Verslag overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO/OPR Koers VO
Datum : donderdag 28 november 2019
Tijd
: 19.30 – 21.30 uur
Locatie : SWV Koers VO, Schiekade 34, Rotterdam

Aanwezig namens oudergeleding:
Edwin Bijl (ouder, OZHW)
Cari Derichs (ouder, Yulius)
Michel Eerhart (vz OPR, Stg. Krimpenerwaard College)
Aanwezig namens personeelsgeleding:
Samira Ashad (personeel, Stg. Islam. VO)
Olga Beumer (personeel, Stg. LMC)
Jet Valk (personeel, Stg. Horizon)
Dirk Oosthoek, (personeel, CVO)
Aanwezig namens SWV Koers VO:
Jaap van der Have (vz. CvB)
Marieke Dekkers (lid CvB)
Margit Terpstra (bestuurssecretaris)
Vera van Dam (verslag)
Afwezig met kennisgeving:
Tessa Roos (ouder, Ver.Geref.VO West NL)
Hanne van Asch (personeel, Stg. Vrije Scholen)
Adrienne Buschmann (personeel, Stg. Grafisch Lyceum)
Belinda van der Aa (ouder, Stg. BOOR)

1. Opening
De voorzitter OPR opent de vergadering om 19.30 uur en heet de vertegenwoordiging vanuit het
bestuur van harte welkom. Er zijn 4 afmeldingen vanuit de OPR ontvangen.
2. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld
3. Mededelingen
Vanuit de OPR
a. Stand van zaken ledenwerving OPR
Vanuit de OPR wordt aangegeven dat er een mail is verstuurd naar de (G)MR voorzitters met
een vacante zetel. Tot op heden is hier helaas geen reactie op gekomen. De OPR benadrukt
dat ze het belangrijk vinden dat de vacante zetels worden ingevuld. De vz CvB meldt dat er
een gesprek heeft plaatsgevonden met een mogelijke kandidaat van De Passie (Stg.
Evangelisch Bijbelgetrouw VO in Nederland). De mogelijke kandidaat heeft na het gesprek
laten weten dat i.v.m. drukte het niet haalbaar is. Wel is er door diegene aangegeven dat het
onderwerp wordt ingebracht bij hun (G)MR. Terpstra zal navraag doen over de stand van
zaken.
De OPR zal volgende week persoonlijk contact opnemen met de voorzitters van de (G)MR of
de mail in goede orde is ontvangen, wellicht werkt het persoonlijk contact stimulerend. Vanuit
de OPR wordt gevraagd of de RvT een rol hierin kan spelen. Het CvB heeft het onderwerp
reeds onder de aandacht gebracht bij de besturen tijdens de jaarlijkse ledenronde. Het zijn
met name de kleine schoolbesturen waarvan de zetel niet wordt opgevuld. De besturen geven
aan geven aan al blij te zijn als hun eigen (G)MR is ingevuld. Het is dus geen onwil van de
besturen. Het CvB zal het onderwerp nogmaals aankaarten tijdens de ALV vergadering.
Het CvB geeft aan dat er wellicht gekeken moet worden naar een andere opzet/structuur.
Een OPR ouderlid meldt dat er volgende week een open avond plaatsvindt op het Gemini en
vraagt of het wellicht zinvol is dat het CvB een korte toelichting geeft om zo leden te werven
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voor de OPR. De vz CvB vindt het belangrijk dat de zetels worden opgevuld maar ziet geen
meerwaarde om aanwezig te zijn tijdens de open avond.
Besloten wordt dat het CvB de ledenwerving aankaart tijdens de eerstvolgende ALV
vergadering. Ook in maart 2020 tijdens het gezamenlijk overleg OPR, MR, CvB en RvT wordt
dit een agendaonderwerp.
Vanuit het CvB
b. Subsidie hoogbegaafdheid
De subsidie hoogbegaafdheid is op 4 november jl. toegekend aan het SWV Koers VO.
c.

Jaarplan 2019-2020
N.a.v. pagina 4 van 11 – geen thuiszitters ksf. In het beoogd resultaat staat benoemd dat er
minimaal met 1 gemeente afspraken worden gemaakt i.h.k.v. thuiszitters. De OPR vraagt zich
af waarom er maar met 1 gemeente afspraken gemaakt worden. Terpstra antwoordt dat de
samenwerking met de gemeente op dit onderwerp lastig blijft en vraagt veel inzet. Het aantal
is daarom bewust laag zodat het beoogd resultaat behaald kan worden. Met name de 8 kleine
gemeenten vraagt extra inzet. Het lid CvB geeft aan dat het onderwerp de aandacht heeft. Er
worden resultaten geboekt maar dit gebeurt met ‘kleine stapjes’. De cijfers voor leerlingen met
een vrijstelling van leerplicht zijn bekend en het aantal wordt steeds hoger. We willen alle
leerlingen in beeld krijgen. En wat wordt vervolgens het beleid. Het is belangrijk dat er
afspraken gemaakt worden met de gemeenten hierover.
N.a.v. pagina 10 – doorzettingsmacht. Vraagt een OPR lid of de doorzettingsmacht
ongewijzigd blijft. Het lid CvB antwoordt dat dit ongewijzigd blijft. Wel zal de doorzettingsmacht
vaker nodig zijn voor jeugdhulp aan leerlingen Op dit moment wordt er samen met de
gemeente(n) nagedacht of doorzettingskracht/macht richting jeugdhulp een optie is.

4.

d.

Gezamenlijk overleg OPR, MR, CvB en RvT d.d. 10-03-2020
De OPR stemt in om het onderwerp integratie vo-vso te agenderen voor het gezamenlijk
overleg.

e.

Kamerbrief over voortgang onderwijs en zorg – 30 oktober 2019
De vz OPR meldt namens een afwezige OPR lid dat een aanvraag tlv voor een thuiszitter veel
papierwerk en tijd kost. Wat is de meerwaarde om een zorgarrangeur in te zetten.
Het lid CvB meldt dat er landelijk naar de brief gekeken wordt. De brief is ter kennisname voor
de OPR en het CvB deelt graag deze informatie met de OPR. Het CvB is van mening dat de
duiding van de brief niet als negatief ervaren moet worden. Het zijn kleine verbeterpunten.
De OPR is van mening dat deze brief negatief is voor passend onderwijs.

f.

Evalueren reglement OPR en medezeggenschapsstatuut
Het medezeggenschapsstatuut en het reglement moet geëvalueerd, geactualiseerd en
opnieuw vastgesteld worden. Terpstra benadrukt nu beide documenten opnieuw vastgesteld
moeten worden het goed is dat we het zetelverhaal hierin meenemen. De MR van Koers VO
heeft ook instemming op de medezeggenschapsstatuut, hier moet rekening mee gehouden
worden. De OPR zal een werkgroep van leden samenstellen om dit onderwerp op te pakken.

Conceptverslag d.d. 08-10-2019 (ter vaststelling) (bijlage 4)
Tekstueel
Pagina 3: vz RvT wijzigen in vz CvB.
Pagina 4: dinsdag wijzigen in donderdag.
Het verslag wordt met bovenstaande wijzigingen vastgesteld.

5. Scholing over financiën van het samenwerkingsverband
De heer van den Berg, controller SWV Koers VO, geeft d.m.v. een presentatie een toelichting op
de financiën van het samenwerkingsverband. Van den Berg geeft uitleg over het verloop van het
financiële proces, welke bekostiging het samenwerkingsverband ontvangt, de afdracht van vso en
lwoo/pro middelen, uitleg over de begroting van Koers VO en uitleg over de balans en
kengetallen. Tevens heeft Van den Berg de vragen die per mail door een OPR lid zijn gesteld
gedeeltelijk verwerkt in de presentatie.
Van den Berg geeft aan dat de telling van 1 oktober 2019 de basis is voor de begroting 2020.
Vanuit de OPR wordt geïnformeerd of het correct is dat het SWV de middelen achteraf ontvangt
en is benieuwd waarom er niet op basis van het aantal groep 8 leerlingen wordt berekend. Van
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den Berg antwoordt dat de middelen inderdaad achteraf volgen. Een berekening op basis van
groep 8 leerlingen is niet realistisch omdat niet bekend is waar de leerlingen naar toe uitstromen.
Dit is overigens de manier waarop het ministerie op dit moment de bekostiging van de
samenwerkingsverbanden heeft ingericht.
Van den Berg geeft tevens aan dat Koers VO alleen de ondersteuningsgelden en niet de
basisbekostiging voor de leerling ontvangt. De basisbekostiging ontvangt de school via het
ministerie, Koers VO gaat dus alleen om de middelen voor de extra ondersteuning.
De OPR is verbaasd dat de bekostiging voor lwoo en pro op basis van het leerlingaantal 1
oktober 2012 wordt berekend. Het CvB begrijpt de verbazing van de OPR en geeft aan dat vanuit
het ministerie in de afgelopen jaren verschillende onderzoeksbureaus heeft ingeschakeld om de
lwoo & pro bekostiging te actualiseren en te vereenvoudigen? of aan te passen. Het is een zeer
complex onderwerp waar nog geen duidelijkheid over is. De voorlopige (inmiddels al diverse
jaren uitgestelde) planning is dat in 2023 een nieuwe bekostingssystematiek zal starten voor de
doelgroep lwoo en pro.
Bij de invoering van passend onderwijs is besloten om de middelen voor de zware ondersteuning
gelijk over de samenwerkingsverbanden te verdelen. Samenwerkingsverbanden hebben een
vereveningsperiode van 5 jaar gekregen om op deze manier de mogelijkheid te krijgen om de
ondersteuning in te richten op een manier die past bij de uiteindelijk beschikbare middelen. Op dit
moment zit Koers VO in het laatste jaar van de vereveningsperiode. Voor Koers VO is sprake van
een positieve verevening. Vanaf schooljaar 2020-2021 ontvangt Koers VO het volledige budget
voor de zware ondersteuning op basis van het aantal leerlingen. Koers VO heeft op basis van
deze beschikbare middelen beleid gevoerd.
De zware ondersteuningsbekostiging wordt bepaald op de telling van het aantal leerlingen op 1
oktober in het regulier onderwijs. Van dit budget gaat op basis van het aantal leerlingen in het vso
de bekostiging door naar het vso. De bekostiging wordt echter altijd met terugwerkende kracht in
november voor de inflatie aangepast. De uiteindelijke hoogte van de bekostiging is daarom lastig
te voorspellen en dit zorgt de afgelopen jaren voor een positief exploitatieresultaat van Koers
VO.
Het CvB geeft een toelichting op dia nummer 12 ‘uitleg begroting: ambities’. Het uiteindelijke
budget dat Koers VO overhoud op de rijks bekostiging na afroming naar het vso en het lwoo/pro
bedraagt voor 2020 14 miljoen. Deze 14 miljoen zal stijgen als de reguliere vo scholen meer
aankunnen wat betreft leerlingen met extra ondersteuning en het aantal leerlingen in het vso dus
daalt. Als swv hebben we de keuze om strenger om te gaan met het afgeven van
toelaatbaarheidsverklaringen waardoor deze 14 miljoen kan stijgen. Echter Koers VO heeft hier in
deze ondersteuningsplanperiode nog niet voor gekozen.
N.a.v. dia 13 ‘uitleg begroting ambities’ wordt vanuit de OPR gevraagd wat de reden is dat er
voor De OverstapRoute geen bedrag is begroot voor het jaar 2020 en er een negatief saldo staat
bij de werkelijke kosten voor het jaar 2019. Van den Berg antwoordt dat er geen middelen
geïnvesteerd worden vanuit het budget van Koers VO voor De OverstapRoute. De kosten voor
De OverstapRoute worden gedekt door enerzijds subsidie van de gemeente en anderzijds door
de po en vo schoolbesturen omdat het geen wettelijke taak is voor Koers VO. Het negatief saldo
van afgerond € 6.000 is ontstaan omdat er gecombineerde bijeenkomsten zijn georganiseerd
over De OverstapRoute en Zorgleerling in Beeld. Daarnaast was er ook sprake van kosten voor
de voorbereiding van de overdracht van de OverstapRoute. In totaal is voor 2,0 fte aan personeel
aangenomen voor de uitvoering van de OverstapRoute.
N.a.v. dia 14 ‘uitleg balans en kengetallen’ wordt vanuit de OPR gevraagd of Koers VO
eigenrisicodrager is voor zieke medewerkers? En zo ja is dat verstandig? Van den Berg
antwoordt dat Koers VO inderdaad eigenrisicodrager is voor zieke medewerkers. Van den Berg
ziet hier geen risico in omdat bij afwezigheid van een medewerker de taken intern door een
andere medewerker (tijdelijk) overgenomen kunnen worden. Tevens is er bij Koers VO sprake
van een laag ziektepercentage en weegt de relatief hoge premie niet op tegen de baten.
Overigens wordt in de risicoanalyse hier apart geld voor gereserveerd.
N.a.v. dia 15 ‘voorbeeld risico’ geeft Van den Berg aan hoe de risicoanalyse werkt en legt hij aan
de hand van een specifiek risico uit hoe dit proces jaarlijks verloopt.
N.a.v. dia 17 ‘uitleg balans en kengetallen’ merkt een OPR lid op dat voor 2020 er sprake is van
een negatief resultaat en dat daardoor de kengetallen omlaag gaan. Van den Berg legt uit dat
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Koers VO vanuit het opgebouwde eigen vermogen extra wil investeren in passend onderwijs op
de scholen maar niet met het risico dat er verkeerde verwachtingen worden geschept over de
budgetten voor de komende jaren.
Een OPR lid vraagt of de participatiewet ook met de financiën te maken heeft en voldoet Koers
VO eraan? Van den Berg antwoordt dat Koers VO hieraan voldoet en aandacht heeft voor
mensen met een arbeidsbeperking. Echter de ambitie van Koers VO is dat er voorlopig geen
verdere personeelsuitbreiding plaatsvindt.
De vz OPR bedankt Van den Berg voor de presentatie. De presentatie wordt digitaal aan de OPR
leden nagestuurd.
6.

Koers VO in beeld 2018-2019, passend onderwijs in cijfers, grafieken en tekst
Terpstra geeft een presentatie over Koers VO in beeld. Koers VO in beeld is een brede
inhoudelijke verantwoording. Dit is het eerste jaar dat Koers VO in beeld de cijfers/kengetallen
koppelt aan evaluatie van het jaarplan en rapportage over de ABT’s, de werkzaamheden van het
Koersloket en het OPDC. Tevens worden de ervaringen van de scholen van Koers VO,
schoolbesturen, de organisatie, samenwerkingspartners, ouders en andere stakeholders
benoemt.
Koers VO in beeld is een inhoudelijke verantwoording en geen personele en financiële
verantwoording. Dit gebeurt via de jaarstukken
Tijdens de presentatie zal Terpstra met name de opvallendheden ten opzichte van vorig
schooljaar benoemen. Koers VO in beeld zal na de ALV van 10 december jl. verspreid worden.
N.a.v. dia 9 ‘leerlingaantallen vso’ wordt er door Terpstra aangegeven dat het aantal vso4
leerlingen daalt bij BOOR en Horizon. Een OPR lid geeft aan dat er nu inderdaad een overloop is
naar Yulius van leerlingen.
N.a.v. dia 11 ‘de vier strategische ambities’ wordt er vanuit de OPR gevraagd wat de betekenis is
van de afkorting SOT. Terpstra antwoordt dat hiermee het schoolondersteuningsteam wordt
bedoeld.
N.a.v. deze dia vraagt een OPR lid of de training ‘samenwerken met ouders’ wat beschreven staat
in het jaarplan 2019-2020 of ouders ook deelnemen aan deze training? Terpstra antwoordt dat
deze training bedoeld is voor de scholen om meer handvatten te krijgen voor de communicatie
met ouders en zich meer bewust worden van hun eigen gedrag en mogelijkheden.
Een OPR lid geeft aan of het wellicht een idee is om ouders hier meer bij te betrekken. Terpstra
antwoordt dat het niet de bedoeling is dat het samenwerkingsverband ouders gaat leren hoe te
communiceren. Er zijn wel meerdere informatiebronnen beschikbaar voor ouders met tips en/of
expertise.
N.a.v. dia 12 ‘de vier strategische ambities (II)’ vraagt een OPR lid of het dekkend netwerk alleen
gerelateerd is aan thuiszitters? Het lid CvB antwoordt dat er in de toekomst ook gekeken wordt dat
leerlingen snel geplaatst kunnen worden. Het streven is dat een leerling binnen 3 maanden een
passend onderwijsaanbod aangeboden krijgt.
Vanuit de OPR wordt gevraagd of het juist is dat de vso school € 11.000,- ontvangt ook als de
leerling een thuiszitter is? Van den Berg antwoordt dat dit correct is, vso school ontvangt de
gelden.
N.a.v. dia 13 ‘de vier strategische ambities (III)’ wordt er gesproken over het aantal thuiszitters.
Het verhaal achter de ‘thuiszitter’ wordt steeds complexer. Het monitoren van thuiszitters blijft
complex zo blijkt ook dat de definitie van thuiszitter wisselend is waardoor er moeilijk
vergelijkingen gemaakt kunnen worden. Het is positief dat er meer gesignaleerd wordt, waardoor
we een steeds beter beeld krijgen.
Vanuit de OPR wordt gevraagd wat de betekenis is van de afkorting ISK? Terpstra antwoordt dat
ISK voor internationale schakelklas staat. Anderstalige nieuwkomers die 12 jaar of ouder zijn,
kunnen terecht in een ISK van een vo-school waar zij de Nederlandse leren en ondersteuning
krijgen op sociaal emotioneel gebied.
N.a.v. dia 15 ‘de vier strategische ambities (V)’ wijst Terpstra op het drukwerk van De
OverstapRoute. OPR leden mogen de publicaties na afloop van de vergadering meenemen.
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N.a.v. dia 18 ‘adviescommissie beoordeling toelaatbaarheid OPDC’ geeft Terpstra aan dat de
OPDC steeds beter gebruikt wordt door scholen. De onderwijsinspectie heeft echter wel
vraagtekens of het SWV Koers VO voldoende zicht heeft op de kwaliteit van het OPDC. Daarom
zijn er samen met het OPDC kwaliteitsindicatoren benoemd.
De vz OPR bedankt Terpstra voor de presentatie. De presentatie wordt digitaal aan de OPR leden
nagestuurd.
7. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ sluiting
Het lid CvB overhandigt persoonlijk aan elk OPR lid het boek ‘vijf jaar passend onderwijs en nu
verder – kloof tussen mens en systeem?’’. Het lid CvB is auteur van het boek samen met Nicole
Teeuwen (voorzitter sectorraad pro en oud directeur-bestuurder van PPO Rotterdam). Het boek
gaat over de implementatie, knelpunten en toekomst van Passend Onderwijs.
Een OPR ouderlid geeft aan de volgende vergadering de opvolger mee te nemen.
De vz OPR sluit de vergadering om 21.30 uur.
De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 10 maart 2020. Dit is een gezamenlijke
vergadering met OPR, RvT (afvaardiging) en MR met als onderwerp: integratie vo-vso.

Actielijst OPR overlegvergadering 28-11-2019
Onderwerp
Wat

Wie en wanneer

Agendapunt 3 a

Werven nieuwe
leden

Persoonlijk de vz (G)mr van
schoolbesturen benaderen met
vacante zetel

OPR, november 2019

Agendapunt 3 a

Werven nieuwe
leden

Agenderen ALV 7/4/2020

Bestuurssecretariaat, april
2020

Agendapunt 3 a

Werven nieuwe
leden

Agenderen gezamenlijk overleg
OPR, MR, CvB en RvT d.d. 1003-2020

Bestuurssecretariaat,
maart 2020

Agendapunt 3 d

Gezamenlijk
overleg OPR, MR,
CvB en RvT 10/3

Onderwerp integratie vso-vo
agenderen

Bestuurssecretariaat,
maart 2020

Agendapunt 3 f

Reglement OPR
en medezeggenschapsstatuut

OPR stelt een werkgroep samen
om dit op te pakken.

OPR

Agendapunt 5

Financiën van het
SWV

Presentatie mailen aan de OPR.

Bestuurssecretariaat

Agendapunt 6

Koers VO in beeld
2018-2019

Presentatie mailen aan de OPR.

Bestuurssecretariaat
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