals vastgelegd in hoofdstuk 5 van de WMS. 
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ondersteuningsplan kunt u kijken naar het wetsvoorstel passend onderwijs, met 

name naar het achtste lid van artikel 18a, en/of kunt u het model ondersteuningsplan 

raadplegen via www.passendonderwijs.nl.  

 

 

Rol ondersteuningsplanraad na instemming ondersteuningsplan 

In het wetsvoorstel is geregeld dat het ondersteuningsplan ten minste één keer in de 

vier jaar opnieuw moet worden vastgesteld of al dan niet gewijzigd. Dit betekent 

echter niet dat de OPR maar één keer in de vier jaar bijeen hoeft te komen.  

Hoewel dat niet staat omschreven in de wet, heeft de OPR wel degelijk een 

belangrijke rol in die tussenliggende periode. Het is aan de OPR om met een 

kritische blik naar het ondersteuningsplan te blijven kijken. Er moet dus in die vier 

jaar een evaluatie plaatsvinden.  

De OPR zou bijvoorbeeld twee keer per jaar bij elkaar kunnen komen om op de 

hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en om het bevoegd gezag scherp 

te houden als er sprake is van ontwikkelpunten. Ook kan de OPR gebruikmaken van 

het initiatiefrecht, zoals omschreven in artikel 6 van de WMS. Dit betekent dat de 

OPR onder andere voorstellen kan doen aan het bevoegd gezag van het 

samenwerkingsverband passend onderwijs. 

Een ander idee is om na te denken over uitbreiding van de bevoegdheden van de 

OPR. Het SWV zal zich namelijk ook ontwikkelen en in de beginfase bijvoorbeeld 

wijzigingen in de organisatiestructuur willen doorvoeren. Formeel moet een dergelijke 

wijziging van de organisatie worden voorgelegd aan de GMR.  

U kunt zich afvragen of het, juist vanwege de betrokkenheid van de OPR met het 

SWV, wellicht zinvoller zou zijn om deze bevoegdheid neer te leggen bij de OPR. 

Voor de overheveling van bevoegdheden naar de OPR is wel instemming nodig van 

alle schoolbesturen en GMR’s. 

Communicatie met de achterban 

Goede communicatie is een punt dat vaak aan de aandacht ontsnapt. Juist bij 

passend onderwijs is communicatie en informatieverstrekking essentieel, omdat er 

veel vragen zijn over de nieuwe vormgeving.  

Het is belangrijk om niet alleen de schoolbesturen, directeuren en het personeel van 

frequente en volledige informatie te voorzien, maar ook ouders. Een SWV in 

oprichting kan ervoor kiezen een gezamenlijke nieuwsflits naar de achterban te 

versturen, maar ook schoolbesturen zelf kunnen dat doen. Een andere mogelijkheid 

is een bijeenkomst organiseren om de nieuwste ontwikkelingen te bespreken en 

vragen te beantwoorden.  

Het is tevens mogelijk om naast frequente nieuwsvoorziening een specifiek e-

mailadres open te stellen of een contactpersoon aan te stellen, zodat iedereen weet 

bij wie hij/zij terecht kan. Het e-mailadres kan ook worden ingezet om feedback te 

verzamelen. Andere opties zijn het opzetten van een website of een digitaal forum. 
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Wie is aan zet? 

Om te voorkomen dat diverse partijen en/of belanghebbenden een afwachtende 

houding aannemen ten aanzien van het vormgeven van de OPR, is het interessant 

om te bezien wie in eerste aanleg verantwoordelijk is voor de oprichting ervan. 

Het uitgangspunt in de WMS is dat een bovenbestuurlijke MR alleen kan worden 

ingericht als alle deelnemende schoolbesturen en betrokken GMR’s ermee 

instemmen. Deze hobbel hoeft bij het oprichten van de OPR niet te worden 

genomen, omdat de WMS rechtstreeks eist dat een OPR wordt ingesteld door het 

samenwerkingsverband. 

Artikel 4a. Ondersteuningsplanraad 

3. Het samenwerkingsverband stelt naast de medezeggenschapsraad bedoeld in 
artikel 3, vijfde lid, een ondersteuningsplanraad in. 

 

Hiermee wordt direct de opdracht tot het instellen van de OPR bij het 

samenwerkingsverband neergelegd. In de praktijk zal deze taak komen te liggen bij 

het bestuur van de rechtspersoon dat het samenwerkingsverband in stand houdt.  

Voorlopige ondersteuningsplanraad 

Als uiterlijk op 1 februari 2014 het ondersteuningsplan aan de OPR moet worden 

voorgelegd, betekent dit dat er dan ook een OPR moet zijn. Zoals eerder 

aangegeven, is het  zinvol om de tussenliggende periode te benutten om na te 

denken over de vraag hoe de medezeggenschap binnen het SWV eruit komt te zien. 

 

Hiervoor kunt u gaan werken met een voorlopige ondersteuningsplanraad (VOPR), 

waarin ouders, leerlingen en personeel zitting hebben en die overlegt met het 

bevoegd gezag van het samenwerkingsverband passend onderwijs. De opdracht aan 

de VOPR is om gezamenlijk een voorstel te maken voor de vormgeving en inrichting 

van de OPR. Met een brede samenstelling van de VOPR wordt voldaan aan de wens 

van de regering, dat ouders, leerlingen en leraren inspraak hebben op de wijze 

waarop de ondersteuning in hun regio gestalte krijgt.4 

De eerste vraag die dan opkomt, is hoe u dit moet organiseren. Het  bevoegd gezag 

van het SWV kan als eerste actie ondernemen door aan elk bestuur (of cluster van 

besturen) dat deel uitmaakt van het SWV te vragen om namen aan te leveren van 

personen die belangstelling hebben om aan een dergelijk voorstel mee te werken. 

Hiermee haalt u mensen binnen die zich op vrijwillige basis aanmelden, wat zorgt 

voor een bepaalde dosis enthousiasme. Naar aanleiding van het aantal 

aanmeldingen kunt u vervolgens bepalen hoe groot de VOPR zou moeten zijn. Weet 

                                                 
4
 Zie onder andere de beantwoording van Kamervragen over passend onderwijs, d.d. 10 oktober 2012, 

referentie 436659. 
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u van tevoren al dat het storm zal lopen met de aanmeldingen, dan is het  interessant 

om de besturen –en bijbehorende MR’s-  te clusteren. Zo voorkomt u dat u veel 

aanmelders moet teleurstellen vanwege ruimtegebrek in de VOPR. 

Om de opdracht aan de VOPR goed te laten verlopen, is het raadzaam om te werken 

met een projectstructuur waarbinnen een projectleider (intern of extern) 

verantwoordelijk is voor het uitwerken van de opdracht en het aanleveren van het 

eindresultaat op een afgesproken datum. De VOPR moet er uiteraard wel voor 

zorgen dat de achterban voldoende informatie ontvangt over de voortgang van het 

proces. Zie hiervoor het onderdeel over communicatie met de achterban.  

Op dit moment is nog niet duidelijk wie uiteindelijk moet instemmen met het eerste 

reglement van de OPR. Het voorstel van VOS/ABB is om dit te laten plaatsvinden 

door de VOPR. Degenen die daarin zitten, hebben immers het voorwerk gedaan om 

te komen tot een bepaalde vorm van medezeggenschap in het 

samenwerkingsverband passend onderwijs. Zij kunnen dit vastleggen in een 

reglement. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 44 van de WMS. Bij de invoering 

van de WMS in 2007 was namelijk voorzien in een voorlopige MR (indien een school 

geen MR had). Deze voorlopige raad was bevoegd om zich uit te spreken over en al 

dan niet in te stemmen met het voorliggende reglement. 

Vormgeving ondersteuningsplanraad 

De eenvoudigste stelregel om de omvang van de OPR te bepalen, is dat elke MR die 

opereert binnen het gebied van het SWV twee leden (een personeelslid en een 

ouder/leerling) afvaardigt. Gelet op de gemiddelde omvang van de SWV’s is dat een 

onmogelijke opgave, die dwingt om goed na te denken over de grootte en de 

samenstelling van de OPR. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. 

Om de grootte van het SWV te overzien, is het handig om eerst kengetallen te 

noteren: hoeveel besturen zijn vertegenwoordigd en van welke denominaties, 

hoeveel MR’s kent het SWV, welke onderwijssoorten zijn aanwezig 

(primair/voortgezet onderwijs, speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal 

onderwijs), hoeveel leerlingen telt het SWV enzovoort? 

Vervolgens kunt u de vraag stellen wat een realistische omvang van de OPR zou 

kunnen zijn. Ook is het raadzaam na te denken over de vraag of elke onderwijssoort 

naar evenredigheid vertegenwoordigd moet zijn. Of is het juist belangrijk dat 

bijvoorbeeld het speciaal onderwijs vanwege zijn specifieke deskundigheid en 

werkveld meer dan evenredig vertegenwoordigd is? 

Inrichten ondersteuningsplanraad 

Voor het inrichten van de OPR is het bevoegd gezag gebonden aan de bepalingen 

uit de WMS. Dit betekent dat de OPR op democratische wijze, in ieder geval met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen uit de WMS, tot stand moet komen. In 

concreto komt het erop neer dat als er meer leden beschikbaar zijn dan dat er zetels 

in de OPR zijn, er verkiezingen moeten plaatsvinden. Hoe die worden vormgegeven, 

wordt vastgelegd in het medezeggenschapsreglement van de OPR. Het voert te ver 
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om hier nu uitgebreid op in te gaan. VOS/ABB zal ruimschoots op tijd een 

modelreglement en -statuut voor de OPR aanleveren, al dan niet in overleg met het 

door de minister toegezegde landelijk steunpunt passend onderwijs. 

 

De afspraken die worden gemaakt over de vormgeving en de inrichting van de 

medezeggenschap, moeten overeenkomstig de bepaling uit de WMS worden 

vertaald in een reglement. Dit moet door het bevoegd gezag worden vastgesteld met 

instemming van tweederde van het aantal leden van de OPR. Hiervoor is al 

aangegeven dat deze instemmingsbevoegdheid voor het eerste reglement bij de 

VOPR kan worden neergelegd. 

Hieronder staat een voorbeeld van hoe u in het primair onderwijs een OPR in een 

samenwerkingsverband kunt inrichten. 

• Samenwerkingsverband regio  X 

• Aantal gemeenten: 23 

• Aantal scholen: 75 

• Aantal BRIN-nummers:  55 (dit betekent ook 55 kiesgerechtigde MR’s) 

• Denominaties deelnemende schoolbesturen:  Openbaar onderwijs - 6 

       Bijzonder onderwijs -  4 

• Aantal leerlingen: 16500 

Op basis van deze gegevens kunt u vaststellen dat het praktisch gezien onmogelijk is 

om elke MR feitelijk af te vaardigen in de OPR. De OPR zou dan namelijk uit 110 

leden bestaan.  

De VOPR heeft bepaald dat de OPR in dit samenwerkingsverband passend 

onderwijs uit 12 leden zou moeten bestaan.  Het gaat hier om het primair onderwijs, 

wat betekent dat er 6 personeelsleden en 6 ouders zitting moeten nemen in de OPR. 

Na een algemene oproep bij alle scholen voor kandidaten in de OPR melden zich 12 

personen (6 personeelsleden en 6 ouders). Hiermee is de OPR voorzien en hoeven 

de MR’s niet voor een bepaalde kandidaat te stemmen. 

De VOPR gaat echter een stap verder en vindt dat de omvang van het openbaar 

onderwijs en die van het bijzonder onderwijs een afspiegeling moeten vormen in de 

OPR. Omdat het aantal besturen van het openbaar onderwijs (6) in het 

samenwerkingsverband passend onderwijs groter is dan het bijzonder onderwijs (4), 

is bepaald dat het openbaar onderwijs 8 zetels kan invullen en het bijzonder 

onderwijs 4 zetels.  
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Een ander optie is bijvoorbeeld dat de VOPR heeft bepaald dat er een OPR van 16 

leden moet komen, waarbij in de OPR naast het openbaar en bijzonder onderwijs het 

speciaal onderwijs uitdrukkelijk is vertegenwoordigd. Een uitwerking is dan dat aan 

het speciaal onderwijs 6 zetels worden toegekend en aan het openbaar en bijzonder 

onderwijs elk 5 zetels. 

Onderwijs Zetel Geleding 
Speciaal 
onderwijs 

6 2 ouders 
4 personeelsleden 

Openbaar 
onderwijs 

5 3 ouders 
2 personeelsleden 

Bijzonder 
onderwijs 

5 3 ouders 
2 personeelsleden 

 

In bovenstaande voorbeelden is gekozen voor een bepaalde vertegenwoordiging in 

de OPR door middel van bestuursgrootte, denominatie en speciaal onderwijs. 

Daarnaast kan het zijn dat de VOPR het belangrijk vindt dat er, om de kwaliteit van 

de medezeggenschap te vergroten, sprake is van bepaalde deskundigheid in de 

OPR. Het is dan aan de MR in het samenwerkingsverband passend onderwijs om 

een goede keuze te maken bij de afvaardiging in de OPR.   

Er zijn nog diverse voorbeelden te bedenken over de wijze waarop u de OPR kunt 

inrichten. Uitgangspunt moet zijn dat u kiest voor die inrichting die zoveel mogelijk 

tegemoetkomt aan de wensen van diverse belanghebbenden. In het voortgezet 

onderwijs is het van belang dat ook leerlingen erbij betrokken worden. Uiteraard moet 

de inrichting altijd voldoen aan de bepalingen van de WMS.  

 

Ten slotte 

 

Deze handreiking is slechts een begin om de discussie los te maken over de 

vormgeving van medezeggenschap in passend onderwijs. Het is in ieder geval 

duidelijk dat de minister dit belangrijk vindt.  

 

Aan de OPR wordt een belangrijk rol toegekend, omdat deze raad de bevoegdheid 

heeft om al dan niet in te stemmen met het ondersteuningsplan. Het advies van 

VOS/ABB is daarom de medezeggenschap al in een vroeg stadium te betrekken bij 

de ontwikkeling van diverse plannen binnen het SWV. Een VOPR kan veel werk 

verzetten als het gaat om het ontwikkelen en uitwerken van ideeën voor de inrichting 

van de OPR. Wij hopen dat we u met deze handreiking de eerst input hebben 

gegeven. 
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Rest ons nog te melden dat wij bij het schrijven van deze handreiking zijn uitgegaan 

van het nu voorliggende voorstel van wet. De Eerste Kamer heeft hier op 11 oktober 

2012 mee ingestemd. We gaan ervan uit dat er geen wijzigingen meer volgen, op 

eventuele technische aanpassingen na.  

 

De definitieve wettekst is echter pas beschikbaar op het moment dat het wetsvoorstel 

wordt gepubliceerd in het Staatsblad. Dan wordt ook aangegeven wanneer de wet 

definitief in werking treedt. 

Informatie: Janine Eshuis, 06-30041175, jeshuis@vosabb.nl of Simone Baalhuis, 06-

11724058, sbaalhuis@vosabb.nl 


