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VERSLAG OPR – vergadering  

Datum : donderdag 2 december 2021 

Tijd : 19.30 - 22.00 uur 

Locatie : via Microsoft Teams 

 

Aanwezig namens OPR:  
Jan van Buuren (personeel, STC-Group) (voorzitter) 
Petra Çinici- Dekker (personeel, Martinusstichting) 
Rozwita van Hecken (ouder, CVO Rotterdam) 
Marjet Kalkman (personeel, Stg. Krimpenerwaard College) 
Tamara Kalkman (leerling, Stg. Evang. Bijbelgetr. VO) 
Simone Koot (ouder, Stg. R.K. VHMO Noord Rotterdam) 
Irma van Oorschot (personeel, St, Kavor) 
Jeffrey Sellier (personeel, Stg. BOOR) (secretaris) 
Safa Sodirijo (ouder, Grafisch Lyceum Rotterdam) (vicevoorzitter) 
Nanda Verburg (personeel, IJsselcollege/Stg. VO Capelle a/d IJssel) 
Cees Zomer (personeel, Ver. Geref. VO West NL) 

Aanwezig namens SWV Koers VO:  
Jaap van der Have (voorzitter CvB) 
Marieke Dekkers (lid CvB)  
Margit Terpstra (bestuurssecretaris) 
Jaco van den Berg (controller) 
Gerjanne Versluis (notulist)  

Afwezig met kennisgeving:  
Miranda Lockhorst Lemmers (ouder, Stg. LMC) 
Allyssia Sevenhuijsen (personeel, Stg. OZHW) 
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering, er vindt een korte kennismaking plaats, vanwege een aantal 
nieuwe OPR-leden. 
 
2. Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 
Mededelingen vanuit de OPR 
a) Vacatures OPR – stand van zaken 
OPR-lid: vraagt of er behoefte is voor het aansluiten van een leerling?  
Terpstra: elk schoolbestuur heeft een zetel in de OPR. In het nieuwe reglement is opgenomen, dat als 
een schoolbestuur de zetel niet invult, de andere schoolbesturen de procedure mogen starten om de 
zetel in te vullen. Schoolbesturen met een personeelszetel, mogen dan een leerling/ouderzetel van 
een ander schoolbestuur invullen voor twee jaar en dit geldt ook omgekeerd. De OPR moet officieel 
besluiten om dit in te gaan zetten. Er wordt voorgesteld om de vacatures nog een keer onder de 
aandacht te brengen van de schoolbesturen in de ALV van 14 december a.s. In januari 2022 kan dan 
gestart worden met het werven van OPR-leden onder de andere schoolbesturen.  
Voorzitter: de OPR gaat akkoord met het voorstel <<actie>>. 
OPR-lid: vraagt of er gecontroleerd kan worden of alle OPR-leden op de website van Koers VO 
genoemd worden. Dit zal gecontroleerd worden <<actie>>.  
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b) Extra vergadering inplannen eind januari/begin februari 
Geen aanvullingen. 

 
Mededelingen vanuit het CvB 
c) Gesprek over facilitering OPR  
d) Koers VO in beeld, 2020-2021 
e) Leidraad ouder- en jeugdsteunpunt 
f) Overzicht & planning kennisdeling nieuwe OPR-leden 
g) Vergaderdata OPR 2021-2022 
Geen aanvullingen op bovengenoemde mededelingen. 
 
4. Vaststellen verslagen: 
a) Conceptverslag gezamenlijk overleg RvT MR OPR CvB 5-10-2021 
Tekstueel: Petra Çinci- Dekker moet zijn: Petra Çinici- Dekker. 
Het verslag wordt met bovengenoemde aanpassing vastgesteld. 
 
b) Conceptverslag OPR en CvB d.d. 05-10-2021 
Naar aanleiding van het verslag: 
OPR-lid: is er al meer bekend over het Scholingsplein? 
Dekkers: dit zit in de opstartfase. In deze fase wordt in kaart gebracht waar de prioriteiten liggen. Op 
dit moment is er nog te weinig informatie beschikbaar om het gesprek met elkaar hierover te voeren. 
Voor de nieuwe OPR-leden wordt toelichting gegeven over het platform Scholingsplein. 
OPR-lid: geeft als toelichting dat de ondersteuningscoördinatoren blij zijn met de contacten met de 
Koersconsulenten. Koers VO moet meer op de kaart gezet worden, zodat duidelijk is waar kennis en 
informatie te halen is. Het is belangrijk dat de docenten de juiste kennis hebben om de leerlingen te 
begeleiden.  
Dekkers: vult hierbij aan: wat past binnen passend onderwijs. 
Het verslag wordt onder dankzegging vastgesteld. 

 
5. Bespreken conceptteksten ondersteuningsplan 2022-2026  
Voorzitter: leidt het onderwerp in. De deelnemers konden vragen of opmerkingen voor de vergadering 
aan het document toevoegen.  
Terpstra: hoofdstuk 1 is al eerder in de OPR besproken. De wijzigingen ten opzichte van de vorige 
versie zijn zichtbaar gemaakt. In de vorige vergadering is ook ambitie 1 van hoofdstuk 2 behandeld. 
De versie zoals nu besproken wordt, is de eerste complete versie van het ondersteuningsplan. Deze 
wordt ook besproken in de raad van toezicht, algemene ledenvergadering en met de gemeenten in het 
OOGO (gemeente Rotterdam en de andere acht gemeenten in de regio van Koers VO). De inbreng uit 
deze besprekingen zal worden verwerkt in een volgende versie. De discussiepunten worden direct 
aan het document toegevoegd, deze worden niet in de actielijst van dit verslag opgenomen. 
OPR-lid: Door de tekst die is opgenomen over de OPR, realiseert hij de bescheiden rol die de OPR 
heeft. Nieuwsgierig is hij naar de route naar inclusiever onderwijs, wat is de doelstelling? Daarvoor 
moet ook in kaart worden gebracht welke leerlingen worden waar en door wie onderwezen en welke 
deskundigheid daarvoor nodig is. Op zich een voorstander van verschillende niveaus in een klas. Is 
het mogelijk om dit verder te verfijnen? Het is voor scholen een grote ambitie. 
Dekkers: de route naar inclusiever onderwijs staat beschreven bij de 25 verbetermaatregelen passend 
onderwijs van minister Slob en komt voort uit het recht op inclusief onderwijs uit het VN-
Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag. Het is geschetst als stip op de 
horizon, waar willen we naar toe groeien in 2035. Er is een algemene mening dat vso voor een deel 
van de leerlingen nodig blijft, Koers VO onderschrijft dit. Het is goed om te kijken waar er meer 
expertise gebracht kan worden naar het regulier vo. Er is bewust gekozen om de doelstelling niet dicht 
te timmeren, om ruimte te bieden. Aan de ene kant is er ambitie, maar aan de andere kant is er 
realisme. Op dit moment wordt ingezet op pilots op scholen die hierin stappen willen zetten. We 
hebben hierin een maatschappelijke verplichting. Waardering wordt gestimuleerd met het toekennen 
van middelen. Belangrijk om te stimuleren daar waar de kansen liggen. 
OPR-lid: met welke gemeenten wordt er overleg gevoerd? 
Terpstra: met alle negen gemeenten in de regio van Koers VO. 
Dekkers: als voorbereiding op het OOGO, is er met de gemeente een afstemmingsoverleg geweest. In 
januari 2022 is er een officieel handtekeningmoment met de wethouders. Voor de gemeenten geldt 
dat er naar elkaar een verplichting is op afstemmingsniveau. De gemeenten zijn betrokken op ambitie 
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3, voor o.a. het deel jeugdhulp. Sommige gesprekken met gemeenten vinden individueel plaats, 
andere gesprekken vinden in de regio plaats. 
OPR-lid: in de tekst wordt ‘Gedragswerk’ genoemd, misschien goed om hier een verwijzing naar op te 
nemen? 
Terpstra: er zal een toelichting opgenomen worden. 
Dekkers: geeft een inhoudelijke toelichting op Gedragswerk: het is een gesubsidieerde organisatie, 
die Koers VO o.a. kan helpen als een ‘oliemannetje’ bij ingewikkelde casussen.  
OPR-lid: naar aanleiding van pagina 26, benieuwd naar de achtergrond van de pilot, zijn daar al 
ontwikkelingen over bekend? Het is jammer dat de oza’s (onderwijs zorg arrangementen) beperkt 
ingezet kunnen worden. Niet alle leerlingen komen in aanmerking, bijvoorbeeld omdat ze onder een 
andere postcode vallen.  
Van der Have: er zijn al een aantal jaren andere projecten voor die leerlingen, bijvoorbeeld op het 
Olympia College. We zijn op zoek naar andere vormen bijvoorbeeld inzet JOS (Jeugdhulp Op School). 
Hierover zijn we in gesprek met gemeenten, daarvoor zijn middelen nodig. 
Dekkers: het lastige in deze dynamiek is dat er middelen voldoende zijn, maar dat het moeilijk is om 
geschikte mensen te vinden. Eventueel is het mogelijk om toelichting van Bertil Boshuizen te vragen. 
Hoe groter de schaal, hoe lastiger het is voor de gemeenten.  
OPR-lid: is geïnteresseerd wat er is gerealiseerd op het gebied van Taskforce thuiszitters. 
Dekkers: het ondersteuningsplan is een plan gericht op toekomstige ontwikkelingen. 
Van der Have: het is mogelijk om de voorzitter van Taskforce een keer uit te nodigen om aan de OPR-
toelichting te geven. Door corona is er een behoorlijke daling van het aantal thuiszitters, maar werken 
naar nul thuiszitters is een utopie. Er zijn leerlingen waar een plek in het onderwijs heel moeilijk voor 
te realiseren is. In de nieuwe periode zal in het bijzonder gekeken worden naar het aantal vrijstellingen 
van leerplicht. Vooral in het po lijken deze toe te nemen. Via een leerrecht pilot, zou een deel van 
deze leerlingen misschien toch onderwijs kunnen volgen. 
OPR-lid: is in beeld hoeveel en welke ouders kiezen voor thuisonderwijs van kinderen? 
Van der Have: nee, dat is een aparte vrijstelling.  
Dekkers: deze leerlingen vallen ook niet onder de definitie van thuiszitters. 
Voorzitter: zijn deze gegevens terug te vinden in Koers VO in beeld? 
Dekkers: Koers VO in beeld is inmiddels een uitgebreid document. Hierin wordt teruggekeken naar het 
afgelopen schooljaar. Het kan worden gezien als een inhoudelijk jaarverslag. Er staan grafieken in die 
de realiteit weergeven in cijfers. Daarnaast worden de stappen die zijn gemaakt op het gebied van de 
25 verbetermaatregelen daar verantwoord. De vrijstellingen van leerplicht (5 onder a) zijn in Koers VO 
in beeld opgenomen. 
Voorzitter: is het mogelijk dat het boek van Dekkers beschikbaar wordt gesteld aan de nieuwe OPR-
leden. 
Dekkers: geeft aan dat er niet veel voorraad meer is, maar de link van het boek zal doorgestuurd 
worden naar de nieuwe OPR-leden <<actie>>. 
OPR-lid: naar aanleiding van pagina 32 over de overgang po naar vo. Inclusie en kansengelijkheid 
gaan hand in hand, waarom zijn beide thema’s niet apart genoemd? Waarom wordt er geen recht 
gedaan aan het potentieel van alle leerlingen? 
Dekkers: het was ook een dilemma in het gesprek met andere partners, het klopt dat het hand in hand 
gaat, maar het is een andere invalshoek. Bij kansengelijkheid gaat het ook over andere aspecten als 
armoede en sociaaleconomische of culturele achtergrond, daar hebben we als 
samenwerkingsverband geen invloed op. Inclusie gaat over dat leerlingen zoveel mogelijk in hun 
eigen omgeving naar school moeten kunnen gaan. Dit zijn nuanceverschillen. De focus ligt voor het 
samenwerkingsverband dus minder op kansengelijkheid en vooral op de route naar inclusiever 
onderwijs  
OPR-lid: het thema onder- of over advisering, heeft met beide te maken.  
Dekkers: de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) middelen worden door schoolbesturen wel veel 
ingezet op het thema kansengelijkheid. Inclusie heeft hierin minder aandacht gekregen, als 
samenwerkingsverband zoeken we wel verbinding op beide thema’s.  
Terpstra: het is ook een definitiekwestie. Binnen het maatschappelijke debat worden beide termen 
vaak in een adem benoemd maar er is wel degelijk een verschil. Inclusie staat voor dat iedereen mag 
meedoen ongeacht zijn of haar (fysieke) beperking. Voor kansengelijkheid zijn ook andere 
voorwaarden van belang. Al kan inclusiever onderwijs natuurlijk wel bijdragen aan kansengelijkheid. 
Beschikbare informatie van Movisie over deze twee thema’s zal naar de OPR-leden worden gestuurd 
<< actie>>. 
OPR-lid: er zijn veel meningen over wat er onder de termen kansengelijkheid en inclusie valt. 
Terpstra: op pagina 33 gaat het over het vervolg, waar de leerlingen na het vo naar toe gaan. 
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OPR-lid: wat is de rol van Koers VO hierin? 
Dekkers: dit is niet een directe opdracht van een samenwerkingsverband. Maar het 
samenwerkingsverband fungeert als een bemiddelaar door verbinding te zoeken en alternatieven te 
benoemen. Er zijn heel veel partijen (vervolgopleidingen, gemeenten en werkgevers) bij betrokken, 
Het doel is vooral om deze te verbinden en te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn, waar de 
leerlingen baat bij hebben. 
OPR-lid: eigenlijk stopt hier de bemoeienis van Koers VO? Leerlingen zijn niet alleen gebaat bij een 
grotere rol van het vo bij de overgang naar vervolgonderwijs, maar ook bij een grotere rol voor de 
leerlingen die overgaan naar arbeid. Soms zou het zelfs beter zijn als leerlingen de stap naar arbeid 
eerder kunnen maken. 
Dekkers: we stimuleren hierin wel met bv. een schoolloopbaancoach.  
OPR-lid: wat is het verschil tussen een stageplek en arbeid?  
Van der Have: bij stage ligt de verantwoordelijkheid bij de school.  
OPR-lid: naar aanleiding van pagina 32, jongeren in kwetsbare doelgroepen, het vo staat daar niet 
apart tussen genoemd, deze leerlingen zijn toch ook in het reguliere vo te vinden? Wat maakt dat 
deze doelgroep hier toch specifiek genoemd wordt? 
Van der Have: de beschrijving is gebaseerd op de financiering, deze komt vanuit het vsv-programma 
en is gericht op het voorkomen van uitval vanuit de doelgroepen vmbo basis-kader, pro en vso. 
Kwetsbare jongeren zijn overal, in alle niveaus. 
Dekkers: goed om de term ter verduidelijken in het ondersteuningsplan. 
OPR-lid: benieuwd naar aanleiding van pagina 34, wat Koers VO faciliteert rond de warme 
overdracht? 
Dekkers: een opdracht van het samenwerkingsverband is zorgen voor een dekkend netwerk. Het klopt 
dat scholen een verantwoordelijkheid hebben om samen te werken zodat iedere leerling op een 
passende plek onderwijs kan volgen. Goed om naar de tekst te kijken of er verduidelijking nodig is.  
Van der Have: dit gaat over opschaling, regelmatig is er een groep leerlingen die geen plek heeft. Zij 
worden besproken in het plaatsingsoverleg. Met de scholen wordt dan gekeken waar een leerling 
geplaatst kan worden.  
OPR-lid: het kunnen ook leerlingen zijn waarvan ouders per se willen dat ze naar het regulier vo gaan. 
Het plaatsingsoverleg zorgt ook voor duidelijkheid naar ouders. 
OPR-lid: kan Koers VO de zorgplicht voor thuiszitters overnemen? 
Dekkers: de zorgplicht is een hot-item op dit moment, er komt meer duiding over de zorgplicht voor 
scholen. 
Van der Have: de zorgplicht blijft bij de scholen. 
OPR-lid: als de vo-school de ouders moet helpen (adviseren) bij de overstap naar een vso-school, is 
het nodig dat er meer kennis is over vso-scholen.  
Van der Have: dat is een goede aanvulling, er is gestart met het centraal aanmeldpunt. Het is mogelijk 
om advies te vragen bij de Koersconsulent of bij de ABT (adviescommissie toelaatbaarheid). Vanuit de 
expertise kunnen ze advies geven. Gekeken kan worden om de vso-scholen nadrukkelijk bij de 
schoolprofielen op te nemen.  
Dekkers: in eerste instantie kan de Koersconsulent geraadpleegd worden. De ABT is de formele 
commissie die advies geeft over de tlv’s (toelaatbaarheidsverklaringen).  
Van het OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) zijn er twee locaties (Rotterdam-Noord & Zuid). 
Het is een tijdelijke voorziening, de leerlingen volgen een programma van meestal 13 weken. OPDC 
wordt door LMC en Enver verzorgd. De onderwijscoördinator en de Koersconsulent kunnen bij het 
bespreken van een leerling kijken of OPDC ingezet kan worden. 
Voorzitter: OPDC is vooral voor het tijdelijk plaatsen van leerlingen met gedragsproblemen.  
Dekkers: er zijn schoolbesturen die er minder gebruik van maken, dit is besproken met de 
schoolbesturen in de ledenronde. Voor leerlingen buiten Rotterdam zijn er andere mogelijkheden, 
zoals bijvoorbeeld de voorziening van het Maxima college in Ridderkerk. 
OPR-lid: naar aanleiding van pagina 37, kunnen ouders betrokken worden bij het 
samenwerkingsverband door een rol in de RvT te spelen? Het kwaliteitsprofiel heeft de OPR, bij de 
vergaderstukken gekregen. Voorheen werden ouders betrokken om bestuursfuncties te bekleden in 
de schoolbesturen. Naast de expertise, hebben ouders grote betrokkenheid, door het belang dat ze 
hebben bij de school. In de laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden. Wat is gewenst en 
wat is ongewenst? 
Dekkers: In Nederland heeft er de afgelopen jaren een professionaliseringsslag plaatsgevonden op 
het gebied van de governance in het onderwijs. Hierbij is meer nadruk komen te liggen op 
onafhankelijkheid en een helicopterview dan directe betrokkenheid. Dit wordt opgevangen door de 
medezeggenschap zoals de OPR waar naast personeelsleden ook ouders of leerlingen zitting 
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hebben. Op voordracht van de OPR zit mevrouw Van Dijk in de RvT. 
Voorzitter: het lid op voordracht van OPR in de RvT, zou ook best een ouder kunnen zijn van een 
school. Maar het is belangrijk dat het lid past bij de code goed bestuur bij het profiel van de RvT. 
OPR-lid: op pagina 39, wordt geschreven over het voorlopig afzien (2016) van het inzetten van opting-
out voor het toekennen van lwoo, is deze nieuwe wet- en regelgeving er op dit moment nog niet? 
Dekkers: nee, deze wet- en regelgeving is er op dit moment nog niet, het is steeds uitgesteld. 
OPR-lid: er wordt gesproken over het geanonimiseerd bespreken van leerlingen en dat ouders 
toestemming moeten geven. Hoe zit dat? 
OPR-lid: dit is om een leerling anoniem te kunnen bespreken in een plaatsingsoverleg. Bij het 
samenwerkingsverband weet men om welke leerlingen het gaat. 
OPR-lid: naar aanleiding van pagina 46, wat is de rol van Koers VO in het VSV programma? 
Van der Have: de gemeente heeft hierin een sturende rol. Het gaat over de verdeling van de 
middelen. Flip Erisman is hier namens Koers VO bij betrokken. Het wordt regelmatig naast de 
uitgangspunten van Koers VO gelegd.  
 
Bij de bespreking van hoofdstuk 4 financiën (meerjarenbegroting), sluit de controller van Koers VO 
aan. 
Van den Berg: het samenwerkingsverband krijgt geld op basis van het aantal leerlingen, als totale 
baten. De hoeveelheid leerlingen in lwoo, PrO en vso, bepaalt een groot deel van het budget (80-
85%). De tien resterende procenten van het budget is dan nog over voor de ambities en de rest voor 
andere inhoudelijke activiteiten. We spreken nu met elkaar over de precieze verdeling van dat budget. 
Voorzitter: negentig procent van het budget gaat rechtstreeks naar de scholen, hier zijn regels voor en 
het overige budget is voor de ambities. 
OPR-lid: het samenwerkingsverband krijgt een bepaald bedrag, daar moet alles van betaald van 
worden. Het aantal leerlingen in het vso en het lwoo/pro, bepaalt het spanningsveld. 
Van den Berg: als het aantal leerlingen in vso en lwoo/pro toeneemt blijft er minder geld over voor 
onze ambities. 
Voorzitter: meer leerlingen in het lwoo zorgt voor meer druk op de begroting. 
OPR-lid: wat is er terug te vinden van de invloed van de coronatijd op de leerlingen? Er is 
waarschijnlijk een groep leerlingen met achterstanden, dat gaat meer geld kosten, is dat ergens 
inzichtelijk gemaakt?  
Van den Berg: dit wordt genoemd. De meerjarenbegroting is gebaseerd op het leerlingenaantal op 1 
oktober 2021. De enorme groei (183 extra leerlingen) in het lwoo is meegenomen. We hopen dat dit 
eenmalig is door de inzet van de middelen van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het 
primair onderwijs. NPO-middelen hebben scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden gekregen 
van de landelijke overheid om opgelopen achterstanden bij leerlingen als gevolg van corona weg te 
werken. Door deze middelen hoopt Koers VO dat er in 2022 niet weer een groei zal zijn in het aantal 
leerlingen met een lwoo-aanwijzing. Voor de komende jaren is Koers VO weer uitgegaan van het 
aantal leerlingen van voor de coronacrisis. 
OPR-lid: wat als de NPO-middelen niet voldoende zijn? 
Van den Berg: dat betekent dat Koers VO inteert op het eigen vermogen, waar ruimte voor is. 
OPR-lid: dus de reserve van het samenwerkingsverband wordt dan gebruikt? Is het een taak om te 
zorgen voor verschuiving, zodat leerlingen de stap terug naar het regulier onderwijs kunnen maken? 
Dekkers: dat was wel voorzien door de overheid. Door de demissionair minister van onderwijs is 
gepleit voor een ruimhartige advisering van leerlingen van groep 8. Op landelijk niveau wordt ook 
gepraat over de NPO-middelen. Het geeft een extra opdracht aan schoolbesturen, 
samenwerkingsverbanden en gemeente om dit te monitoren. Wat dat betekent voor beleid? Op dit 
moment zijn er voldoende middelen beschikbaar, maar zijn er niet voldoende mensen beschikbaar om 
het werk uit te voeren.  
Voorzitter: vraagt of er nog andere zaken zijn aan te wijzen en of de OPR meegenomen kan worden 
hierin? 
Dekkers: de cijfers worden nog verder geanalyseerd. Zodra hierover meer bekend is worden jullie hier 
ook over geïnformeerd. 
OPR-lid: Koers VO is dus vrij om zelf keuzes te maken over de inzet van de middelen? 
Van den Berg: ja, dit wordt zichtbaar gemaakt in de meerjarenbegroting. Dit wordt besproken met de 
leden van de vereniging, zodat duidelijk wordt waar de focus moet liggen voor de komende jaren. 
Dekkers: het beleid gaat voor de financiën uit. 
OPR-lid: het is belangrijk om eerst het beleid te bepalen, dat geeft een grote verantwoordelijkheid voor 
de leden. Goed om samen te kiezen, wat is goed voor de vereniging en de leden. 
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Dekkers: het is belangrijk om de verplichtingen helder te houden. Zo agenderen we de groeicijfers, 
wat betekent het, welke instrumenten kunnen daarop ingezet worden? Alle organen hebben binnen 
het samenwerkingsverband hun eigen rol. De rol van de OPR met de MR samen is op het gebied van 
medezeggenschap. De raad van toezicht, als toezichthouder en het college van bestuur en de leden 
van de vereniging als eigenaren. Samen bouwen aan de organisatie en voor de OPR geldt, samen 
zijn we de ogen en oren, voedt het college van bestuur met input. 
Voorzitter: hoe gaan jullie er mee om als er wordt gevraagd om bijvoorbeeld een vijfde ambitie toe te 
voegen? 
Dekkers: bij de bespreking van het ondersteuningsplan met de verschillende organen, luisteren we 
wat de wensen zijn. Het kan zijn dat wat het ene orgaan graag toegevoegd zou willen hebben, door 
een ander orgaan juist niet onderschreven wordt. 
OPR-lid: de cijfers van oktober 2021, laten een significante groei in het aantal leerlingen met lwoo en 
het vso zien. Waarschijnlijk door corona en het kansrijk adviseren van het po. Is er zicht op wat er op 
scholen wordt gedaan voor de leerlingen die uiteindelijk een hoger advies hebben gekregen? 
Dekkers: op de scholen is een beweging te zien, bijvoorbeeld door het inzetten van brede 
brugklassen. 
Van den Berg: het blijft een begroting, Koers VO gaat ervan uit dat het aantal leerlingen de komende 
jaren binnen de marge blijft.  
OPR-lid: zijn er nog extra leerlingen te verwachten waar een lwoo-aanwijzing voor gevraagd wordt? 
De zogenoemde spijtoptanten? 
Terpstra: voor lwoo geldt dat het niet onbeperkt aangevraagd kan worden. 
Van der Have: licht toe dat lwoo voor de leerling in het eerste leerjaar aangevraagd moet worden. 
Dekkers: de scholen hebben daar samen met de Koersconsulent werk aan. 
OPR-lid: voor een spijtoptant geldt dat het werk vooral in zit dat je de achterstand moet bewijzen. 
Van den Berg: Koers VO gaat ervan uit dat de extra aanvragen passen binnen de marge. Voor 
spijtoptanten geldt dat deze bij de telling van oktober volgend jaar komen. 
Voorzitter: de hoeveelheid geld dat scholen krijgen van Koers VO is marginaal voor een 
schoolbestuur, maar hoe wordt het verantwoord? 
Van den Berg: het klopt dat het marginaal geld is vanuit het perspectief van schoolbesturen. 
Gemiddeld krijgt een school € 75.000 - € 150.000 per jaar vanuit Koers VO. Verantwoording hierover 
is een vereiste, dit is beschreven bij ambitie 1. De scholen zijn vrij in de manier waarop de middelen 
ingezet worden. Als samenwerkingsverband vinden we het wel belangrijk, de scholen moeten hun 
keuzes verantwoorden. 
Dekkers: we willen het verantwoorden van scholen ook gebruiken voor ontwikkeling. Met het 
verantwoordingsfestival afgelopen juni lag vooral de nadruk op dat scholen met elkaar in gesprek 
gingen om van elkaar te leren. Dit traject is twee jaar gelegen gestart, wat zou een volgende stap 
kunnen zijn? De insteek is vooral stimuleren, en de scholen bij elkaar te laten kijken, welke 
ontwikkelingen zien we en welke keuzes maken we waarom. Wat leren we van elkaar en wat merken 
de leerlingen er uiteindelijk van? Op school en bestuurlijk niveau hebben we de factsheets, daarop zijn 
ook gegevens van verwijzing en afstroom opgenomen. Deze worden met de schoolbesturen 
besproken. Belangrijk om te beseffen is dat niet iedere school op dezelfde lijn zit en even snel kan 
gaan. 
Van den Berg: de scholen geven verantwoording over de inzet van de middelen.  
Van der Have: het samenwerkingsverband moet zelf ook verantwoording afleggen. 
OPR-lid: de medezeggenschapsorganen bij de scholen moeten de besturen daarop bevragen. 
Voorzitter: dat is een waardevolle opmerking, belangrijk dat de OPR-leden die ook zitting hebben in 
een medezeggenschapsorgaan op schoolniveau dat meenemen. Er volgt later nog een kennisdeling 
voor de OPR van Van den Berg over de financiële termen. 
Hoofdstuk 5 is niet nader besproken. 
 

b) Routing/planning instemming ondersteuningsplan 2022-2026  

Tijdens de OPR-vergadering van 15 maart 2022 ligt het ondersteuningsplan 2022-2026 ter definitieve 

instemming voor bij de OPR. In overleg met de voorzitter, vicevoorzitter en secretaris wordt er een 

extra vergadering ingepland eind januari begin februari 2022 voor een extra bespreking van het 

ondersteuningsplan. 

 
6. Werving voorzitter RvT – adviesvraag aan OPR 
a) Kwaliteitsprofiel lid en voorzitter Raad van Toezicht  
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Voorzitter: geeft gelegenheid om algemene opmerkingen over het toegestuurd kwaliteitsprofiel te 
maken. 
OPR-lid: is het mogelijk om de maatschappelijke problematiek meer te benoemen en actief te 
benoemen dat je een afspiegeling wilt zijn van de samenleving (etnische achtergronden).  
Dekkers: dit is een waardevolle opmerking. Vanuit het kwaliteitsprofiel zal een wervingsprofiel worden 
gemaakt en daar kan dat in opgenomen worden. 
Terpstra: het is een keuze om of dit in het kwaliteitsprofiel op te nemen of in het wervingsprofiel. 
Voorzitter: naar aanleiding van het toegestuurd kwaliteitsprofiel benieuwd of het mogelijk is om van 
gedachten te wisselen over samenwerking tussen de OPR en het CvB over de procedure? Bij de 
vorige vacature was er een rol in de adviescommissie voor de OPR. 
Dekkers: ja, we kunnen hierover van gedachten wisselen. Goed om dit met de (vice)voorzitter en 
secretaris van de OPR en het CvB te bespreken. 
OPR-lid: benieuwd waarom er gekozen is voor Movimento voor de werving? Ze staan bekend voor 
werving binnen de zorg. 
Terpstra: er zijn verschillende offertes opgevraagd, bijvoorbeeld ook bij Colourful People. Het 
opgestelde kwaliteitsprofiel staat los van Movimento. 
Dekkers: de taak voor het kiezen van een passende partij ligt bij de RvT. 
OPR-lid: kan de affiniteit met en kennis van het onderwijs niet krachtiger in het kwaliteitsprofiel worden 
toegevoegd, nu vooral impliciet en door meer te benoemen wordt het expliciet. 
OPR-lid: geeft aan dat in de gebruikte termen ‘onderwijs’ voldoende is geborgd. Bijvoorbeeld bij de 
opmerking over deskundigheid over en visie op Koers VO. 
Dekkers: het is interessant bij het toezichthoudend orgaan om alle perspectieven vanuit de 
maatschappelijke opdracht terug te zien. Zo wordt er een brede RvT gevormd, die gezamenlijk spreekt 
vanuit 1 mond. 
Voorzitter: hoe kunnen de leden van de RvT actief verbonden worden met de 
medezeggenschapsorganen (OPR en MR). De korte lijnen zijn belangrijk. 
Terpstra: de verbinding houden we in stand, het is wettelijk geregeld, twee keer per jaar is er een 
gezamenlijk overleg. 
Dekkers: daarnaast is het belangrijk om de formele verhouding voor ogen te houden. De OPR 
verhoudt zich formeel tot het college van bestuur. Het is logisch dat je elkaar treft waar het nodig is. 
De toezichthouder verhoudt zich onder andere in de werkgeversrol met het college van bestuur. Het 
college van bestuur verhoudt zich weer tot de leden van de vereniging. 
Terpstra: de OPR heeft formeel adviesrecht op het kwaliteitsprofiel, net als de MR. 
Voorzitter: vraagt de aanpassingen te verwerken en een nieuwe versie toe te sturen Daarna zal 
schriftelijk het positieve advies door de OPR worden afgegeven. <<actie 2x>> 
Dekkers: bedankt de leden van de OPR voor het meedenken. 

 
b) Planning en proces werving voorzitter RvT en ALV  
Terpstra: als het kwaliteitsprofiel door de RvT is vastgesteld, zal er gestart worden met de procedure. 
De procedure is gelijk aan de werving in de vorige vacature. De planning is dat uiterlijk in de ALV van 
5 april 2022, de benoeming zal plaatsvinden.  
Voorzitter: wat als een van de huidige leden van de RvT de rol van voorzitter wil vervullen? 
Terpstra: in het geval dat als het lid van de RvT die op voordracht van de OPR, de rol van voorzitter 
wil vervullen. De OPR heeft in deze vacature een adviesrol. Mocht het lid voorzitter worden, dan zal er 
een nieuw lid op voordracht van de OPR geworven gaan worden. 
OPR-lid: hoe worden wij geïnformeerd over wat er in de ALV besproken wordt, zijn deze stukken 
openbaar? 
Terpstra: het lid van de RvT op voordracht van de OPR, is toehoorder bij de ALV. Het verslag van ALV 
wordt niet geagendeerd bij de OPR. De leden verhouden zich tot het bestuur. Van der Have: de 
meeste onderwerpen worden ook geagendeerd bij de OPR. 
OPR-lid: benieuwd naar de sfeer van de ALV en de inbreng van de leden. 
Dekkers: het CvB is daar een schakel tussen. Met de OPR wordt gedeeld wat nodig is voor het goed 
kunnen functioneren van de OPR. 
OPR-lid: wordt er door de ALV een jaarverslag opgesteld en is deze openbaar? 
Terpstra: er is geen apart jaarverslag van de ALV, dit ligt bij het bestuur van het 
samenwerkingsverband, het financieel verslag komt het meest dichtbij. De OPR krijgt ter informatie 
eenmaal per kalenderjaar het financieel verslag. Daarnaast natuurlijk Koers VO in beeld (het 
inhoudelijk jaarverslag, met extra verantwoording).  
Dekkers: deze stukken worden vanuit het CvB gedeeld met de OPR. 
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7. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ sluiting 
Dekkers: bedankt voor de interessante bespreking van de verschillende onderwerpen, met oog voor 
het vele leeswerk. Er komt een brief van demissionair minister Slob over de voortgangsrapportage van 
de 25 verbetermaatregelen passend onderwijs eind 2021, zodra deze beschikbaar is zal het gedeeld 
worden <<actie>>. 
OPR-lid: hoe om te gaan met de extra te plannen OPR-vergadering in januari of februari? 
Terpstra: er zullen verschillende opties via een datumprikker voorgesteld worden. Bedankt de 
deelnemers voor de plezierige vergadering en wenst iedereen vast goede feestdagen toe. 
OPR-lid: goed om te lezen dat er ontwikkelingen zijn voor het oprichten van een ouder- en 
jeugdsteunpunt. 
De voorzitter geeft het woord aan de nieuwe OPR-leden om te reflecteren op hun eerste OPR-
vergadering. 
OPR-lid: het was erg interessant om naar de gesprekken te luisteren. 
OPR-lid: het was interessant, dank voor de wijze woorden. Op dit moment was het vormen van eigen 
mening nog een brug te ver, in de toekomst als er meer bekendheid is met de materie kan ze hopelijk 
meer inhoudelijk bijdragen aan de gesprekken. 
Van der Have: dankt de deelnemers voor alle inbreng.  
De voorzitter sluit de vergadering af. 
 

Oorsprong Onderwerp Wat Wie en wanneer 

Agendapunt 6 
d.d. 09-03-2021 

Landelijke evaluatie 
passend onderwijs/ 
25 maatregelen 

Toevoegen aan agenda OPR: 
breedtegesprek over zorgplicht en 
verantwoordelijkheden in het 
samenwerkingsverband. 

Bestuurssecretaris 

Actielijst OPR-vergadering 08-07-2021 

Oorsprong Onderwerp Wat Wie en wanneer 

Agendapunt 5.c 
d.d. 08-07-2021 

Werkagenda 2021-
2022 

OPR-intern onderwerpen bepalen OPR voor 5 oktober 2021 

Agendapunt 6. 
d.d. 08-07-2021 

Ondersteuningsplan 
2022-2026 

OPR-intern overleg 
- waar liggen nieuwe kansen/activiteiten 
- betrokkenheid rol van de OPR 

OPR voor 5 oktober 2021 

Actielijst OPR-vergadering 05-10-2021 

Oorsprong Onderwerp Wat Wie en wanneer 

Agendapunt 5.a 
d.d. 05-10-2021 

Ondersteuningsplan 
2022-2026 

Praktische handreiking voor vso? CvB Koers VO 

Actielijst OPR-vergadering 02-12-2021 

Oorsprong Onderwerp Wat Wie en wanneer 

Agendapunt 3.a 
d.d. 02-12-2021 

Mededelingen Vacatures OPR beschikbaar stellen aan de 
andere schoolbesturen 

Bestuurssecretaris eerste 
kwartaal 2022  

Agendapunt 3.a 
d.d. 08-07-2021 

Mededelingen Controleren of alle OPR-leden vermeld 
staan op de website van Koers VO 

Secretaresse CvB voor 
01-01-2022 

Agendapunt 5. 
d.d. 02-12-2021 

Bespreking 
Ondersteuningsplan 

Beschikbaar stellen link naar het boek van 
Dekkers voor de nieuwe OPR-leden 

Secretaresse CvB voor 
01-01-2022 

Agendapunt 5. 
d.d. 02-12-2021 

Bespreking 
ondersteuningsplan 

Informatie inclusie en kansengelijkheid van 
Movisie doorsturen 

Bestuurssecretaris voor 
01-01-2022 

Agendapunt 6. a 

d.d. 02-12-2021 

Kwaliteitsprofiel 
leden RvT 

Aanpassingen doorvoeren in het profiel Bestuurssecretaris voor 
01-01-2022 

Agendapunt 6. a 
d.d. 02-12-2021 

Kwaliteitsprofiel 
leden RvT 

Schriftelijk positief advies OPR uitbrengen Secretaris OPR voor 01-
01-2022 
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Actielijst extra OPR-overlegvergadering 13-04-2021 

Agendapunt 2 
d.d. 13-04-2021 

Kennisdeling: 
Koersloket 

Communicatie rond Taskforce, aandacht in 
nieuwsbrief 

Bestuurssecretaris 

Agendapunt 2 
d.d. 13-04-2021 

Kennisdeling: 
Koersloket 

Geanonimiseerde voorbeelden van leerlingen 
Taskforce delen. Uitnodigen voorzitter Taskforce 
Thuiszitters voor een kennisdeling.  

Bestuurssecretaris 

 


