Verslag overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO/OPR-Koers VO
Datum : 29-11-2018
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), Danny
Maasland (ouder, Stg. Edudelta),Tessa Roos (ouder, Ver.Geref.VO West NL)
Aanwezig namens personeelsgeleding:
Samira Ashad (personeel, Stg. Islam. VO), Hanne van Asch (personeel, Stg. Vrije Scholen), 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), Marieke Dekkers (lid CvB),
Marijke Kwakernaak (verslag), Margit Terpstra (bestuurssecretaris),
Gastspreker bij agendapunt 2: René Flippo

1. Opening
De voorzitter OPR opent de vergadering om 19.45 uur en heet de vertegenwoordiging vanuit Koers
VO en gastspreker Flippo welkom. De vz OPR informeert het bestuur dat de OPR unaniem heeft
besloten mevrouw E. van Dijk voor te dragen aan de ALV als nieuw, onafhankelijk lid RvT. De vz OPR
refereert aan de zorgvuldige wervings- en selectieprocedure en benoemt de zorgachtergrond van de
kandidaat in relatie tot de verbinding onderwijs en zorg. Het bestuur complimenteert de OPR met deze
voordracht.
2. Vormgeving OPR – presentatie en gesprek onder leiding van René Flippo
In de afgelopen jaren is er in de OPR al veel gesproken over de vacante zetels. Ondanks dat dit
regelmatig wordt aangekaart bij de leden (schoolbesturen), levert dit geen betere bezetting op. In de
OPR is al vaak de vraag gesteld wat we hieraan kunnen doen of dat het wellicht mogelijk is te kiezen
voor een andere samenstelling of vormgeving van de OPR zodat dit probleem minder voelbaar wordt.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie gaat Flippo, vanuit zijn eigen ervaring als directeur van
samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht (ZOUT) en vanuit zijn rol als adviseur en jurist betrokken bij
landelijk onderzoek naar medezeggenschap in passend onderwijs, met de OPR in gesprek over dit
onderwerp.
Uit de voorstelronde waarin de leden OPR hun achtergrond en beweegreden geven om in de OPR te
gaan, blijkt dat de OPR bestaat uit een groep gedreven mensen die er echt wat van willen maken. De
leden OPR geven aan invloed te hebben op besluitvorming en er ook ‘zelf’ iets aan te hebben. Flippo
bevestigt dat medezeggenschap levend en relevant moet zijn en adviseert bij het werven van nieuwe
leden vooral in te zetten op de meerwaarde van deelname aan de OPR.
In het gesprek dat volgt wordt o.a. gesproken over de samenstelling (op dit moment is dit gebaseerd
op het aantal leden van ALV) en de manier van werven (via de besturen). Hoewel al via diverse
manieren druk wordt uitgeoefend op de besturen, adviseert Flippo hierbij ‘de eigen
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen ‘ te benadrukken.
Daarnaast wordt gesproken over professionalisering. Denk hierbij aan scholing, maar ook aan een
inhoudelijk goede agenda. Er heeft in het verleden eenmaal een interne scholing plaatsgevonden
(rondom de goedkeuring van het ondersteuningsplan 2014-2018). T.a.v. de agenda en betrokkenheid
bij de beleidsvorming geven de OPR leden aan dat er gewerkt wordt met een jaarplanning waarvoor
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zowel het bestuur als de OPR-leden punten kunnen aanleveren. De leden OPR zijn van mening dat zij
goed worden meegenomen in alle relevante onderwerpen, maar merken daarbij op soms wel de
benodigde kennis/ervaring te missen.
T.a.v. zichtbaarheid geven de leden OPR aan dat er bij de achterban (MR’en) en op de scholen weinig
bekendheid is met de OPR. Dekkers geeft aan dat de leden OPR hierin niet alleen hoeven te staan en
stelt voor om b.v. bij de jaarlijkse gespreksronde van het CvB langs de leden van de vereniging, ook
het betreffende OPR lid uit te nodigen. Dit zou de relatie tussen de bestuurder en het betreffende
OPR-lid kunnen verstevigen. In dit kader wordt vanuit de OPR voorgesteld om als OPR leden (b.v. als
duo) scholen te bezoeken waarvan de zetel nog vacant is.
De discussie samenvattend stelt Flippo vast er een verbeteropdracht ligt bij de schoolbesturen (door
‘te leveren’), maar ook bij de OPR-leden zelf en het CvB door de OPR meer zichtbaar te maken en
aan te tonen dat deelname aantrekkelijk is en een aantoonbare meerwaarde heeft.
Flippo zegt toe op basis van de gevoerde discussie een advies uit te brengen en zal dit samen met de
getoonde PowerPoint doorsturen aan het bestuur.
Nadat Flippo is bedankt voor zijn bijdrage verlaat hij om 20.55 uur de vergadering waarna de voorzitter
OPR overgaat tot de reguliere agenda.
3. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Refererend aan ‘collegiaal bezoek’ besluiten twee OPRleden van de personeelsgeleding op korte termijn elkaars school te bezoeken.
4. Mededelingen (ter informatie) (bijlage 2: mededelingenblad)
N.a.v. punt a. het Inspectiebezoek d.d. 16-10-2018: de benodigde aanpassingen van het
Ondersteuningsplan worden voorgelegd aan de OPR. Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar de
herstelopdracht en de daarbij horende planning. De OPR wil voldoende reactietijd en vraagt de
aanpassingen zo leesbaar mogelijk te houden. De bestuurssecretaris geeft aan de herstelopdracht
gaat over drie kleine punten die wel in het plan zijn opgenomen, maar meer in detail moeten worden
omschreven. Omdat het gaat om verwijzingen in de bijlagen naar wetsartikelen kwam de
herstelopdracht wel onverwacht. De correctie zal via een addendum op het ondersteuningsplan
worden doorgevoerd. Het betreft slechts een kleine correctie.
N.a.v. de leden van de vereniging Koers VO: vanuit de OPR wordt verwezen naar het aantal leden
van de vereniging en de gevolgen daarvan. In reactie geeft de vz CvB aan dat de samenstelling van
de OPR (ouder-/personeelsgeleding) ondanks de wijzigingen nog goed is. Omdat er in de begroting al
rekening is gehouden met het vertrek van deze leden geeft dit geen financiële problemen.
5. Conceptverslag d.d. 09-10-2018 (ter vaststelling) (bijlage 3)
N.a.v. capaciteitsproblematiek/wachtlijsten, pag 2 laatste alinea. Vanuit de OPR wordt aandacht
gevraagd voor deze wachtlijsten. De vz CvB erkent de problematiek. In de vorige vergadering is al
uitgebreid gesproken over de oorzaken en de capaciteitsafspraken met Yulius. Het is belangrijk dat
scholen die met deze problematiek te maken hebben en zich extra inspannen, hiervoor
gecompenseerd worden. De komende tijd wordt de capaciteitsproblematiek gemonitord en proberen
we goede afspraken te maken met alle aanbieders vso. De vz CvB wijst in dit kader op de
huisvestingsproblematiek en ook op het tekort aan personeel dat zeker in het vso een groot probleem
is voor de aanbieders.
N.a.v. verantwoording, pag. 2, 2e alinea wordt geïnformeerd naar het aantal retour gekomen
formulieren. De vz CvB geeft aan dat de respons inmiddels op bijna 100% ligt. De scholen waarvan
het formulier nog ontbreekt, worden op korte termijn benaderd.
N.a.v. W.v.t.t.k. gesprek met ouders, pag 5 laatste punt, wordt vanuit de OPR geïnformeerd naar
de stand van zaken. De vz CvB geeft aan dat dit gesprek inmiddels heeft plaatsgevonden. Het was
een goed gesprek en in januari/februari zal nog een terugkoppeling richting ouders volgen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt naar aanleiding van de vergadering
aangepast.
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6. Bezwaren en klachten – procedures bij Koers VO (ter bespreking) (bijlage 4)
Terpstra geeft een toelichting op de notitie over de bezwaren- en klachtenprocedures bij
samenwerkingsverband Koers VO. Terpstra benoemt dat deze notitie niet alle bezwaarmogelijkheden
voor ouders omschrijft, maar zich beperkt tot de klachten- en bezwarenregeling van Koers VO. Het
idee bestaat om voor ouders nog een ander soort document te maken dat ook de mogelijkheden
buiten Koers VO in beeld brengt. Denk hierbij b.v. aan de Landelijke Klachtencommissie of het
College van de Rechten van de Mens.
De notitie wordt doorgenomen waarbij de vragen en opmerkingen vanuit de OPR door Terpstra
worden beantwoord. Zo wordt gesproken over de behoefte van ouders om echt gehoord te worden en
wordt geïnformeerd naar een eventuele evaluatie achteraf. De bestuurssecretaris geeft aan dat er bij
een melding altijd contact wordt opgenomen en dat we continue met elkaar in gesprek blijven. De
klacht wordt in gezamenlijkheid afgesloten. De bestuurssecretaris geeft aan dat er een evaluatie heeft
plaatsgevonden rondom de procedure TLV waarbij ouders later telefonisch zijn bevraagd over hun
ervaringen. Vanuit de OPR wordt gerefereerd aan lastige gesprekken en het beschermen van de
medewerkers. Vanuit de OPR wordt gepleit voor verslaglegging, b.v. door het opnemen van de
gesprekken of een per e-mail te versturen kort gespreksverslag. Hoewel Terpstra aangeeft dat het
opnemen van gesprekken niet past bij ons type organisatie, zegt zij toe het advies rondom een goede
opvolging mee te nemen. Als de klachten- en bezwarenregeling definitief is vastgesteld, zal deze op
de website van Koers VO worden geplaats. Op dit moment staat deze nog niet op de website. Vanuit
de OPR wordt erkent dat het goed is dat deze notitie er ligt. Voor de website wordt voorgesteld om
een eenvoudig stroomschema op te stellen, eventueel aangevuld met de andere (externe)
mogelijkheden. De OPR adviseert tevens om de procedure goed vindbaar op de website plaatsen.
7. Overname Rotterdamse plaatsingswijzer (ter bespreking) (mondeling)
De vz CvB geeft een korte introductie over de historie en het doel van Rotterdamse plaatsingswijzer.
De Plaatsingswijzer is destijds ontwikkeld om de overgang van po naar vo in Rotterdam ordentelijk en
volgens de wet- en regelgeving te laten verlopen. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid en het
beheer van de plaatsingswijzer bij FOKOR, een vereniging van Rotterdamse schoolbesturen. Omdat
FOKOR een aantal kerntaken wil afstoten en het bureau van FOKOR wil verkleinen, heeft FOKOR
aan SWV Koers VO gevraagd de plaatsingswijzer en alle daarbij behorende werkzaamheden over te
nemen. In vervolg op deze vraag heeft onafhankelijk bureau, Infinite B.V. in de periode juni –
september 2018 onderzoek gedaan naar consequenties van de overname en de bijbehorende risico’s
en kansen. Op basis van het onderzoek is het CvB voornemens de Plaatsingswijzer over te nemen
onder voorwaarde van een aantal verbeterpunten. Zo is voor het CvB de verbreding naar de regio en
de betrokkenheid van de po en vo schoolbesturen van groot belang. Ook worden er goede afspraken
gemaakt over de planing. Fokor blijft verantwoordelijk voor de plaatsingswijzer 2018-2019 (versie 4).
Vanaf 1 februari 2019 start Koers met de voorbereiding voor de overname van de plaatsingswijzer per
1 augustus 2019 (versie 5). De definitieve besluitvorming tot overname zal plaatsvinden door de ALV
van Koers VO (d.d. 11 december 2018) en de ALV van FOKOR (13 december 2018).
Aanvullend op deze informatie benoemt Dekkers dat de Plaatsingswijzer als activiteit goed past bij
ambitie 4 van het Ondersteuningsplan ‘succesvolle overgangen….” en dat er kansen liggen om b.v.
het traject ‘zorgleerling in beeld (ZIB)’ meer te integreren.
Vanuit de OPR wordt geïnformeerd wat dit betekent voor de overgang van het regulier po naar het
vso. Deze overgang loopt altijd via het SWV, door de benodigde afgifte van een
toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door de Adviescommissie Toelaatbaarheid van het SWV.
Gesproken wordt over de overgang po/vo en het advies van het po waarbij de vz CvB erkent dat er
b.v. rondom het advies vanuit de basisschool verbeterpunten liggen. Daarbij hoort ook de
terugkoppeling vanuit het vo.
Op de vraag vanuit de OPR geeft de vz CvB aan dat de Plaatsingswijzer op dit moment wordt
gefinancierd door FOKOR en de gemeente Rotterdam. In de rapportage wordt geadviseerd deze vorm
van gedeelde financiële verantwoordelijkheid aan te houden. Uitgaande van de ambitie om de
plaatsingswijzer in het kader van Passend Onderwijs te verbeteren, zouden er in toekomst voor
sommige onderdelen ook ondersteuningsmiddelen kunnen worden ingezet. Vanuit de OPR wordt
gevraagd hier kritisch naar te kijken; kan de Plaatsingswijzer niet ergens anders worden
ondergebracht, b.v. bij het po? In reactie geeft de vz CvB aan dat het belang van de Plaatsingswijzer
bij het vo ligt en dat het onderbrengen bij een zelfstandige organisatie een stuk duurder is. Ook op
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andere plaatsen in het land is dit ondergebracht bij het SWV of een daaraan gelieerde organisatie. Op
de vraag vanuit de OPR of de overname al een voldongen feit is, antwoordt de vz CvB dat gezien het
feit dat deze activiteit geen wettelijke taak (kerntaak) van het SWV is, het advies vanuit het CvB moet
worden voorgelegd aan de ALV van Koers. Ook de ALV van FOKOR moet nog instemmen. De
verwachting is echter dat zij beide zullen instemmen.
Vanuit de OPR wordt aandacht gevraagd voor de (onzekerheid rondom) financiering vanuit de
Gemeente Rotterdam. De vz CvB wijst op het belang voor de gemeente en benoemt dat de
Plaatsingswijzer destijds is ontwikkeld op aanjagen van de toenmalige wethouder.
Gesproken wordt over de rol van de OPR. Op dit moment is het onderwerp geagendeerd ter
kennisname. Het CvB wil de OPR bij dit onderwerp betrekken en gaat in een volgende vergadering
graag in gesprek over de eventuele verbeter- of aandachtspunten.
Een OPR-lid, personeelsgeleding, noemt de overname een positieve ontwikkeling en is blij dat er nu
inspraak mogelijk is.
Vanuit de OPR wordt gesproken over het draagvlak en benoemt daarbij het lotingssysteem en de
voorrangscriteria zoals b.v. postcodebeleid. In dit verband wordt gewezen op het imagorisico. De vz
CvB geeft aan dat uit de rapportage is gebleken dat er weinig klachten zijn. Bovendien kan het ook
juist als een kans gezien worden om t.a.v. de genoemde punten verbetering aan te brengen.
Het agendapunt wordt afgesloten met de opmerking dat in de scholengids voor Rotterdam Noord veel
scholen niet zijn vermeld. De vz CvB erkent dat dit raar is, maar geeft aan dat dit een gids is van de
gemeente Rotterdam.
Het agendapunt wordt afgesloten met het voorstel van de vz CvB om de rapportage van Infinite voor
een volgende vergadering te agenderen.
8. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
De vz OPR sluit de vergadering om 21.55 uur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

Volgende vergadering is op donderdag 12 maart 2019.

Actielijst OPR overlegvergadering 29 november 2018
Onderwerp
Wat
Agendapunt 2

Vormgeving OPR

Agendapunt 7

Rotterdamse
Plaatsingswijzer

Agenderen advies R. Flippo
(incl. PowerPoint)
Agenderen rapportage Infinite
‘onderzoek overname
plaatsingswijzer’

Wie en wanneer
Bestuurssecretaris,
agenda 12-03-2019
Bestuurssecretaris,
lopend schooljaar
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