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Jaarplan februari 2021 – februari 2022 
• Scholing: 

Na het tweede kwartaal 2021 heeft 80% van de OPR leden een scholing gevolgd 
over “OPR, versterking medezeggenschap”  
 

• Website 
In juni 2021 is er feedback gegeven op de veranderde website van het SWV. 
In juni 2021 is het OPR gedeelte van de website van het SWV aangevuld met: 
- Contact gegevens 
- Jaarverslag 
- Hoe lid worden/leden 
- En besluiten we wat er nog meer op de website vanuit de OPR moet staan 

bijvoorbeeld algemeen reglement/huishoudelijk reglement/ agenda/ verslagen/ 
plannen?  

 
• Voor 1 juli heeft de OPR het jaarverslag van het SWV ontvangen, gelezen en 

bevraagd.  
 

• Zichtbaarheid OPR vergroten 
o Communicatie OPR en (G)MR  

Jaarlijks is er meermaals contact met de (G)MR om lopende zaken te 
bespreken. Hierbij draagt ieder OPR lid de verantwoording om zijn/haar 
eigen MR op de hoogte te houden van de bezigheden van de OPR.  
Bespreekpunt zal o.a. zijn het vullen van de vacatures in de OPR. 

o Communicatie OPR en Transfercoach 
In de bijeenkomst van oktober wordt de transfercoach uitgenodigd met 
als doel te weten wat er binnen het Samenwerkingsverband speelt en de 
contacten open te houden.  

o Communicatie OPR en Toezichthoudend orgaan 
In de bijeenkomsten van maart en november wordt een afvaardiging van 
het Toezichthoudende Orgaan uitgenodigd met als doel elkaar goed te 
leren kennen en inhoudelijk elkaar te bevragen.  
 

• In 2021 wil de OPR zich verder ontwikkelen tot een gezond kritische 
gesprekspartner van het SWV. We willen dit bereiken door: 

o De doelen in het ondersteuningsplan op te volgen. 
o Begroting opvolgen en bevragen. 
o Vergaderen met/zonder bestuurder. 
o Extra aandacht voor de uitvoering en borging van projecten, zoals 

bijvoorbeeld HB projectplan, besteding bovenmatige reserves, projectplan 
steunpunt Brabantse Wal.  
 

• In september 2021 heeft de OPR schriftelijk de gegevens met betrekking tot de 
samenstelling van het bestuur, de organisatie binnen het SWV VO en 
managementstatuut ontvangen/gelezen. 
 

• Voor 1 oktober heeft de OPR volgende stukken van de bestuurder ontvangen, 
gelezen en bevraagd: 

o Begroting en bijbehorende beleidsvoornemens van het daarop volgende 
schooljaar op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. 

o Informatie over de berekening die ten grondslag ligt van de middelen uit ’s 
Rijks kas die worden toegerekend aan het bestuur. 
 



• In december 2021 ligt er een nieuw voorstel voor het algemeen reglement 
ondersteuningsplan raad (VO). Deze kan vervolgens aangepast worden en 
uiterlijk op 1 juni 2022 vastgesteld worden. Hierin worden de aanpassingen van 
het modelreglement voorbeeld (jan 2021) in meegenomen.  
 

• Jaarverslag 
Voor 1 maart 2022 heeft de OPR een jaarverslag gemaakt en de kern van dit 
verslag met de bestuurder van het SWV gedeeld.  
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Doel: We organiseren op slagvaardige en effectieve wijze. Bureaucratie wordt geminimaliseerd. 
In ons samenwerkingsverband werken we daadwerkelijk samen om onze doelen te bereiken. 

Het bestuur heeft in 2020 een 5-tal keren vergaderd. Naast de gangbare besluiten heeft het 
bestuur in 2020 een statutenwijziging voorbereid en gerealiseerd en in het verlengde daarvan 
voorbereidingen getroffen voor het aantrekken van een onafhankelijk voorzitter. Deze laatste is 
per 1 januari 2021 gestart. Het bestuur werkt aanhoudend aan een passende bestuurscultuur 
waarin we elkaar scherp houden en aanspreken op een goede rolneming.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door een directeur-bestuurder. Deze is voor 0,64 fte 
aangesteld bij het samenwerkingsverband. Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door een 
stafbureau. Het stafbureau is in 2020 samengesteld uit een secretaresse (0,6 fte), twee 
transfercoaches (totaal 1,2 fte) en een beleidsmedewerker kwaliteit en privacy (0,4 fte). De 
directeur-bestuurder en de secretaresse zijn in dienst bij het samenwerkingsverband, de overige 
personeelsleden van het samenwerkingsverband worden op basis van detachering ingezet. 

De 13 deelnemende scholen vormen met elkaar het hart van het samenwerkingsverband. De 
leidinggevenden van de scholen zijn verenigd in het scholenoverleg. De directeur-bestuurder 
ontwikkelt en initieert in samenspraak met het scholenoverleg inhoudelijke beleid van het 
samenwerkingsverband. Het bestuur betrekt ten aanzien van een aantal gezaghebbende 
bestuursbesluiten het advies van het scholenoverleg. Een en ander is vastgelegd in de statuten 
van de stichting.  
Het scholenoverleg is in 2020 een 7-tal keren bijeen gekomen en heeft goed gefunctioneerd als 
platform voor informatie- en gedachtenuitwisseling. Het scholenoverleg heeft in 2020 een 
belangrijke rol vervuld als adviesorgaan bij de formuleringen voor de statutenwijziging, de 
aanpassingen in Transferium en het bestedingsplan bovenmatige reserves. Daarnaast vervult het 
scholenoverleg een belangrijke brugfunctie bij het uitvoeren van ondersteuningsactiviteiten in de 
scholen en de communicatie daarover. 

A3 Organisatie 

Jaarverslag 2020 
Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO 

Organogram vanaf 9-4-2020


