Jaarverslag 2015 OndersteuningsPlanRaad (OPR) van het Reformatorisch
Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
Op 14 januari 2015 hebben diverse geledingen van het RefSVO een gesprek gehad met de
Onderwijsinspectie. Namens de OPR hebben de voorzitter en de secretaris met hen
gesproken. Naar aanleiding van dat gesprek is er een verslag gemaakt en naar de leden van
de OPR gestuurd. Daarnaast zijn samen met de directeur-bestuurder verbeterpunten
besproken en op papier gezet. Deze punten hebben in de vergaderingen de nodige aandacht
gehad.
De Ondersteuningsplanraad heeft twee vergaderingen gehouden in 2015. Op 27 mei zijn
onder andere de nieuwe voorziening in Dordrecht, de kwaliteitsbeoordeling van de
deelnemende scholen en de begroting besproken. De begroting is door de OPR
goedgekeurd.
Een belangrijk onderwerp was de rapportage van de Onderwijsinspectie. Aandachtspunten
waren de kwaliteitszorg, de financiële en personele armslag van het samenwerkingsverband
en de vraag of de Raad van Toezicht voldoende in staat is om adequaat toezicht te houden.
Er is een notitie van de directeur-bestuurder besproken die geschreven is voor de OPR, Raad
van Toezicht en de Algemene Ledenvergadering over beleidsvisie, verantwoordelijkheden en
taken van het RefSVO. Daarbij is gevraagd om een uitbreiding van de beschikbare tijd voor
het opstellen van initiërend beleid en het afhandelen van beleidsmatige vraagstukken en
uitbreiding voor administratieve en dienstverlenende vragen. De OPR is akkoord gegaan met
deze aanvraag. Er is een schriftelijk advies opgesteld aan de directeur-bestuurder.
We hebben tevens besproken hoe we de rol van de OPR kunnen verbeteren. De OPR heeft
een brief gestuurd naar de MR-en van de deelnemende scholen om de kwaliteitsrapportage
in hun vergadering te bespreken en om structureel aandacht te vragen voor Passend
Onderwijs.
Tijdens de vergadering in mei hebben Gerdien Lassche, secretaris van de Reformatorische
Oudervereniging (ROV) en Henric Bezemer, voorzitter OPR Berséba (het Reformatorisch
Samenwerkingsverband Passen Onderwijs voor Primair Onderwijs), uitleg gegeven over hun
organisaties. Er is afgesproken dat een paar leden van de OPR van het RefSVO worden
uitgenodigd voor regiovergaderingen.
De Tweede vergadering was op 7 oktober. Tijdens die vergadering is door de directeurbestuurder uitvoerig verslag gedaan van de kwaliteitsrapportages die hij gemaakt heeft. Hij
heeft een goed beeld gekregen hoe het RefSVO in de praktijk functioneert en waar de
knelpunten liggen, zeker op het op het gebied van objectief meetbare factoren. We hebben
met elkaar besproken dat het nog lastig is om goed te achterhalen hoe de werkvloer, ouders
en leerlingen het ervaren. Er is gevraagd om dit zo veel mogelijk mee te nemen in ouder- en
medewerkertevredenheidsonderzoeken (zoals werkdruk voor docenten en orde in de klas).
De OPR vindt het belangrijk om hier meer informatie over te verzamelen.

Er is ook een evaluatie van het RefSVO besproken die is opgesteld naar aanleiding van de
werkdruk en de vraag om uitbreiding van de personele capaciteit. Over het algemeen is men
tevreden over de dingen die gedaan worden. Het uitgangspunt was om het RefSVO minimaal
in te vullen, met de nadruk op coördinatie. De scholen hebben onderschat wat er allemaal
bij komt kijken en er is een meer beleidsinitiërende functie gewenst.
De wijzigingen in het Ondersteuningsplan zijn besproken en na enkele (tekstuele) wijzigingen
goedgekeurd. De begroting voor 2016 is besproken en goedgekeurd. Helaas is er nog weinig
contact geweest met de regiovergaderingen van het ROV. Deels door het ongelegen tijdstip
van de vergadering, deels doordat er geen vergaderingen zijn gehouden. Feedback van
ouders blijft een aandachtspunt.
Chris Weststrate (personeelsgeleding) was aftredend en stelde zich niet meer herkiesbaar.
Henk van der Vliet (oudergeleding) en Arie Brand (personeelsgeleding) waren aftredend en
herkiesbaar. Paulien Middelkoop was de enige kandidaat en in de vergadering van 7 oktober
is zij benoemd als lid van de OPR.
De OPR heeft veel waardering voor Johan Flier en Heleen van den Bos die heel veel werk
hebben verzet in de beperkte tijd die er beschikbaar was. Het overleg is in een constructieve
sfeer. Het is plezierig om te merken dat er iets gebeurt met de adviezen die de OPR heeft
gegeven.
We hopen en bidden dat ons gezamenlijke werk gezegend wordt.
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