Verslag overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO/OPR-Koers VO
Datum : 22-03-2018
Tijd
: 19.30 – 22.00 uur
Locatie : SWV Koers VO, Schiekade 34, Rotterdam

Aanwezig namens oudergeleding): Belinda van der Aa (ouder, Stg. BOOR), Edwin Bijl (ouder,
OZHW), Cari Derichs (ouder, Yulius), Michel Eerhart (vz OPR, Stg. Krimpenerwaard College), 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), 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.: Adrienne Buschmann (personeel, Stg. Grafisch Lyceum), Danny Maasland (ouder, Stg.
Edudelta),

1. Opening
De voorzitter OPR opent de vergadering om 19.40 uur en heet de vertegenwoordiging vanuit het
bestuur welkom. Er is een nieuw (ouder) lid aanwezig namens het bestuur OZHW. Tijdens het intern
overleg OPR heeft een korte voorstelronde plaatsgevonden.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen (ter informatie) (bijlage 1: mededelingenblad)
Aanvullend op de op schrift gestelde mededelingen informeert de vz CvB de leden OPR over de
voordracht van een nieuw (ouder) lid voor de zetel van het bestuur Kavor (Emmauscollege). De
bestuurssecretaris neemt deze voordracht in behandeling.
Vanuit het bestuur wordt extra toelichting gegeven op de volgende mededelingen:
Punt 2. Overleg OPR, RvT, MR en CvB -12 juni 2018
Het overleg op 12 maart jl. is helaas niet doorgegaan. Hiervoor in de plaats zal een
vertegenwoordiging van de RvT en MR aansluiten bij de OPR vergadering van juni 2018. Omdat in
eerdere mail een verkeerde datum stond vermeld, noemt de bestuurssecretaris nogmaals dat de
overlegvergadering OPR plaatsvindt op dinsdag 12 juni 2018.
Punt 6. Feedback website Koers VO door oudergeleding (Hoppinger)
De website www.koersvo.nl is een belangrijk communicatiemiddel. Omdat we als bureau onvoldoende
weten of de website aansluit bij de behoeften en wensen, is onze websitebouwer Hoppinger gevraagd
een doelgroepenonderzoek te doen. De scholen zijn al bevraagd. Ter vergadering melden drie leden
van de oudergeleding zich aan voor dit onderzoek.
Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar het doel van de website en wordt gewezen op het belang van
social media in het kader van ‘vindbaarheid’. De bestuurssecretaris verduidelijkt dat het
samenwerkingsverband vanuit de wet verplicht is bepaalde informatie op de website te vermelden.
Het doel van het onderzoek is de site verder te optimaliseren op basis van de informatiebehoeften van
onze doelgroepen.
In dit kader wordt vanuit de OPR geïnformeerd naar het onderwerp privacy en wordt gewezen op de
grote risico’s. De vz CvB bevestigt dat privacy / AVG, Algemene Verordening gegevensbescherming,
een belangrijk thema is op dit moment en informeert de leden OPR over de laatste stand van zaken.
Er ligt een vastgesteld privacyreglement. Daarnaast is een extern partij ingehuurd om het bureau
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Koers VO te begeleiden bij dit traject om zo goed en zo snel mogelijk te voldoen aan de Europese
wetgeving. Het onderwerp AVG komt terug in de overlegvergadering van juni.
Er zijn geen vragen vanuit de OPR naar aanleiding van de op schrift gestelde mededelingen.
4.
Conceptverslag d.d. 07-12-2017 (bijlage 2) (ter vaststelling)
N.a.v. het verslag:
Pag 2 -1e alinea. Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar de extra inzet voor directies en
ondersteuningscoördinatoren. De vz CvB geeft aan dat op de scholen onvoldoende bekend is welke
ondersteuningsgelden zij ontvangen. Voorlichting heeft dan ook continue de aandacht. Zo ontvangt de
ondersteuningscoördinator jaarlijks een factsheet met de gegevens van de school. Het komende jaar
zal meer aandacht zijn voor de verantwoording vanuit de scholen voor de ontvangen middelen.
Naar aanleiding van een casus bij een van de OPR leden, personeelsgeleding, wordt gesproken over
de zogenaamde ‘kansleerling’. Het OPR lid erkent het maatschappelijk belang, maar het kost de
school ook veel tijd. De vz CvB wijst op het belang van ‘warme overdracht’ door het basisonderwijs.
Dit jaar is een kleine pilot ‘kansleerlingen’ gestart in de regio Ridderkerk / Barendrecht. Volgend jaar
wordt deze pilot opnieuw gestart bij een grotere groep basisscholen.
In het kader van financiën wordt geïnformeerd naar de gelden BPO bij uitbreiding van een school. De
vz CvB verduidelijkt dat de BPO gelden onderdeel zijn van het totale ondersteuningsbudget vanuit
Koers VO. De school kan zelf bepalen hoe zij dit ondersteuningsbudget verdelen. Bij toename van de
leerlingaantallen zal het totale ondersteuningsbudget toenemen. Mochten scholen vragen hebben
over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen, dan kan altijd contact worden opgenomen met de
controller van Koers (vandenberg@koersvo.nl).
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
N.a.v. de actielijst - Punt 5 en 6.
Vanuit de OPR wordt gewezen op het feit dat het verslag van de vorige vergadering pas kort voor de
volgende vergadering werd verzonden aan de leden. Hierdoor werd het OPR lid te laat attent gemaakt
op de mogelijkheid een reactie te geven op de eindrapportage schoolbezoeken en concept
ondersteuningsplan binnen de gestelde termijn.
De actielijst wordt naar aanleiding van de vergadering bijgesteld.
5. 1ste concept Jaarplan 2018-2019 (ter bespreking) (bijlage 3)
De bestuurssecretaris geeft een korte toelichting op het 1e concept jaarplan. In het jaarplan worden de
strategische ambities van het ondersteuningsplan uitgewerkt in doelen en activiteiten. Vanuit de OPR
is bij de behandeling van het ondersteuningsplan meerdere malen aangegeven de concrete uitwerking
te missen. Met het jaarplan wordt antwoord gegeven op deze ‘hoe’ vraag.
Ter vergadering ligt het 1e concept ter bespreking voor. Hoewel er hard gewerkt is om te komen tot
een zo concreet mogelijk stuk, moet er zeker nog verfijning plaatsvinden. Het definitieve jaarplan
wordt geagendeerd voor de OPR en ALV van juni 2018 waarna het CvB het jaarplan voor schooljaar
2018-2019 vaststelt.
In eerste reactie geven de leden van de OPR aan blij te zijn dat er nu een concrete uitwerking ligt. Zij
maken wel de kanttekening de doelen idealistisch te vinden en vraagtekens te hebben over de
haalbaarheid van sommige doelen. Hoewel duidelijk geprobeerd is om de doelen smart te maken, zijn
niet alle doelen kwantitatief meetbaar.
De vz CvB erkent dat het in veel gevallen nog moeilijk is om concreet te zijn. Dat heeft te maken met
de materie en alle partijen waar we als netwerkorganisatie mee te maken hebben. Daarnaast is dit het
eerste jaar dat er een jaarplan wordt opgesteld.
Besloten wordt het jaarplan per strategische ambitie te bespreken. Tijdens de uitvoerige behandeling
wordt o.a. gesproken over:
Pag. 6 KSF 6, Ouders zijn actief betrokken bij de school, met als doel ‘’ouders voelen zich een
gelijkwaardige partner’. Dit is o.a. te meten via tevredenheidsonderzoeken. De vz CvB geeft aan dat
de verantwoordelijkheid voor het contact met ouders in de eerste plaats bij de school ligt. In de huidige
situatie is het samenwerkingsverband er primair voor de scholen. In de toekomst zou dit kunnen
veranderen en de vz CvB noemt hierbij het voorbeeld van een ouderombudsman. Maar daarvan is op
dit moment nog geen sprake.

2

Pag 7 KSF 7 Iedere school biedt passende ondersteuning, met als resultaat ‘elke school heeft haar
visie op passend onderwijs’ beschreven. De vz CvB geeft aan dat dit onderwerp nauw samenhangt
met de verantwoording vanuit de scholen waar komend jaar de focus op komt. Deels is de visie al
opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel (www.koersvo.schoolprofielen.nl ) maar bij sommige
scholen ontbreekt nog de specifieke visie op passend onderwijs. Komend jaar moet zichtbaar worden
wat de scholen met de ondersteuningsmiddelen doen. Er zullen kwaliteitskaders komen, waarbij we
tegelijkertijd willen voorkomen een tweede Inspectie te worden.
Pag 9 KSF 4 Leerlingen worden snel en passend geplaatst, met als doel ‘er zijn geen wachtlijsten in
het vso-4’. De vz CvB geeft aan dat dit doel naar zijn mening reëel is. Het moet in ieder geval altijd het
streven zijn. Zo zijn er inmiddels capaciteitsafspraken met een van de vso-aanbieders Yulius waarbij
we als Koers ‘lesplaatsen’ inkopen en de komende weken worden weer gesprekken gevoerd met de
andere vso-aanbieders over de capaciteit. Op dit moment loopt er een project om de procedure
rondom de plaatsing in het vso te versnellen. Zo duurt de daadwerkelijke plaatsing op een vso-school
na afgifte van een TLV (toelaatbaarheidsverklaring) door diverse factoren nog vaak veel te lang.
Voor een volgende vergadering zal Martine Pauptit, projectleider en tevens vz ABT (Adviescommissie
Beoordeling Toelaatbaarheid) gevraagd worden een toelichting te geven op deze nieuwe procedure.
Pag 10 KSF 5 binnen het samenwerkingsverband zijn er geen thuiszitters Vanuit de OPR worden
vraagtekens gesteld bij de haalbaarheid. De vz CvB geeft aan dat hierover ook in de RvT is
gesproken. Maar elk getal is discutabel en het is wel een doel dat we met elkaar willen bereiken. De
vz CvB wijst op het beoogde resultaat dat concreter is: ‘geen enkele jongeren zit langer dan drie
maanden thuis zonder een passend aanbod van onderwijs en/of zorg’. De problematiek zit vaak ook in
ouders die niet akkoord gaan met het aanbod en mede door de bezuinigingen bij de gemeenten, is bij
meer dan de helft van alle thuiszitters zorg voorliggend.
Pag 14 KSF 4 leerlingen worden snel en passend geplaatst. Vanuit de OPR wordt gewezen op
privacy, leerling overgangen en de rol van ouders hierin. De vz CvB wijst op de wet waarin staat dat
ouders verplicht zijn de ondersteuningsbehoeften kenbaar te maken, maar erkent deze problematiek.
Pag. 19 KSF 13 De vormgeving en samenstelling van de RvT is heroverwogen en indien nodig
aangepast . De vz CvB geeft aan dat dit deels te maken heeft met het regeerakkoord waarin wordt
gesproken over het belang van onafhankelijk toezicht. Onafhankelijk toezicht is echter al langer
onderwerp binnen de RvT gezien de ‘dubbelrol’ van de leden RvT als toezichthouder versus
schoolbestuurder. Qua samenstelling lijkt het landelijk advies nu uit te gaan van een raad waarbij de
meerderheid onafhankelijk is. Hierbij moet gedacht worden aan mensen met een andere achtergrond
(b.v. vanuit de jeugdhulp) maar wel met een betrokkenheid bij Passend Onderwijs. Gesproken wordt
over de vertegenwoordiging vanuit de OPR in de RvT. Mevr. Rooij bezet op dit moment deze zetel en
zij zal ook aanwezig zijn bij de overlegvergadering van juni waar een vertegenwoordiging van de MR
en RvT deels aansluit.
Ter afronding van dit agendapunt herhalen de leden OPR blij te zijn met het jaarplan. Hoewel niet alle
doelen SMART zijn, ligt er een mooi stuk waarmee ook binnen de scholen de concrete uitwerking van
de doelen uit het ondersteuningsplan zichtbaar kunnen worden gemaakt.
6. Ondersteuningsplan 2018-2022 (bijlage 4) (ter instemming, artikel 17, lid 1, Reglement OPR
Koers VO)
De leden OPR zijn uitgebreid meegenomen in de totstandkoming van het ondersteuningsplan. Het
nieuwe OPR lid heeft niet aan dit voortraject deelgenomen en geeft aan vragen te hebben. Nadat de
bestuurssecretaris heeft gewezen op de mogelijkheid van een aparte introductieafspraak, wordt door
het nieuwe lid van de OPR een aantal vragen ingebracht.
In reactie op deze vragen geeft de vz CvB aan dat er geen grote beleidswijzigingen zijn ten opzichte
van het vorige ondersteuningsplan 2014-2018; de visie en missie zijn ongewijzigd. De financiën
waaronder de meerjarenbegroting zijn in de vorige overlegvergadering uitvoerig behandeld. De
financiën zijn gedegen onderbouwd. In het plan is een duidelijke aansluiting tussen de vier
strategische ambities en de inrichting van de financiële structuur wat ook een transparante
verantwoording mogelijk maakt. N.a.v. pag. 35 punt 2. ‘het streven naar een eerlijke verdeling’ en de
vraag ‘hoe ga je hiermee om’ geeft de vz CvB een korte toelichting op het waarderingssysteem
waarbij scholen naast het vaste bedrag per leerling beloond worden voor extra inspanningen voor
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leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en voor hun bijdrage aan de opdracht van het
samenwerkingsverband om te komen tot een dekkend netwerk. Ook voor dit onderwerp geldt dat voor
meer informatie contact opgenomen kan worden met de controller van Koers VO
(vandenberg@koersvo.nl). Het voorstel om de afkortingenlijst voor in het plan op te nemen, wordt
door de bestuurssecretaris in overweging genomen.
In het voortraject is eerder voorgesteld om ‘boeiend’ onderwijs aan te passen in ‘ontwikkelingsgericht’
onderwijs. De bestuurssecretaris bevestigt dat na de diverse overlegrondes dit voorstel niet is
overgenomen.
Op de vraag vanuit de OPR om een gemakkelijke hand-out, bevestigt de bestuurssecretaris dat er een
publieksversie komt.
7. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/voorlopige sluiting
Een van de leden OPR geeft aan een verhuisbericht verstuurd te hebben. De ontvangst hiervan wordt
door het secretariaat gecontroleerd.
De vz OPR brengt zijn idee tot het oprichten van een ‘Vrienden van‘ ter vergadering in. In het
vooroverleg is dit idee met de overige leden OPR besproken en ook zij staan achter dit initiatief. In
reactie laat de vz CvB weten het een enorm mooie suggestie te vinden en te waarderen dat de OPR
met dit initiatief komt. Kijkend naar de totale begroting van Koers stelt de vz CvB voor dit niet voor
Koers in zijn algemeenheid in te zetten, maar b.v. te laten gelden voor een school die iets
uitzonderlijks doet of voor een bepaalde leerling. In reactie hierop wordt vanuit de OPR ‘De Vrienden
van Kansleerlingen’ geopperd. Ter afronding van dit punt wijst de vz CvB op de praktische
uitvoerbaarheid waarbij een afweging moet worden gemaakt tussen de benodigde inspanningen en
opbrengsten.
De vz OPR sluit tijdelijk de overlegvergadering met het bestuur, waarna het bestuur de zaal verlaat.
Nadat de OPR kort intern heeft gesproken over de besluitvorming omtrent het Ondersteuningsplan
2018-2022 wordt de overlegvergadering in aanwezigheid van het bestuur opnieuw geopend.
Besluitvorming Ondersteuningsplan 2018-2022 Koers VO
De vz OPR is verheugd te kunnen mededelen dat de leden OPR unaniem instemmen met het
voorliggende ondersteuningsplan 2018-2022. De vz OPR verduidelijkt dat ook met de twee niet
aanwezige leden telefonisch contact is geweest zodat er daadwerkelijk sprake is van een instemming
vanuit alle in functie zijnde leden. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat het jaarplan 2018-2019 zeer
wegend is geweest bij deze beslissing. De beantwoording van de vraag ’hoe’ en ‘het concreet maken
van de doelen’ is heel belangrijk voor de OPR. De OPR is om die reden blij met het jaarplan en noemt
het een mooi handzaam stuk.
Vanuit de OPR wordt nogmaals aandacht gevraagd voor een publieksversie.
De vz CvB is enorm verheugd met deze instemming en bedankt de leden OPR. De vz CvB geeft aan
dat er enorm hard is gewerkt aan de totstandkoming van dit plan en noemt daarbij in het bijzonder de
inspanningen door de bestuurssecretaris. De vz CvB is blij dat na de in de OOGO’s (op
overeenstemmingsgericht overleg) met de gemeenten bereikte overeenstemming, de afstemming met
de schoolondersteuningspartners zoals het MBO en cluster 1 en 2, nu ook de OPR haar instemming
heeft gegeven. Het plan wordt nu ter voorlopige goedkeuring aangeboden aan de RvT en ter
goedkeuring aan de ALV waarna het voor 1 mei a.s. moet worden ingediend bij de Inspectie.
Sluiting
De vz OPR sluit de vergadering om 21.55 uur.
Volgende vergadering is op dinsdag 12 juni 2018
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Actielijst OPR overlegvergadering 22 maart 2018
Onderwerp
Wat
3. Mededelingen
3. Mededelingen

5. Concept
Jaarplan
7. Wvvtk

Nieuw lid OPR
zetel stg Kavor
Doelgroepenonderzoek
website Koers VO
Project inzet
deskundige vso
Adreswijziging
OPR lid

Contact opnemen met
voorgedragen lid
Communicatiemedewerker
informeren over deelname van
drie OPR (ouder) leden
Agendapunt OPR juni –
toelichting op nieuwe procedure
door vz ABT vso
Controleren of wijziging is
ontvangen

Wie en wanneer
Bestuurssecretaris
Maart/april 2018
Bestuurssecretaris
Maart 2018
OPR juni 2018

Secretariaat
Maart 2018
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