
In het onderwijs hebben ouders en personeelsleden medezeggenschap. Bij een school
gebeurt dat via de Medezeggenschapsraad, bij een samenwerkingsverband gaat dit via
de Ondersteuningsplanraad (OPR). Via de OPR denken ouders en personeelsleden mee en
adviseren over de plannen voor passend onderwijs in de regio en bijvoorbeeld over hoe
middelen verdeeld worden.

Wat doet de Ondersteuningsplanraad? 
Het is de wettelijke taak van de OPR om eens per vier jaar instemming te geven aan het
Ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. De OPR volgt ook de voortgang van
het Ondersteuningsplan en mutaties en/of wijzigingen in het Ondersteuningsplan worden
voorgelegd aan de OPR. Daarnaast denkt de OPR mee over belangrijke thema’s binnen
passend onderwijs en helpt bewaken of de doelen die het samenwerkingsverband heeft
gesteld, ook worden gehaald. Daarnaast communiceert de OPR naar haar achterban, de
ouders en medewerkers van de scholen. 
 
Wat is PPO Rotterdam? 
PPO Rotterdam is het samenwerkingsverband van de Rotterdamse schoolbesturen voor
primair onderwijs, dus voor alle kinderen binnen het regulier én speciaal (basis)onderwijs.
PPO Rotterdam is opgericht in 2014 en heeft zich door de jaren heen ontwikkeld tot een
professionele organisatie die staat voor haar missie.  

“Alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek, zoveel mogelijk in de eigen wijk.”

Het Ondersteuningsplan waarin alle doelen en ambities van PPO zijn omschreven, 
 “Rotterdam doet het! Samen naar inclusiever onderwijs”, loopt van 1 augustus 2020 tot en
met 31 juli 2024. In dit plan kun je lezen hoe in Rotterdam het passend onderwijs wordt
vormgeven. Op dit moment wordt al gewerkt aan het nieuwe Ondersteuningsplan voor de
volgende 4 jaar.  
 
De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam zoekt nieuwe leden! 
Lijkt het je leuk om je stem te laten horen en mee te denken over passend onderwijs in
Rotterdam? Wil je praktijkervaringen delen, ideeën voorstellen, adviseren en daarmee als
klankbord dienen voor bestuur en professionals van het samenwerkingsverband?  
Grijp dan nu je kans en meld je aan!  
 
Waarom kandidaatstellen voor de OPR? 
Als lid van de OPR praat je mee én heb je invloed op de manier waarop het beleid voor
begeleiding en ondersteuning in het primair onderwijs in Rotterdam georganiseerd wordt.
Dit doe je over de vooraf gestelde thema’s in het huidige Ondersteuningsplan. Voor het
nieuwe Ondersteuningsplan kun je ook eigen initiatieven inbrengen. Een extra motivatie om
je juist nu kandidaat te stellen! Ook leer je nieuwe, betrokken mensen kennen.  
Als OPR lid kun jij invloed uitoefenen op het passend onderwijs van alle Rotterdamse
leerlingen! 
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https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2022/01/PPO2102-Ondersteuningsplan_1.pdf


Wie ben jij? 
Jij bent een gemotiveerde ouder of personeelslid in deze sector met een duidelijke mening
over passend onderwijs. Je denkt buiten de muren van je eigen school en houdt het grotere
doel voor ogen.  
 
Wat vragen wij? 
Jouw betrokkenheid en commitment!  
De OPR vergadert 6 avonden per jaar (eventueel met voorafgaand gezamenlijk eten). De
vergaderingen vinden altijd op dinsdagavond plaats. Een week voor elke vergadering worden
de agenda en stukken ter voorbereiding verzonden.  
 
Wat krijg je ervoor terug? 
Waardering en voldoening!  
En een OPR met stuk voor stuk gemotiveerde ouders en personeelsleden die het belang van
het kind voorop stellen. Een goede samenwerking met PPO Rotterdam en grote
maatschappelijke voldoening in behaalde successen van het samenwerkingsverband samen
met de betreffende schoolbesturen.  
Ook krijgen personeelsleden 60 uur in hun normjaartaak en voor de oudergeleding is er een
vacatievergoeding. 
 
Over de OPR 
De huidige Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 8 leden. De OPR heeft
momenteel ruimte om te groeien en zoekt 5 leden (1 kandidaat voor de oudergeleding en 4
kandidaten voor de personeelsgeleding). 
 
De OPR heeft een voorzitter, Ayten Zor (oudergeleding) en een vice voorzitter, Irma de
Carpentier (personeelsgeleding). Op dit moment is de OPR onderverdeeld in 2
subcommissies: Financiën en Kwaliteit. Binnen de commissie Kwaliteit kennen we nog een
nadere onderverdeling in thema’s die wij gezamenlijk hebben vastgesteld, zoals: thuiszitters,
dashboard (informatievoorziening), ouder- en jeugd steunpunt en klankbord/sparring
vooraf.   
 
Is je interesse gewekt en wil je meewerken aan een goed lopend samenwerkingsverband
voor passend onderwijs voor alle kinderen in Rotterdam, meld je dan nu aan. We zien je
aanmelding met plezier tegemoet! 
 
Wil je meer weten? 
Bel dan met Ayten Zor, 0643658620 
Voorzitter OPR (oudergeleding) 
 
Of met Irma Carpentier, 06-51861174 
Vicevoorzitter OPR (personeelsgeleding) 
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