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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), 
 
Aanwezig namens personeelsgeleding:  
Samira Ashad (personeel, Stg. Islam. VO), Adrienne Buschmann (personeel, Stg. Grafisch Lyceum), 
Dirk Oosthoek, (personeel, CVO), 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),  
 
Aanwezig bij agendapunt 2:   Evelien van Dijk & Kees Klapwijk (beiden lid commissie passend 
onderwijs RvT), Martine Pauptit (vz ABT Koers VO) 
 
Afwezig m.k.: Hanne van Asch (personeel, Stg. Vrije Scholen), Olga Beumer (personeel, Stg. LMC), 
Tessa Roos (ouder, Ver.Geref.VO West NL) 
 

        
1. Opening 
De voorzitter OPR opent de vergadering om 19.35 uur en heet de vertegenwoordiging vanuit het 
bestuur en de Raad van Toezicht van Koers VO van harte welkom. 
 
2. Overleg OPR, vertegenwoordiging RvT (Evelien van Dijk en Kees Klapwijk) en College van 

Bestuur Koers VO: 19.30 uur – 20.30 uur 
Ter introductie verwijst de vz CvB naar de afspraken uit het gezamenlijk overleg van de Raad van 
Toezicht, OPR, CvB en MR van 12 juni 2018, te weten eenmaal per jaar een breed gezamenlijk 
overleg en eenmaal in kleiner verband. Mede gezien de werving van het nieuwe RvT-lid op bindende 
voordracht van de OPR is in de overlegvergadering van oktober besloten een deel van deze 
overlegvergadering te reserveren voor een nadere kennismaking en de behandeling van het  
inhoudelijk onderwerp ‘Onderwijs en Zorg’. De vz CvB verwijst naar strategische ambitie 3 van het 
nieuwe Ondersteuningsplan ‘intensiveren van de samenwerking onderwijs en zorg; van verbinden 
naar aanpakken’ en benoemt dat Koers VO steeds vaker te maken krijgt met deze 
onderwijszorgarrangementen.     
 
Na een korte verwijzing naar de landelijke ontwikkelingen wordt aan de hand van een drietal casussen  
onder leiding van Martine Pauptit, voorzitter ABT en projectleider Maatwerk, uitvoerig met elkaar 
gesproken over de dilemma’s van de dagelijkse praktijk en de rol van het samenwerkingsverband, 
haar leden en de gemeenten. 
 
Een belangrijk aspect is ‘de financiële verantwoordelijkheid’. Uit de praktijkvoorbeelden wordt duidelijk 
dat de scheiding zorg/onderwijs niet eenvoudig te maken is. Daarbij heeft Koers VO ook te maken met 
negen verschillende gemeenten met ieder hun eigen jeugdhulpbeleid. In het kader van 
kansengelijkheid, een belangrijk speerpunt van de gemeente Rotterdam, wordt door een RvT-lid de rol 
van ouders ingebracht. Hoe om te gaan met casussen waarbij de ouder betaalt, wetende dat dit voor 
een andere ouder niet mogelijk is? Met elkaar wordt geconcludeerd dat het, in dit soort situaties, heel 
moeilijk is grip te krijgen op kansengelijkheid. 
 
De dilemma’s gelden ook voor het ‘aanbod dekkend netwerk’. Zo is b.v. op dit moment geen aanbod 
gymnasium binnen het speciaal onderwijs. Hoe moet dit qua dekkend netwerk worden ingevuld? Via 
het vso, b.v. gymnasium aanbod binnen het vso met speciale aandacht voor hoogbegaafdheid? Met 

Verslag overlegvergadering Bestuur SWV Koers VO/OPR-Koers VO 
 
Datum : 12-03-2019 
Tijd : 19.30 – 22.00 uur 
Locatie : SWV Koers VO, Schiekade 34, Rotterdam 

 



2 

 

elkaar wordt geconcludeerd dat dit ingewikkeld ligt, alleen al qua personeel met een eerstegraads 
lesbevoegdheid. Of door het inrichten van een speciale voorziening op een reguliere school, b.v. met 
extra ondersteuning voor autisme en/of angstklachten vanuit het vso? Hierbij is in ieder geval ook de 
hulp van de gemeente nodig. En ook hier is de kwaliteit van de docenten een belangrijk 
aandachtspunt. 
Ten aanzien van de speciale voorziening binnen een reguliere school deelt een OPR-lid haar 
positieve ervaringen met een soortgelijk opzet binnen Auris. Door de wisselwerking heeft deze opzet 
voor beide partijen veel goeds gebracht. De vz CvB merkt op dat een dergelijke voorziening binnen 
Koers VO zou gelden voor leerlingen uit de hele Koers regio. 
 
Naar aanleiding van de derde casus wordt gesproken over het dilemma ‘recht op onderwijs’. 
Tegenwoordig wordt  steeds vaker gekeken vanuit de rechten van het kind, maar is het 
maatschappelijk verantwoord om onderwijs te bekostigen (bijvoorbeeld door de afgifte van een TVL 
vso) voor b.v. een leerling die op dit moment slechts heel beperkt onderwijs volgt en ook niet zal 
doorstromen naar vervolgonderwijs? Met elkaar wordt geconcludeerd dat het belang van het kind 
voorop moet staan. De vz CvB wijst daarbij op onderzoek naar financiële alternatieven, b.v. door niet 
het volledige bedrag van een TLV uit te betalen. De vz CvB geeft aan dat de wil tot 
maatwerkoplossingen er zeker is. Op dit moment loopt de praktijk echter voor op de wetgeving. 
Kijkend naar de uitspraken van de beide Ministers zal deze wetgeving er zeker gaan komen.   
  
Ter afronding van deze interessante discussie geeft RvT-lid Van Dijk een korte samenvatting en 
concludeert dat er vanuit de praktijk behoefte is aan differentiatie. Dit vereist creativiteit van het vo en 
vso. De leden OPR zijn positief over maatwerk; het belang van de leerling staat voorop. Financiering 
en regelgeving behoeven nog verdere uitwerking, waarbij door de OPR nog een nieuw aandachtspunt 
wordt genoemd, te weten ‘de belasting voor het personeel van de school’.  
Zijn gevonden oplossingen haalbaar, uitvoerbaar en reëel?  
 
RvT-lid Klapwijk complimenteert Pauptit met de wijze waarop zij invulling geeft aan deze complexe 
thematiek. Het is mooi om de grote betrokkenheid bij dit onderwerp te zien. Klapwijk noemt daarbij niet 
alleen de betrokkenheid van de deelnemers aan dit overleg, maar wijst daarbij ook op de 
inspanningen vanuit de scholen. Klapwijk vond het een inspirerend overleg en stelt voor dit onderwerp 
op een zelfde wijze te agenderen voor de RvT en ALV.  
 
Nadat Pauptit ook vanuit de OPR wordt gecomplimenteerd met haar enthousiasme en betrokkenheid 
sluit de vz OPR dit agendapunt en verlaten Pauptit en de RvT-leden Klapwijk en Van Dijk de 
vergadering.  

 
3. Vaststelling agenda overleg OPR en College van Bestuur 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4.  Mededelingen (ter informatie) 
N.a.v. punt b. Ontwikkelingen visie en beleid ouders bij Koers VO wordt vanuit de OPR geïnformeerd 
naar de laatste stand van zaken. Dekkers verwijst naar de landelijke ontwikkelingen en benoemt de 
verkenning om op regionaal niveau iets voor ouders in te richten. Gedacht wordt aan een 
onafhankelijk steunpunt zoals ouders en onderwijs maar dan regionaal georganiseerd bijvoorbeeld in 
samenwerking met ouders 010 en gemeenten. Zodra hier een beter beeld van is, zal ook de 
oudergeleding van de OPR bij dit onderwerp betrokken worden.   
 
5. Conceptverslag d.d. 29-11-2018 (ter vaststelling) (bijlage 3) 
N.a.v. pag 2, 2e alinea wordt door de OPR geïnformeerd naar de eventuele aanwezigheid van OPR-
leden bij de jaarlijkse gespreksronde met de leden van de ALV. De vz CvB geeft in reactie aan dat dit 
als suggestie aan de bestuurders is meegegeven in de uitnodiging. De vz CvB stelt voor dat OPR-
leden zich richten tot hun bestuur als zij bij dit gesprek aanwezig willen zijn.  
 
N.a.v. pag 3, procedure bezwaren en klachten wordt vanuit de OPR geïnformeerd naar de vermelding 
van de procedure op de website. De bestuurssecretaris weet niet zeker of de procedure al op de 
website geplaatst is. Het was sowieso de bedoeling om deze in een bredere context te plaatsen, door 
naast de eigen bezwaren en klachtenprocedure ook de andere (landelijke) mogelijkheden voor ouders 
te benoemen. Terpstra zegt toe de procedure, indien nog niet geplaatst, zo snel mogelijk op de 
website te plaatsen. 
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Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
6. Addendum ondersteuningsplan 2018-2022 (ter instemming)  
Zoals medegedeeld in de overlegvergadering van november 2018 heeft de Inspectie na toetsing van 
het nieuwe ondersteuningsplan aangegeven dat het ondersteuningsplan nog niet voldeed aan een 
aantal wettelijke voorschriften. Er is voor gekozen deze ontbrekende informatie via een addendum 
aan het ondersteuningsplan toe te voegen. Dit addendum is voor de uiterlijke datum van 1 februari 
2019 aan de Inspectie toegestuurd en zij hebben inmiddels aangegeven dat we hiermee aan de 
wettelijke eisen voldoen. Het addendum ligt in dit overleg ter instemming van de OPR voor. 
Na een korte toelichting door de vz CvB stemt de OPR in met het addendum. 
 
7.  Een tweede verkenning  –  vormgeving OPR (ter bespreking)  
In de overlegvergadering van november 2018 is onder leiding van een externe deskundige René 
Flippo, de Ondersteuningsraad en het college van bestuur met elkaar gesproken over twee vragen: 
1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de OPR 100% bezet is en er geen vacatures zijn? 
2. Hoe kunnen we het overleg tussen bestuur en OPR vitaal en aantrekkelijk houden? 
De heer Flippo heeft naar aanleiding van deze bespreking een advies opgesteld. Vandaag ligt dit 
advies ter bespreking voor. Daarnaast is in de tussenliggende periode contact geweest tussen de vz 
OPR en het nieuwe lid op bindende voordracht van de OPR, mevrouw Van Dijk. Ook in dit gesprek is 
de vormgeving van de OPR besproken.  
 
De vz OPR informeert het bestuur dat in het vooroverleg van de OPR uitgebreid is gesproken over 
mogelijke acties om de OPR in de huidige vorm beter bezet te krijgen. De OPR wil hierin een actieve 
rol nemen. Belangrijk is de bekendheid te vergroten en te wijzen op het belang van deze vorm van 
medezeggenschap. De OPR wil dit bereiken door het benaderen van de voorzitters (G)MR. 
Het bestuur vindt dit een prima idee en geeft aan dat ook tijdens de gesprekken van de jaarlijkse 
ronde van het CvB langs de leden (schoolbesturen) de vacante zetel OPR wordt besproken.  
 
In het kader van vraag 2 ‘hoe houden we het overleg vitaal’ wordt door Dekkers gewezen op andere 
samenwerkingsverbanden waar in plaats van een afvaardigingsmodel bewust is gekozen voor een 
expertisemodel. In zo’n expertisemodel kunnen meerdere zetels bezet zijn door eenzelfde bestuur 
maar is er via zetelprofielen een goede diversiteit qua achtergrond. Dekkers verwijst naar de 
doorontwikkeling van Koers VO; wat is goed voor de vereniging? De eerste jaren van Passend 
Onderwijs was er veel aandacht voor de bestuurlijke inrichting waarbij we nu steeds meer stappen 
maken op de inhoud. Het CvB ziet de OPR als een belangrijk sparringpartner. Een positief, kritische 
OPR is nodig om met elkaar verder bouwen aan Passend Onderwijs in onze regio. 
Gesproken wordt over de huidige zetelverdeling, te weten personeel en ouder/leerling. Op dit moment 
wordt de personeelszetel vooral bezet door professionals uit de school (veelal 
ondersteuningscoördinatoren) en ouders. Het zou een mooie stap zijn om ook leerlingen te betrekken 
in deze vorm van medezeggenschap. 
 
Besloten wordt dat het bestuur een lijst opstelt van alle schoolbesturen en contactgegevens van de 
voorzitters (G)MR en deze samen met een overzicht van de zetelverdeling en wervingsmateriaal  
doorstuurt aan de OPR waarna de OPR zelf de vz (G)MR actief zal benaderen.  
 
8. Rapportage overname Rotterdamse plaatsingswijzer (ter bespreking)  
Tijdens de vorige OPR vergadering is uitvoerig gesproken over de beoogde overname van de 
Rotterdamse plaatsingswijzer door Koers VO. De besluitvorming heeft inmiddels plaatsgevonden in de 
ALV van 11 december 2018 en ook de leden van FOKOR hebben ingestemd. Op dit moment zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Zoals afgesproken ligt deze vergadering het inhoudelijk rapport dat ten 
grondslag ligt aan de besluitvorming ter bespreking voor.  
 
Ter introductie geeft de vz CvB een toelichting op het proces vanaf de vraagstelling van FOKOR aan 
het bestuur van Koers VO.  
Vanuit de OPR wordt geïnformeerd naar de bekostiging. In reactie geeft de vz CvB aan dat gedeelde 
financiële verantwoordelijkheid blijft bestaan en de plaatsingswijzer niet ten laste komt van de 
ondersteuningsmiddelen. Het streven om uit te breiden naar de regio zal wel gevolgen hebben voor 
de financiering (financiële verantwoordelijkheid andere gemeenten).  
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De plaatsingswijzer is bedoeld voor alle leerlingen. Vanuit de OPR wordt geïnformeerd hoe zich dit 
verhoudt met de missie van het samenwerkingsverband. In reactie bevestigt de vz CvB dat de 
plaatsingswijzer buiten de wettelijke scope valt. Dit is ook besproken met FOKOR en meegenomen in 
het onderzoek. Voor het CvB is het belangrijk te kijken naar de meerwaarde. Deze ziet het CvB in 
ambitie 4 ‘succesvolle overgangen voor doorgaande schoolloopbanen’ en ambitie 2 ‘optimaliseren 
dekkend netwerk’. Vanuit de OPR wordt opgemerkt dat dit nooit ten koste zou mogen gaan van geld 
voor de scholen.  
 
Naast de financiën wordt vanuit de OPR aandacht gevraagd voor overige risico’s, de zogenoemde  
‘verborgen gebreken’. De vz CvB meldt dat hierover afspraken zijn gemaakt met FOKOR en dat 
FOKOR op dit moment al bezig is met een verbeterslag en het actualiseren van een aantal punten.   
Als grootste risico wordt door het CvB ‘imagoschade’ benoemd, waarop Dekkers aangeeft dat uit de 
rapportage blijkt dat dit risico klein is. Refererend aan de eerder in dit overleg behandelde 
klachtenprocedure benoemt de bestuurssecretaris dat een klachtencommissie e.d. ook is 
aangehouden als onderzoeksvraag.  
 
Gezien de ambitie om de plaatsingswijzer verder te ontwikkelen wordt door de OPR de relatie gelegd 
met het ondersteuningsplan en wordt geïnformeerd naar de medezeggenschap en de rol van de OPR. 
Dekkers bevestigt dat dit nog een onderzoeksvraag is. Dit wordt juridisch uitgezocht. In het kader van 
toelatingsbeleid hebben op dit moment de mr’en een adviseringsrol. De vz CvB noemt hierbij de 
verschillen in medezeggenschap bij andere steden met een dergelijk instrument.  
 
Ter afronding van dit onderwerp noemt de OPR het gehele proces ‘spannend’. Een OPR lid benoemt 
dat er nu wel veel taken bij het samenwerkingsverband komen te liggen. Ondanks dat ook binnen de 
OPR de voordelen rondom warme overdracht worden gezien, blijven enkele leden kritisch en 
benieuwd hoe dit gaat lopen. Op de vraag in hoeverre er sprake is van een vaststaand besluit 
antwoordt de vz CvB dat het besluit is genomen en dat de plaatsingswijzer in principe per 1 augustus 
2019 overgaat naar Koers VO.  
 
9  WVTTK. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
De vz OPR sluit de vergadering om 21.35 uur.  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
 
 
Volgende vergadering is op donderdag 13 juni 2019. 
 
 

Actielijst OPR overlegvergadering 12-03-2019 

 Onderwerp Wat Wie en wanneer 

Agendapunt 1 Onderwijs / Zorg In zelfde opzet agenderen van 
het onderwerp ‘Onderwijs en 
Zorg’ voor RvT en ALV   

CvB, ALV april 
2018 

Agendapunt 5 Jaarlijkse ronde 
CvB langs de 
Leden ALV  

Benaderen van eigen bestuur bij 
eventuele deelname gesprek 
ledenronde maart 2019 

OPR-leden 

Agendapunt 5 Bezwaren en 
Klachten 

Vermelden van 
klachtenprocedure op de 
website 

Bestuurssecretaris, 
maart 2019 

Agendapunt 7 Vormgeving OPR Doorsturen overzicht scholen/vz 
(G)MR, zetelverdeling en 
wervingsmateriaal 

Bestuurssecretaris,
april 2019 

Agendapunt 7 Vormgeving OPR Actief werven van leden voor de 
OPR o.a. door aanschrijven 
voorzitters (G)MR 

OPR 

 


