Verslag overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO/OPR-Koers VO
Datum : 07-12-2017
Tijd
: 19.30 – 22.00 uur
Locatie : SWV Koers VO, Schiekade 34, Rotterdam

Aanwezig namens oudergeleding): Cari Derichs (ouder, Yulius), Danny Maasland (ouder, Stg.
Edudelta), Tessa Roos (ouder, Ver.Geref.VO West NL)
Aanwezig namens personeelsgeleding:
Hanne van Asch (personeel, Stg. Vrije Scholen), Samira Ashad (Stg. Islam. VO), Olga Beumer
(personeel, Stg. LMC), Adrienne Buschmann (personeel, Stg. Grafisch Lyceum), Jet Valk (personeel,
Stg. Horizon)
Aanwezig namens SWV Koers VO: Jaap van der Have (vz. CvB), Marijke Kwakernaak (verslag),
Margit Terpstra (bestuurssecretaris)
Afwezig m.k.: Belinda van der Aa (Stg. BOOR), Michel Eerhart (vz OPR, Stg. Krimpenerwaard
College)

1.
Welkom
I.v.m. afwezigheid van de voorzitter opent de vicevoorzitter de overlegvergadering om 19.25 uur.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
N.a.v. de op schrift gestelde mededelingen heeft de OPR de volgende vragen/opmerkingen:
Punt 2. Inspectiebezoek
- Een OPR lid uit de personeelsgeleding heeft deelgenomen aan het rondetafelgesprek van de
Inspectie met docenten en geeft aan dat het een leuk gesprek was. In reactie meldt de vz CvB dat
de rapportage van het Inspectiebezoek na de kerstvakantie wordt verwacht.
Punt 3. Evaluatie OPDC
- Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat de aanbevelingen vanuit de evaluatie niet terugkomen in de
bijlagen van het Ondersteuningsplan. De bestuurssecretaris verklaart dat in de bijlagen de huidige,
op dit moment geldende, procedures (waaronder die voor de toelating tot het OPDC) zijn
opgenomen. Dit is een wettelijke verplichting.
- Een OPR lid, personeelsgeleding, herkent veel van de bevindingen. Zij vindt het fijn te lezen dat er
ook daadwerkelijk iets wordt gedaan met de input van de geraadpleegde bronnen.
- Vervolgens wordt geïnformeerd naar het aantal plekken. De vz CvB antwoordt dat het totale
budget voor het OPDC gelijk blijft. Het aantal plekken is afhankelijk van de keuzes die gemaakt
gaan worden qua flexibiliteit en ontwikkelingen in de regio.
Punt 4. Decentralisatie Begeleiders Passend Onderwijs
- Vanuit de OPR wordt navraag gedaan naar het aantal uren BPO. De vz CvB verduidelijkt dat het
aantal uren drie jaar geleden, bij de invoering van Passend Onderwijs, is gebaseerd op het aantal
rugzakleerlingen per school in 2013 en een hertelling in 2014. Dit in de veronderstelling dat het
aantal leerlingen met specifieke ondersteuningsvragen redelijk stabiel is over de jaren heen. Met
de ombouw naar het waarderingssysteem wordt getracht om -naast een vast bedrag per leerlingop basis van een aantal indicatoren het ondersteuningsbudget per school aan te laten sluiten bij de
inspanning van deze school. BPO, wat eerst in aantal ‘uren’ werd uitgekeerd, wordt opgenomen als
‘geld’ in het waarderingssysteem. Hierdoor kunnen scholen zelf de keuze maken om vanuit hun
eigen ondersteuningsbudget het aantal uur bpo uit te breiden als de leerlingpopulatie hierom
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vraagt. Deze ombouw is echter niet eenvoudig, zeker omdat we niet opnieuw naar een systeem
willen waarin leerlinggebonden budgetten worden toegekend.
Het bedrag per leerling is overigens de afgelopen drie jaar flink gestegen en zal ook komend jaar
verder toenemen. Het feit dat BPO vanuit het eigen ondersteuningsbudget kan worden ingezet, is
echter nog onvoldoende op alle scholen bekend. De komende periode wordt daarom vanuit het
bureau extra ingezet op voorlichting van de directies en ondersteuningscoördinatoren over het
ondersteuningsbudget per school. Dit past binnen de ambitie ‘versterking Ondersteuningsteam op
School’, waarbij het in de kracht zetten van de ondersteuningscoördinator een speerpunt is.
Punt 5. Stavaza vorming Samenwerkingsverband Hoeksche Waard
- De vicevoorzitter meldt dat Marian Meeusen haar lidmaatschap aan de OPR van Koers VO heeft
opgezegd. Marian vertegenwoordigde CVO Hoeksche Waard en gaat vanaf nu deelnemen aan de
OPR van het Samenwerkingsverband Hoeksche Waard. Er wordt vanuit Koers een attentie
gestuurd als dank voor haar bijdrage in de afgelopen jaren.
Punt 6. Eindrapportage schoolbezoeken
- Niet alle leden OPR zijn in de gelegenheid geweest om de eindrapportage door te nemen.
Besloten wordt dat als leden nog bijzonderheden hebben, zij dit via de mail, terpstra@koersvo.nl,
kunnen doorgeven. Gesproken wordt over de hoge waardering van ouders voor het OPDC.
4. Verslag overlegvergadering 10 oktober 2017
N.a.v. het verslag:
Pag 1. Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar de gezamenlijke bijeenkomst met de OPR/ALV/RvT
en MR. Dit onderwerp wordt bij agendapunt 9 behandeld.
Pag 2. ABT evaluatie. Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar het tijdpad, waarop de vz CvB
aangeeft dat optimalisering van de route ABT onderdeel uitmaakt van het nieuwe ondersteuningsplan.
Er wordt hard gewerkt om al volgend schooljaar te komen tot een kortere route en een betere
traceerbaarheid van de leerling na afgifte van het besluit ABT.
Het verslag van de overlegvergadering van 10 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De actielijst wordt naar aanleiding van de vergadering bijgesteld. Recent is het privacyreglement door
het College van Bestuur vastgesteld. Het reglement wordt op korte termijn aan de leden OPR
beschikbaar gesteld.
5. Bezetting OPR & introductie nieuwe leden
a) Korte introductie voor nieuwe leden
Dit schooljaar zijn twee nieuwe leden toegetreden tot de OPR. De twee leden geven een korte
introductie. Tijdens deze introductie geven beide leden aan het te betreuren dat niet alle besturen
gebruik maken van deze vorm van medezeggenschap. De bestuurssecretaris informeert de nieuwe
leden dat het mogelijk is in een aparte afspraak extra toelichting te krijgen over het functioneren van
de OPR.
b) Vacatures OPR – stand van zaken & werven nieuwe leden
De vz CvB meldt dat in de afgelopen periode bij de schoolbesturen aandacht is gevraagd voor de
vacatures OPR. Ook in de ALV van 12 december zal het overzicht met de vacante zetels worden
ingebracht.
6. Ondersteuningsplan 2018-2022 inclusief bijlagen (bijlage 6) (ter bespreking)
Bij aanvang van dit agendapunt wordt vanuit een OPR lid opgemerkt dat zij het concept eerder had
willen ontvangen. De bestuurssecretaris geeft aan alle reacties vanuit de OPR zeer te waarderen en
vraagt de leden OPR, indien zij geen gelegenheid hebben gehad het plan goed door te nemen, de
eventuele opmerkingen op korte termijn door te geven via terpstra@koersvo.nl. Als algemene
opmerking wordt door een OPR lid opgemerkt het taalgebruik moeilijk te vinden.
a.
Hoofdstuk 1 & 2 ondersteuningsplan 2018-2022
De bestuurssecretaris meldt dat de opmerkingen van de vorige vergadering zijn meegenomen in deze
voorliggende versie. De wijzigingen zijn niet in het document zichtbaar gemaakt omdat ook de
opmerkingen van andere raadplegingen in deze versie zijn verwerkt. De belangrijkste opmerkingen
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vanuit de OPR kwamen ook terug bij de andere raadplegingen. Zo was er de algemene vraag ‘hoe’.
Dit wordt ingevuld via een jaarplan. In de jaarplan staat de uitwerking van het ondersteuningsplan. Het
jaarplan 2018-2019 wordt geagendeerd voor de laatste OPR vergadering van dit schooljaar (juni
2018).
Een andere terugkomende vraag ging over de verschillende verantwoordelijkheidsniveaus, ‘wie doet
nu wat’. Besloten is om dit nog nadrukkelijker te verwoorden en wie/waarvoor verantwoordelijk is, zal
ook in het jaarplan duidelijk worden gemaakt.
b.
Hoofdstuk 3 t/m 5 ondersteuningsplan 2018-2022
Ter vergadering wordt hoofdstuk 3 t/m 5 per pagina doorgenomen. Tijdens deze behandeling worden
door de leden OPR tekstuele en inhoudelijke opmerkingen gemaakt die door de bestuurssecretaris
worden meegenomen.
Bij hoofdstuk 4 Financiën wordt inhoudelijk gesproken over de verantwoording vanuit scholen voor de
ontvangen gelden. Op welke wijze dat moet gebeuren, is ingewikkeld. De komende periode wordt
meer ingezet op verantwoording, waarbij de vz CvB aangeeft hierbij wel te willen voorkomen dat het
samenwerkingsverband een tweede Inspectie wordt.
Vanuit de OPR wordt verduidelijking gevraagd over de nieuwe doelgroepen voor Koers VO zoals
genoemd bij ambitie 3 ‘intensiveren samenwerking onderwijs en zorg’. De vz CvB geeft aan dat dit te
maken heeft de grondslag ‘van leerplicht naar leerrecht’ en de maatschappelijke ontwikkeling daarin.
Het gaat hier b.v. om kinderen die met een vrijstelling thuis zitten of b.v. maar 10 % les kunnen volgen.
Vanuit de besturen is aandacht gevraagd voor de mogelijke financiële gevolgen omdat het onderwijs
van deze leerlingen op dit moment niet bekostigd wordt en het onduidelijk is om hoeveel leerlingen het
gaat.
De OPR-leden kunnen zich vinden in de veertien randvoorwaarden en vinden de concrete,
schematische weergave prettig. Het eerste deel van hoofdstuk 5 ‘een passend kwaliteitszorgsysteem’
wordt als vrij abstract ervaren.
Een OPR lid mist in het plan een uitwerking voor scholen zonder lwoo licentie, maar wel met lwoo
leerlingen op school. De vz CvB verwijst naar het besluit van de schoolbesturen om de huidige criteria
(nog) niet los te laten. Er is niet gekozen voor opting-out. Concreet betekent dit dat scholen zonder
lwoo licentie geen middelen hiervoor ontvangen. De vz CvB verwacht dat er medio 2020 een
wetswijziging zal volgen. Het is belangrijk nu al na te denken hoe de middelen dan verdeeld moeten
gaan worden.
Vervolgens wordt gesproken over de aanmeldingsprocedure en over het feit dat niet alle informatie
wordt doorgegeven door de basisscholen en ouders. De vo-school moet het vervolgens vanuit de
zorgplicht oplossen. Gesproken wordt over de vo-scholen die vol zitten en het nadelig effect dat de voscholen voorzichtiger worden, ook bij de overstap vo-vo. De vz CvB geeft aan dat Kees Blaauw (vz
ABT lwoo/pro) en de consulent Koersloket in dit soort situaties benaderd kunnen worden.
c.
Route/planning instemming ondersteuningsplan 2018-2022
De vicevoorzitter OPR informeert of het tijdpad nog naar wens verloopt. Hierop wordt door de
bestuurssecretaris instemmend geantwoord. Het is belangrijk dat in de volgende OPR vergadering
d.d. 22 maart 2018 de leden aanwezig zijn, aangezien in deze vergadering het ondersteuningsplan
ter definitieve instemming voorligt.
7. Enquête bestuurlijke structuur samenwerkingsverband Koers VO
De bestuurssecretaris meldt dat ondanks de lage respons er toch een aantal zaken uit de enquête
naar voren zijn gekomen. Zo wordt duidelijk dat er geen ontevredenheid bestaat over het functioneren
van de huidige structuur maar dat er vooral sprake is van onwetendheid over de andere gremia.
Daarom heeft de Raad van Toezicht besloten om eind februari/begin maart een gezamenlijke
bijeenkomst te organiseren. Dit overleg zal plaatsvinden in de avonduren, met per gremia twee à drie
deelnemers. De uitnodiging tot deelname aan dit overleg zal op korte termijn worden uitgezet.
8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag / Sluiting
W.v.t.t.k.
Vanuit de OPR wordt gerefereerd aan de nieuwsbrief van het project versterking ondersteuningsteam
op school. Deze vorm van berichtgeving wordt gewaardeerd.
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Rondvraag
Er zijn geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

Sluiting
De vicevoorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur en wenst iedereen hele fijne feestdagen.

Volgende vergadering is op donderdag 22 maart 2018

Actielijst OPR overlegvergadering 7 december 2017
Onderwerp
Wat
Uit OPR
10-10-2017

Vacatures OPR

Punt 3

Eindrapportage
schoolbezoeken

Punt 4

Privacy reglement

Punt 5

Concept
ondersteuningsplan

Punt 7

Enquête
bestuurlijke
structuur

Aandacht vragen voor vacante
zetels OPR bij de
schoolbestuurders
Opmerkingen over de
eindrapportage schoolbezoeken
melden aan de
bestuurssecretaris
terpstra@koersvo.nl
Vastgesteld reglement
beschikbaar stellen
Opmerkingen over het concept
ondersteuningsplan doorgeven
aan de bestuurssecretaris
terpstra@koersvo.nl
Versturen uitnodiging
gezamenlijke bijeenkomst
vertegenwoordigers ALV, RvT,
OPR en MR

Wie en wanneer
aanhouden

OPR-leden
december 2017,
januari 2018

Bestuurssecretaris,
december
OPR-leden
december 2017,
januari 2018
Bestuurssecretaris,
December 2017,
januari 2018
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