
Vacature OPR-lid 

 

“Passend onderwijs? Daar heb ik wel een idee over” 

“Dat treft! Want SWV Brabantse Wal VO zoekt een betrokken ouder om mee te denken!” 

Alle scholen in het voortgezet onderwijs zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband (SWV) in hun 
regio. Het samenwerkingsverband organiseert het passend onderwijs. 

Onder het SWV Brabantse Wal VO vallen 8 schoolbesturen. Die hebben samen in een 
ondersteuningsplan vastgelegd hoe de scholen het passend onderwijs in de regio Bergen op Zoom 
realiseren. 

De Ondersteuningsplan Raad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. 
Deze komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. De belangrijkste taak van de OPR is om vanuit eigen 
ervaring kritisch te kijken naar de plannen van het SWV. Er is ruimte om het bestuur te bevragen en 
om ideeën in te brengen. Vierjaarlijks wordt de OPR gevraagd om in te stemmen met het 
ondersteuningsplan. 

De in totaal 12 leden van de OPR zijn allemaal nauw betrokken bij het passend onderwijs: Als ouder 
van een kind met extra onderwijsbehoeften op de basisschool. Als ouder van een leerling op het VO of 
VSO. Of bijvoorbeeld als leerkracht of intern begeleider op één van de scholen. Iedere MR vaardigt een 
OPR-lid af, dus contact onderhouden met je MR is wel noodzakelijk! Zo vertegenwoordigt de OPR zo 
goed mogelijk de belangen van de volledige achterban. 

OPR-verkiezing 

Omdat de oudergeleding van De kameleon, Het Juvenaat en Steenspil) nog niet vertegenwoordigd is 
in de OPR zijn we op zoek naar een nieuwe kandidaat. Graag willen we dat er gesproken kan worden, 
overlegd kan worden, informatie uitgewisseld kan worden en van gedachte gewisseld kan worden met 
alle betrokkenen van alle scholen. We zoeken een betrokken ouder van een leerling in het voortgezet 
onderwijs. 

Wij bieden: 

• De gelegenheid om mee te denken over en invloed uit te oefenen op de manier waarop het 
passend onderwijs georganiseerd wordt;  

• Een plek in een raad en in een netwerk waar veel waardevolle kennis en kunde samenkomt 
m.b.t. passend onderwijs; 

• Een vergoeding voor het werk als OPR-lid. 

Wilt u de OPR komen versterken? Meldt u dan aan als kandidaat! 

Stuur je contactgegevens en je motivatie (bij voorkeur in maximaal 900 tekens) kort en bondig uit 
waarom men op u zou moeten stemmen. 

Twijfelt u nog of u een geschikte kandidaat bent? Onderstaande vragen kunnen u helpen om hier een 
antwoord op te krijgen. 

 

 



Vragen geïnteresseerde ouders: 

• Ik volg kritisch de ontwikkeling van mijn kind. 
• Ik heb een mening over afstemming van onderwijs. 
• Ik heb ervaring met passend onderwijs binnen regulier of speciaal (basis)onderwijs. 

Ben je er nog niet helemaal uit? Wil je eerst nog vragen stellen? Benader dan de MR van de school. Zij 
kunnen meer informatie geven. 

Aanmelden? Stuur uw bericht naar de secretaresse van de ondersteuningsplanraad: 
cynthia.wagenaars@swvbrabantsewal.nl 
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