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Verkiezingen Onderdersteuningsplanraad (OPR)  SWV 22-01 

De verkiezingscommissie voor de (digitale) verkiezingen OPR, bestaande uit Annemiek Vorsteveld 

(OBOMD) en José Horst ( VGPONN) met ondersteuning van Jan Bartelds als coördinator heeft een 

digitale verkiezing ( via INKESTA) georganiseerd van 9 t/m 19 december 2013. 

Verdeling van de beschikbare 10 zetels. 
Voor de 10 beschikbare zetels hebben zich 25 ouders en 7 personeelsleden beschikbaar gesteld: 
 
Ouders regulier basisonderwijs: 3 zetels beschikbaar;  21 kandidaten; 
Ouders speciaal basisonderwijs: 1 zetel beschikbaar  ;  3 kandidaten;   
Ouders speciaal onderwijs: 1 zetel beschikbaar; 1 kandidaat;  
 
Personeel regulier basisonderwijs: 3 zetels beschikbaar; 3 kandidaten;  
Personeel speciaal basisonderwijs: 1 zetel beschikbaar; 1 kandidaat;  
Personeel speciaal onderwijs: 1 zetel beschikbaar; 2 kandidaten;  
 
Verkiezingen: 

Voor 3 kiesgroepen: ouders speciaal onderwijs, personeel regulier basisonderwijs en personeel 

speciaal basisonderwijs hadden zich evenveel kandidaten aangemeld als er zetels beschikbaar zijn. 

De aangemelde kandidaten zijn automatisch gekozen. Voor deze kiesgroepen is daarom geen 

verkiezing gehouden. 

Voor 3 overige kiesgroepen zijn verkiezingen gehouden. 
 

kiesgroepen Stemgerechtigden/ 
uitgebrachte stemmen 

In percentage: 

Ouders regulier basisonderwijs 
 

226      -      110 48,67% 

Ouders speciaal basisonderwijs 
 

6           -       4 66,67 % 

Personeel speciaal onderwijs  
 

6            -      6 100% 

 Totaal 238        -      120 50,42% 
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Verloop van de verkiezingen: 

Op 9 december 2013 ontvingen alle stemgerechtigden een email met hierin een persoonlijke link 

en een inlogcombinatie om te stemmen. Er zijn 239 stemgerechtigden per mail benaderd. De 

verkiezing is correct verlopen. Hiervan is een proces verbaal opgemaakt door INKESTA en 

overhandigd aan de verkiezingscommissie. Er zijn in totaal 3 foutmeldingen ontvangen van e-

mailadressen, deze zijn op tijd achterhaald en opnieuw aangeleverd. Ook heeft 1 persoon twee 

mailberichten ontvangen, dit is op de juiste wijze achterhaald en verwerkt. 

De opkomst bedraagt ruim 50 %. Tijdens de procedure zijn bij de verkiezingscommissie een aantal 

vragen binnen gekomen en één bezwaarschrift. De verkiezingscommissie heeft hierop gepaste 

actie ondernomen en is naar tevredenheid afgehandeld. 

INKESTA heeft gedurende de verkiezingsperiode de uitgebrachte stemmen gemonitord, waarbij 

kritisch is gekeken naar de herkomst van de adressen ( IP-adressen). Er zijn geen 

onrechtmatigheden geconstateerd. Alle uitgebrachte stemmen zijn dus geldig. 

De uitslag 

De verkiezingscommissie heeft op maandag 6 januari 2014 het bestuur geïnformeerd over de 

verkiezingen en de verkiezingsuitslag bekend gemaakt. 

Het bestuur heeft op maandag 6 januari 2014 de gekozen kandidaten benoemd als lid van de OPR. 

Definitieve gekozen ledenlijst OPR per kiesgroep: 

 Zetel: Ouder regulier basisonderwijs:  3 zetels beschikbaar:  

naam m/v woonplaats school schoolbestuur 

1. Casper Witsel m Westerbork OBS De Lindelaar OBOMD 

2. Jolanda Eisses-Doek v Assen CBS Scharmhof COG 

3. Lilian Moget v Veendam CBS De 
Kloostertuin 

COG 

 
Zetel: Ouder speciaal  basisonderwijs: 1 zetel beschikbaar  

naam m/v woonplaats school Schoolbestuur 

1. Linda Buiter v Assen SBO De Meander Plateau      

 
Zetel: Ouder speciaal  onderwijs: 1 zetel beschikbaar 

naam m/v woonplaats school Schoolbestuur 

1. Marike van der 
Werf-Van Daelen 

v Gieten OBS Gieten PrimAH        

 
Zetel : Personeel regulier  basisonderwijs : 3 zetels beschikbaar         

naam m/v woonplaats school Schoolbestuur 

1. Jolanda Kleiker v Smilde OBS Meester 
Sieberingschool 

OBOMD 

2. Alinda van Luijk v Assen GBS De Driesprong VGPONN 

3. Regina Wevers v Eelde CDBS Jonglaren Conod 
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Zetel : Personeel speciaal  basisonderwijs : 1 zetel beschikbaar 

naam m/v woonplaats school Schoolbestuur 

1. Catharina Hoiting v Assen SBO De Meander Plateau 

 
Zetel : Personeel speciaal onderwijs : 1 zetel beschikbaar  

naam m/v woonplaats school Schoolbestuur 

1. Marchien Emmens v Zeijen SO W.A van 
Lieflandschool 

Plateau 

 

Opmerking:  De 10 beschikbare zetels worden ingevuld door personen vanuit 7 verschillende 
          schoolbesturen van de 11  deelnemende schoolbesturen. Renn 4, De Vrije school, sws 
          Oostermoer en Fidarda zijn niet vertegenwoordigd. Vanuit deze besturen had zich  
          alleen van Renn 4 ( personeel speciaal onderwijs)  een kandidaat gemeld, van de overige  
          3 schoolbesturen hadden zich geen kandidaten aangemeld. 
  


