
Jaarverslag 
Klachtencommissie De OverstapRoute Koers VO 

 
Schooljaar 2021 -2022 

 

Inleiding 
De Klachtencommissie OverstapRoute heeft ten doel om klachten te behandelen die 
zich voordoen bij de overstap van het primair onderwijs (PO) naar het voortgezet 
onderwijs (VO). De Klachtencommissie behandelt uitsluitend klachten over het gedrag of 
het nalaten van handelingen van een betrokken school(bestuur) voor primair of 
voortgezet onderwijs. De commissie houdt zich niet bezig met klachten die betrekking 
hebben op de inhoud van het basisschooladvies, de inhoud van het onderwijskundig 
rapport of de inhoud van het toelatingsbesluit van de school voor voortgezet onderwijs.   
 
Sinds 2020 ligt de regie voor de OverstapRoute van PO naar VO bij Koers VO. In het 
schooljaar 2020 – 2021 heeft Koers VO de Klachtencommissie OverstapRoute PO-VO 
ingesteld.  De commissie beschikt over het reglement, de klachtenregeling, het 
aftreedrooster en stelt jaarlijks een jaarverslag op. 
 
Samenstelling 
De klachtencommissie kent vanaf augustus 2021 de volgende samenstelling:  

• Cor van Dalen (voorzitter), bestuurder Kalsbeek College Woerden  
• Hiske Swart, bestuursadviseur Amsterdam-West Binnen de Ring 
• Kiek Broekman (lid), voormalig directeur-bestuurder samenwerkingsverband 

passend primair onderwijs Aan den IJssel. 
De voorzitter en de leden zijn onafhankelijke deskundigen. 
 
De commissie wordt ondersteund door: 

• Catharina Leeuwis, ambtelijk secretaris  
• Margreet Clarijs, beleidsmedewerker   
• Marijke Kwakernaak / Sophia Bouman, secretarieel medewerker  

De ondersteuners zijn allen in dienst van Koers VO. 
 

Wijzigingen in samenstelling 
Commissie 
Per 31 juli 2021 is Arian van Staa afgetreden als lid, volgend uit het rooster van aftreden. 
Hiske Swart is haar per 1 augustus 2021 opgevolgd. 
 
Ondersteuning  
Marijke Kwakernaak heeft in de loop van het schooljaar een functie elders aanvaard. 
Haar opvolger is Sophia Bouman. 
 

Werkzaamheden 
In betreffend schooljaar hebben zes vergaderingen plaatsgevonden. 
Tijdens de eerste vergadering d.d. 1 oktober is het jaarverslag 2020-2021 van de 
Klachtencommissie OverstapRoute PO-VO aan het College van bestuur overhandigd, 
t.w. Jaap van der Have en Marieke Dekkers. Tijdens deze bijeenkomst op locatie van 



Koers VO is met warme woorden van waardering voor haar inzet, kennis en inbreng 
afscheid genomen van Arian van der Staa. Tevens was er een warm welkom voor het 
toetredend lid Hiske Swart. 
 
De vergaderingen van de commissie  
Deze vonden plaats op 5 april, 21 april, 7 juni en 5 juli 2022 via de digitale weg.  
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gesteld: 

• overaanmelding voortgezet speciaal onderwijs  
• oplossingsrichtingen inzake de overaanmelding zoals meer inclusief werken,  

VO-collega’s detacheren in het VSO, symbioseklas  
• de ondersteuning door de medewerkers OverstapRoute: van actieve 

ondersteuning tijdens de opbouwperiode naar structurele ondersteuning in de 
nabije toekomst 

• ontwikkelingen routekaart Overstaparrangementen  
• overzicht van casussen 
• rol bestuurscontactpersonen 
• toelichting door Martine Pauptit, voorzitter van de Commissie aanvraag 

toelaatbaarheid voorgezet speciaal onderwijs 
• de ontwikkeling hoorrecht voor leerlingen 
• planning schooljaar 2022-2023. 

 
De commissie ontving standaard de mailing OverstapRoute PO-VO. 
 
Afhandeling klachten 
Stand van zaken per 4 juli 2022 
De commissie heeft dit schooljaar geen klachten ontvangen. Echter: een aantal 
toelatingsbesluiten wacht nog op afhandeling, een klacht kan ingediend worden tot zes 
weken na het toelatingsbesluit. Dientengevolge kan dit schooljaar nog niet als 
‘afgesloten’ beschouwd worden.  
 
Trends en ontwikkelingen 

1. De positie van het samenwerkingsverband Koers VO in de OverstapRoute van 
actieve naar structurele ondersteuning.  De ondersteuning door de medewerkers 
van Koers VO vraagt voortdurend reflectie aangaande de verantwoordelijkheden 
en waar deze liggen. De Klachtencommissie ondersteunt de gewenste 
ontwikkeling richting structurele ondersteuning.  

2. Samenhangend met bovenstaand punt het belang van de 
bestuurscontactpersonen. De Klachtencommissie constateert dat er een basis is 
gelegd qua samenwerking en kwaliteit. Deze aspecten op een hoog niveau 
brengen dan wel houden vraagt structurele investering qua tijd en overleg. Ook 
afstemming over wat de rol is of moet zijn van de bestuurscontactpersoon 
verdient aandacht. In het bijzonder zal aandacht gegeven moeten worden aan de 
verwachtingen m.b.t. de communicatie vanuit deze spilfunctie.  

3. De overaanmelding VSO. Dit vroeg veel van alle betrokkenen qua monitoring van 
aantallen, overleg oplossingsrichtingen, informeren van ouders en scholen etc. 
Er zijn ontwikkelingen besproken als meer inclusief onderwijs, symbioseklassen, 
uitwisseling van collega’s. Daarnaast wordt het gesprek gevoerd om de 
werkprocessen van de schoolbesturen vso af te stemmen op de OverstapRoute 



PO-VO. De Klachtencommissie ziet de ontwikkelingen met belangstelling 
tegemoet.  

4. De casussen. Inhoudelijk kwam o.a. aan de orde: de aanmeldprocedure, 
vroegtijdig toegelaten, bijgesteld advies, loting, overaanmelding, beperkte 
toelichting richting ouders over OverstapRoute, naleving zorgplicht. Deze ‘greep’ 
uit de casus problematieken ondersteunt het belang van voorlichting, 
communicatie, naleving zorgplicht en de onder punt 2 genoemde 
bestuurscontactpersonen.  

5. Hoorrecht voor leerlingen. De leerling wordt betrokken in de extra ondersteuning 
dan wel verwijzing naar het voorgezet speciaal onderwijs. Hiermee krijgt de 
leerling de gelegenheid om aan te geven of dit gaat werken. De 
Klachtencommissie onderstreept het belang van hoorrecht.  

6. Tenslotte benadrukt de Klachtencommissie de waarde van adequate deling van 
nieuwsbrieven, de vragenuurtjes, de “warme contacten”, de beschikbaarheid van 
informatievideo’s. Dit, in combinatie met het actief inzetten van de 
schoolcontactpersonen en structurele ondersteuning van Koers VO voor het 
stroomlijnen van (moeilijker) processen.  

 
Tot slot 
De klachtencommissie spreekt haar tevredenheid en waardering uit over de goed 
georganiseerde OverstapRoute, over de informatie en het vele werk dat wordt verricht 
om álle kinderen een vloeiende overgang van primair naar voortgezet onderwijs te 
bezorgen. 
Wij zien de ontwikkelingen in het voorliggend jaar met belangstelling tegemoet. 
 
Afsluitend een speciaal woord van dank voor de deskundige ondersteuning door de 
collega’s van Koers VO en voor de prettige en adequate invulling van hun taken. 
 
Rotterdam, 26 september 2022  
 

  
 
Cor van Dalen  
Kiek Broekman    
Hiske Swart 

  
  



Bijlage 1:  

  
  
ROOSTER VAN AFTREDEN   
Vastgesteld d.d. 26-09-2022  
  
Leden van de klachtencommissie De OverstapRoute  
Reglement De Klachtencommissie, artikel 5  
  
   

Rooster van aftreden  
  
Naam lid  Lid vanaf  Einde 1e termijn  Herbenoembaar tot 

uiterlijk: (i.v.m. max 
zittingsduur van 6 jaar)  

Cor van Dalen (voorzitter)  
  

01-08-2019  01-08-2022  01-08-2025  

Kiek Broekman (lid)  
  

19-02-2021  
schooljaar 2019-2020  

01-08-2023  01-08-2026  

Hiske Swart (lid)  
  

01-08-2021  
schooljaar 2021-2022  

01-08-2024 01-08-2027  

 

  



Bijlage 2.   

  

Vacatievergoeding klachtencommissie De OverstapRoute  
  
Datum : 26 september 2022   
  
  
  
Taken klachtencommissie De OverstapRoute  
De commissie behandelt klachten over de uitvoering van De OverstapRoute. Dit betreft 
uitsluitend klachten over het gedrag of nalaten van een betrokken school voor primair of 
voortgezet onderwijs, dan wel van een betrokken schoolbestuur. De klacht kan 
betrekking hebben op gedrag of handelingen die hebben plaatsgevonden in de periode 
waarover De OverstapRoute handelt.    
  
Klachten over de inhoudelijke afspraken zoals in De OverstapRoute omschreven staan 
worden niet in behandeling genomen. De commissie behandelt daarmee ook geen 
klachten over de inhoud van het basisschooladvies en de inhoud van het OKR 
(onderwijskundig rapport) en geen klachten over de inhoud van het toelatingsbesluit van 
de school voor voortgezet onderwijs.   
  
  
Samenstelling klachtencommissie De OverstapRoute  
De klachtencommissie De OverstapRoute is door Koers VO opgericht ten behoeve van 
een goede werking van De OverstapRoute.  

• De commissie bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter, die gekozen 
worden door het bestuur van Koers VO.  
• De voorzitter en de leden hebben geen (dienst)betrekking bij een 
schoolbestuur met scholen die De OverstapRoute gebruiken.   
• De secretaris van de commissie is werkzaam bij Koers VO.  
• De leden van de commissie ontvangen een vacatievergoeding van Koers 
VO.   
• De voorzitter en de overige leden van de commissie worden benoemd voor 
een termijn van drie jaar. Het is mogelijk één keer herbenoemd te worden 
voor eenzelfde periode.  
• Om gewichtige redenen ter beoordeling van het bestuur van Koers VO kan 
het lidmaatschap van een commissielid tussentijds worden beëindigd. Het 
betrokken commissielid wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. Dit 
schrijven bevat de gronden van het besluit van het bestuur van Koers VO. Het 
betrokken commissielid kan verzoeken om een mondelinge toelichting.  
• De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd, geschorst 
en ontslagen door het bestuur van Koers VO.  
• De voorzitter en de leden van de commissie kunnen, op eigen initiatief, op 
elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het 
bestuur van Koers VO.   



  
  
Profiel commissieleden   
De commissieleden moeten aan een aantal competenties voldoen om in aanmerking te 
komen om lid te worden.   

• Helikopterview, analytisch vermogen en kan hoofd- en bijzaken 
onderscheiden;  
• Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;  
• Academisch werk- en denkniveau;  
• Binnen de Commissie zijn in ieder geval de volgende competenties 
vertegenwoordigd door haar leden:  

o Ruime ervaring opgedaan op bestuurlijk niveau in het onderwijs;  
o Ruime ervaring opgedaan in een toezichthoudende rol;  
o Ruime ervaring opgedaan in een bestuurlijk politieke omgeving 
vanuit een juridisch/bestuurlijke invalshoek;  
o Ruime ervaring opgedaan in een bestuurlijk politieke omgeving 
vanuit een onderwijskundige invalshoek;  
o Heeft inzicht in de belangen van de leerlingen.  

  
Achtergrond leden:  

• Om de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen hebben de 
commissieleden geen (dienst)betrekking bij een schoolbestuur met scholen 
die De OverstapRoute gebruiken.   

  
  
Vergoeding commissieleden  
De commissieleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vacatievergoeding van 
Koers VO.   

• De voorzitter van de klachtencommissie ontvangt een vaste vergoeding 
van € 500,-- per schooljaar.   
• De leden van de klachtencommissie ontvangen een vast vergoeding van 
300,-- per schooljaar.   
• Naast de vaste vergoeding per lid kan de vergoeding eventueel aangevuld 
worden met een variabele vergoeding die afhankelijk is van de daadwerkelijke 
klachtenbehandeling, met een (totaal) maximum van € 1.500,-- euro voor de 
voorzitter en € 1000,-- euro voor de leden. De hoogte van de variabele 
vergoeding wordt, in overleg met de commissie, bepaald door het bestuur van 
Koers VO.  
• Uitbetaling vindt plaats in 1 termijn vóór 1 oktober na afloop van betreffend 
schooljaar. De uitbetaling moet worden gezien als vrijwilligersvergoeding 
zoals beschreven in de vigerende belastingwetgeving. De vergoeding staat 
daarmee niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk en 
overschrijdt de maximale vergoeding niet. De vrijwilliger is zelfstandig 
verantwoordelijk de vergoeding op te geven in de aangifte 
inkomstenbelasting als de maximale vergoeding wordt overschreden als 
gevolg van meerdere vergoedingen.  

  



Vastgestelde vergoeding 2021-2022  
De vergoeding is op basis van de werkzaamheden vastgesteld op:  
Cor van Dalen  € 875,-  

Kiek Broekman €  525,-  
Hiske Swart  €  525,-  
  
 
 
 
 


