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MEDEZEGGENSCHAP

Komen er normaalgesproken tussen de 30 en 

40 mensen naar de ‘achterbanbijeenkomsten’ 

die de OPR van samenwerkingsverband PO 

Friesland jaarlijks organiseert, bij de online 

variant in maart 2021 waren er welliefst 

150 deelnemers aanwezig. Corona was 

de aanleiding om de bijeenkomst deze 

keer vorm te geven als webinar. Ludo 

Abbink, directeur-bestuurder van het 

samenwerkingsverband, en Ilona Duursma, 

interim voorzitter van de OPR, vertellen erover.

Abbink en Duursma zijn blij verrast dat zoveel 

mensen het webinar hebben bijgewoond. 

Bovendien is er in de periode erna nog 4000 

keer op de betreffende link geklikt. “Wat dat 

betreft is een webinar een heel mooi middel”, 

zegt Duursma. “Je bereikt ontzettend veel 

mensen. Maar het is wel echt iets anders dan 

de fysieke achterbanbijeenkomsten die we 

elk jaar organiseren. Met name de vraag-en-

antwoord dynamiek is anders, waardoor je in 

een fysieke bijeenkomst eerder tot een ‘echt 

gesprek’ komt. Maar het webinar is wel een hele 

goede manier om mensen informatie te geven.”

REGELMATIG B!PRATEN

Het succes van het webinar heeft alles te 

maken met de taakopvatting van deze OPR 

en met de samenwerking met de directeur-

bestuurder van het samenwerkingsverband. 

Zo was het vanzelfsprekend dat OPR en 

samenwerkingsverband het webinar samen 

organiseerden. “We hebben als OPR regelmatig 

contact met Ludo”, vertelt Duursma. “De OPR 

komt minimaal vier keer per schooljaar bij 

elkaar, en aan het begin van die vergaderingen 

is Ludo altijd aanwezig om ons bij te praten over 

landelijke en regionale ontwikkelingen en wat 

er speelt in het samenwerkingsverband. Dat 

heeft veel meerwaarde, omdat je als OPR zo 

op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen 

en steeds met elkaar in gesprek blijft.”

Dat OPR en directie regelmatig bijpraten 

maakt ook dat de OPR het ondersteuningsplan 

beter onderlegd kan beoordelen. “De inhoud 

van het nieuwe plan komt voor de OPR nooit 

als een verrassing,” zegt Abbink, “want de 

nieuwe thema’s en activiteiten die daarin 

aan de orde komen, zijn in de loop der tijd 

allemaal al met de OPR besproken.”

ACTIEF SIGNALEN OPPAKKEN

Is ‘instemmen met het ondersteuningsplan’ 

het hoofddoel van de ondersteuningsplanraad, 

de OPR van dit samenwerkingsverband wil 

meer, vertelt Duursma. “Wij willen ook actief 

signalen oppakken en meedenken over 

ontwikkelingen en dilemma’s rond passend 

onderwijs in onze regio. Daarom hechten 
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we als OPR veel waarde aan contact met de 

achterban en organiseren we elk jaar een 

achterbanbijeenkomst - voor ouders en (G)

MR-leden – waar we informatie geven én 

ophalen. We organiseren deze bijeenkomsten in 

samenspraak met het samenwerkingsverband, 

en Ludo is altijd aanwezig om de deelnemers 

te informeren, vragen te beantwoorden en in 

gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen 

in passend onderwijs. Dat wordt door 

onze achterban zeer gewaardeerd.”

ROL MEDEZEGGENSCHAPSRADEN

Het samenwerkingsverband en de OPR 

hebben het webinar samen voorbereid en 

besloten er een professioneel product van 

te maken. “Als je zoiets doet, dan moet 

je het goed doen”, vindt Abbink. “Dus 

hebben we geïnvesteerd in bijvoorbeeld de 

cameravoering en hebben we van tevoren 

informatieve filmpje gemaakt die tijdens 

het webinar zijn vertoond. Ook inhoudelijk 

hebben we het webinar samen voorbereid.”

Het webinar stond in het teken van de rol 

van de (G)MR bij passend onderwijs. Naast 

informatie over passend onderwijs en over 

de rol van de OPR, is er vooral aandacht 

besteed aan medezeggenschap rond passend 

onderwijs in de school. “Het programma was 

erop gericht om de medezeggenschapsraden 

in positie te brengen als het gaat om passend 

onderwijs”, vertelt Duursma. “We hebben 

aan de hand van vooraf bedachte vragen 

veel relevante informatie gegeven. Maar er 

kwamen ook veel vragen van bezoekers. 

Dat leverde mooie gesprekken op.”

ELKAAR VERSTERKEN

Naast de grote opkomst en die mooie 

gesprekken, vinden Duursma en Abbink het 

een belangrijke opbrengst dat de (functie 

van de) OPR door dit webinar zichtbaar is 

gemaakt. “We hebben goed kunnen laten 

zien wat wij als OPR doen en hoe we met 

het samenwerkingsverband samenwerken 

aan passend onderwijs in Friesland”, zegt 

Duursma. Vooral het laatste – de samenwerking 

tussen directie en OPR – is volgens Abbink 

goed uit de verf gekomen. “Dat is belangrijk, 

omdat directies en medezeggenschapsraden 

elkaar nog wel eens in de weg zitten. Ik 

denk dat we met dit webinar hebben laten 

zien dat je elkaar juist versterkt door als 

directie en medezeggenschapsraad goed 

samen te werken. Het levert zowel de 

OPR als het samenwerkingsverband veel 

op. Het versterkt mijn besluitvorming als 

ik goede adviezen krijg van de OPR.”

MEER INFORMATIE

Ludo Abbink

l.abbink@swvfriesland.nl
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