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CONCEPT VERSLAG OPR – vergadering  

Datum : dinsdag 8 februari 2022 

Tijd : 19.30 – 22.00 uur 

Locatie : via Microsoft Teams 

 

Aanwezig namens OPR:  
Jan van Buuren (personeel, STC-Group) (voorzitter) 
Marjet Kalkman (personeel, Stg. Krimpenerwaard College) 
Tamara Kalkman (leerling, Stg. Evang. Bijbelgetr. VO) 
Miranda Lockhorst Lemmers (ouder, Stg. LMC) 
Jeffrey Sellier (personeel, Stg. BOOR) (secretaris) 
Allyssia Sevenhuijsen (personeel, Stg. OZHW) 
Safa Sodirijo (ouder, Grafisch Lyceum Rotterdam) (vicevoorzitter) 

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

Afwezig met kennisgeving:  
Petra Çinici- Dekker (personeel, Martinusstichting) 
Rozwita van Hecken (ouder, CVO Rotterdam) 
Simone Koot (ouder, Stg. R.K. VHMO Noord Rotterdam) 
Irma van Oorschot (personeel, St. Kavor) 
Nanda Verburg (personeel, IJsselcollege/Stg. VO Capelle a/d IJssel) 
Cees Zomer (personeel, Ver. Geref. VO West NL) 
 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
2. Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De agenda en de vergaderstukken zijn nu anderhalve 
week voor de vergadering toegestuurd in plaats van een week. De leden van de OPR geven aan de 
extra voorbereidingsdagen fijn te vinden. Er hoeft niet specifiek een weekend te vallen in de extra 
voorbereidingstijd. 
 
3. Mededelingen 
Mededelingen vanuit de OPR 
a) Facilitering OPR  
De voorzitter licht toe dat het voorstel van het CvB voor de facilitering intern door de OPR besproken 
is en dat alle aanwezige OPR-leden hebben ingestemd met het voorstel. Terpstra bedankt voor de 
terugkoppeling. De facilitering van de OPR is nu een onderdeel van het gezamenlijk 
medezeggenschapsstatuut met de MR. Daarom is ook instemming van de MR nodig. Terpstra zal het 
aangepaste statuut voorleggen aan de MR en daarna het statuut aanpassen. <<actie>> 
 
b) Terugkoppeling bijeenkomst Ouders en onderwijs – 26 januari 2022 
Naast een beleidsmedewerker van Koers VO, waren ook de secretaris en vicevoorzitter van de OPR 
bij deze bijeenkomst aanwezig. Er was veel belangstelling voor de bijeenkomst. De algemene 
informatie stond in het teken van het belang van het oprichten van een ouder- en jeugdsteunpunt. De 
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secretaris van de OPR zal de presentatie met de OPR-leden delen. <<actie>> 
De vicevoorzitter heeft niet deelgenomen aan een deelsessie, maar heeft de algemene bespreking 
gevolgd. Daar kwamen vragen aan bod over ‘de verplichting’ en het plaatselijk of regionaal opzetten 
van de steunpunten door samenwerkingsverbanden. 
De secretaris geeft aan dat de zorgen over de onafhankelijkheid van het steunpunt regelmatig naar 
voren werden gebracht. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat ouders het belangrijkste vinden: 
onafhankelijkheid van het steunpunt, het contact met ervaringsdeskundigen en gezamenlijk optrekken 
(met ouders en leerlingen). Hij is benieuwd wat de OPR kan betekenen, bij het oprichten van het 
steunpunt. 
Een OPR-lid vraagt of samenwerkingsverbanden hierin samenwerken? 
Dekkers geeft aan dat Koers VO samenwerkt met de samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en 
swv po Aan den IJssel. Ook samenwerkingsverband po RiBA sluit hopelijk binnenkort aan. Binnenkort 
worden vanuit de samenwerkingsverbanden Focustafels georganiseerd om informatie op te halen. Zie 
ook de mededelingen bij deze vergadering.  
 
Mededelingen vanuit het CvB 
c) Wisseling college van bestuur Koers VO 
De voorzitter feliciteert Dekkers met de nieuwe functie van voorzitter van het college van bestuur. 
Dekkers dankt voor de felicitaties.  
 
d) Stand van zaken werving- en selectie nieuwe voorzitter RvT & ALV 
Het proces rond de werving van een nieuwe voorzitter RvT en ALV is gestart. De afvaardiging van de 
OPR in de adviescommissie bestaat uit: de voorzitter en OPR-lid Lockhorst Lemmers. 
Terpstra geeft aan dat zaterdag 12 februari a.s. een advertentie worden geplaatst in de Volkskrant.  
De voorzitter geeft aan het te waarderen dat het proces transparant verloopt en is blij met de rol die de 
OPR hierin heeft gekregen. 
 
e) Inrichting ouder- en jeugdsteunpunt: Focustafels 
De secretaris brengt de oproep om deel te nemen aan de Focustafels onder de aandacht. 
 
f) Kamerbrief voortgangsrapportage Verbetermaatregelen passend onderwijs 
De secretaris is benieuwd hoe dit zich verhoudt tot de nieuwe coalitieakkoord van de regering. 
Dekkers geeft aan niet te verwachten dat er van de ingeslagen route afgeweken gaat worden, 
passend onderwijs en inclusiever onderwijs staat in het coalitieakkoord. Het zal hooguit om 
accentverschillen gaan. 
De voorzitter waardeert dat het document in begrijpelijke taal is geschreven. 
Terpstra meldt dat de Kamerbrief is toegestuurd aan de OPR, maar dat de voortgangsrapportage zelf 
nog nagestuurd zal worden. <<actie>> 
 
g) Vacatures OPR 
De voorzitter meldt dat in het interne overleg van de OPR is gesproken over het vormen van 
commissies. In het voorstel komt ook een commissie ‘werving OPR-leden’. Het wordt vervolgd. 
 
h) Vergaderdata OPR 2021-2022 
Geen aanvullingen. 

 
4. Vaststellen verslag 
Conceptverslag OPR en CvB d.d. 02-12-2021 
Namens de OPR Zijn de volgende punt voorafgaand aan de vergadering ingebracht: 
Tekstuele aanpassing: 
Op pagina 2, bij punt 4b: zorgcoördinatoren moet zijn: ondersteuningscoördinatoren. 
Op pagina 3, regel 11: Olympia college moet zijn: Olympia College 
Naar aanleiding van: 
Op pagina 4, regel 30: Is er al meer bekend over meer duiding over de zorgplicht bij scholen? 
De secretaris vraagt of er al meer bekend is. 
Dekkers dit onderwerp komt terug in de voortgangsrapportage, het is verbetermaatregel drie. De 
overheid heeft aangekondigd dit schooljaar (in het voorjaar) een brief aan schoolbesturen en scholen 
te sturen over de zorgplicht. Als de brief gepubliceerd is, zal deze in deze vergadering geagendeerd 
worden, zo wordt afgesproken.  
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Op pagina 8: Doorgestreept staat: ‘Geanonimiseerde voorbeelden van leerlingen Taskforce delen’ 
deze actie staat nog open. 
Terpstra geeft toelichting, in een eerder stadium is hierover gesproken. Vanwege het risico op 
herkenning van de casussen, is het actiepunt aangepast. De voorzitter van de Taskeforce thuiszitters 
kan als alternatief uitgenodigd worden voor een kennisdeling voor de OPR.  
De secretaris deelt dat het belangrijk is om een beeld te krijgen van de thematiek. Deze afspraak 
wordt gemaakt. 
 
Met de hierboven genoemde wijzigingen wordt het verslag vastgesteld. 
 

5. Koers VO in Beeld, 2020-2021, passend onderwijs in cijfers, grafieken en tekst 
De voorzitter geeft aan blij te zijn met het document. Bij de bespreking in het intern overleg kwamen 
de volgende opmerkingen: er wordt veel beleidstaal gebruikt, komt er een publieksversie (ook 
interessant voor leerlingen), zoals in sommige organisatie gebruikelijk is? 
In hoeverre wordt het document gebruikt binnen Koers VO als verantwoording voor de 
verbetermaatregelen passend onderwijs?  
Dekkers licht toe dat Koers VO in beeld een belangrijk verantwoordingsdocument is. Verrijkend is dat 
de verbetermaatregelen passend onderwijs zijn toegevoegd aan het document om in beeld te brengen 
welke stappen in de afgelopen periode genomen zijn. We zijn intern bezig met de vraag, hoe we 
documenten interessant en ‘leesbaar’ kunnen maken voor alle stakeholders. 
Terpstra meldt dat voor het ondersteuningsplan een communicatiebureau wordt gebruikt. De opdracht 
is om r passend beeldmateriaal en aansprekende teksten te gebruiken. Dit zal dan op termijn wellicht 
ook zijn uitwerking krijgen bij Koers VO in beeld (schooljaar 2022-2023). De bespreking van Koers VO 
in beeld, staat op de agenda als kennisdeling. De presentatie wordt door Terpstra voor de inhoudelijke 
informatie en door Van den Berg voor de cijfermatige informatie toegelicht. De volgende 
bespreekpunten kwamen naar voren: 
De voorzitter is benieuwd naar wat er wordt bedoeld met de ‘kwaliteitszorgcyclus’? 
Terpstra licht toe dat de kwaliteitszorgcyclus bestaat uit plan (planning)-do (uitvoering)-check 
(evalueren/controleren) - act (bijstellen) cyclus, die bij Koers VO gebruikt wordt. 
De voorzitter vraagt wat er wordt bedoeld met kengetallen? 
Terpstra licht toe dat de kengetallen de cijfers zijn van het aantal leerlingen in het vso, in het 
document wordt een toelichting gegeven op de cijfers. Deze cijfers worden vergeleken met de cijfers 
van voorgaande jaren. Hierdoor worden situaties of ontwikkelingen zichtbaar.  
Van den Berg vult aan dat er een uitgebreide notitie komt over de groei van het aantal leerlingen met 
een lwoo aanwijzing of een tlv vso in het huidige schooljaar. 
Een OPR-lid is benieuwd naar wat er met de extra budgetten (maatregel 23) gebeurt, bijvoorbeeld 
voor het scholingsplein, er is op dit moment weinig ruimte om de budgetten in te zetten. 
Van den Berg geeft aan dat de budgetten beschikbaar blijven en gaan mee naar een volgend 
schooljaar. 
De voorzitter vraagt wie vrijstellingen afgeeft? 
Terpstra antwoordt dat vrijstellingen worden afgegeven door leerplicht. Via leerrecht wordt er gezocht 
naar mogelijkheden om toch een vorm van onderwijs aan te bieden aan deze leerlingen. 
Dekkers vult aan dat de toename in het aantal vrijstellingen is gesignaleerd. Het 
samenwerkingsverband krijgt bij het proces tot afgifte van vrijstelling in de toekomst waarschijnlijk een 
adviesrol, om eerst te kijken samen met ouders en de gemeente of er echt geen mogelijkheden zijn 
voor de leerling om onderwijs te krijgen. 
De voorzitter vraagt of er cijfers bekend zijn over leerlingen die thuisonderwijs krijgen? 
Dekkers geeft toelichting dat dit geen onderwerp is in het kader van passend onderwijs. Het afgeven 
van de vrijstellingen voor leerplicht (5 onder a) is rechtmatig. Een OPR-lid geeft aanvullende informatie 
over thuisonderwijs vanuit wetgeving. Ouders hebben geen recht op het geven van thuisonderwijs. 
Het recht van leerplicht gaat dan spreken. 
De secretaris vraagt aandacht voor het feit dat er blijvend te weinig plekken zijn in het vmbo basis-
kader. 
Dekkers geeft aan dat hier binnen Koers VO aandacht voor is en dat er wordt gekeken naar 
oplossingsrichtingen samen met onze leden. 
De voorzitter geeft aan dat er bij STC wel plekken zijn voor leerlingen. Terpstra reageert dat STC een 
specifieke doelgroep bedient, de richting (scheepvaart & transport) moet natuurlijk wel passen bij de 
leerling. 
Van den Berg geeft aan dat het tekort aan plaatsen aan de ene kant komt doordat het kostbaar is om 
gedurende het schooljaar plekken vrij te houden op scholen en aan de andere kant is er een 

https://koers.sharepoint.com/KSF%2014%20%20Processen%20en%20structuren%20samenwerkingsverba/OPR/Overlegvergaderingen%20OPR/Vergaderstukken/schooljaar%202021-2022/08-02-2022%20(extra%20vergadering)/2022-02-03%20Presentatie%20Koers%20VO%20in%20beeld%202020-2021%20(VOPR).pptx
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lerarentekort.  
Een OPR-lid vraagt of dit alleen in Rotterdam speelt of in de hele regio. 
Dekkers meldt dat het probleem in de hele regio speelt. 
Een OPR-lid vraagt of bij het samenwerkingsverband RiBA ook met povo-verbinders gewerkt wordt. 
Terpstra antwoordt dat de povo-verbinders nu alleen nog bij PPO Rotterdam actief zijn. 
De secretaris vraagt of er ook iets terug te vinden is over het thema kansengelijkheid voor leerlingen 
die overgaan van po naar vo. 
Terpstra geeft aan dat wij ons bij de overstap van po naar vo als samenwerkingsverband voornamelijk 
richten op leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit is niet 1 op 1 dezelfde doelgroep als 
we het hebben over leerlingen en kansengelijkheid. Hierbij speelt vaak de sociaaleconomische en 
culturele achtergrond van leerlingen een rol.  
De secretaris vraagt naar de afname van tlv’s voor vso3. Waar gaan deze leerlingen naar toe? 
Van den Berg meldt dat de afgegeven tlv voor vso3 geldt voor de hele onderwijsloopbaan tot het 18e 
jaar waarna verlenging mogelijk is. Waar de leerlingen naar toe gaan is niet duidelijk.  
Dekkers vult aan dat de verwachting is dat het aantal weer gaat groeien, dat blijkt uit gegevens van 
PPO Rotterdam. Dit komt omdat de KDC’s minder mogelijkheden hebben dan voorheen en door 
leerlingen die voorheen in zorginstellingen werden opgevangen. Dit zal op termijn gevolgen hebben 
voor Koers VO, als deze leerlingen naar het vo gaan.  
De voorzitter geeft aan dat bij hem op school het beeld bestaat dat er geen plek is op het OPDC en 
dat er voor leerlingen daarom zo lang mogelijk een oplossing op school gezocht moet worden. 
Dekkers reageert dat de Koersconsulenten de optie OPDC altijd meenemen. Ze geeft de tip om met 
de oco van de eigen school in gesprek te gaan om te achterhalen waar dit signaal, dat het OPDC vol 
zit, vandaan komt. 
Een OPR-lid vraagt aandacht voor de stroperige procedure vanuit de BAR-regio voor een OPDC-
plaatsing. 
Dekkers antwoordt dat  alles zo is ingericht dat de procedure zo kort mogelijk is en vraagt of er een 
voorbeeld van een casus kan worden gedeeld, dan kan dat meegenomen worden. 
De voorzitter licht toe dat ouders in dit proces toestemming moeten geven, dat kan ook zorgen voor 
vertraging in het proces. 
De secretaris vraagt of er ook een onderzoek plaatsvindt naar aanleiding van de lage bezetting van 
het OPDC. 
Van den Berg meldt dat hier geen specifiek onderzoek naar zal worden gedaan. Door Corona en de 
lockdowns van scholen werd er sowieso veel thuisonderwijs gegeven, daardoor was er minder 
behoefte om leerlingen op het OPDC onder te brengen. 
Dekkers geeft aan dat het belangrijk is dat de bezetting van OPDC omhoog gaat. In de afgelopen 
periode zijn er al aanpassingen gedaan in de toelating. De voorzitter vraagt of ze voor het OPDC ook 
te maken hebben met het lerarentekort? 
Van den Berg antwoordt dat bij het OPDC er geen sprake is van een lerarentekort. De bezetting zien 
we de laatste tijd gelukkig alweer toenemen. 
De voorzitter is benieuwd waarom vso1 en vso2 niet onder het samenwerkingsverband vallen? 
Dekkers antwoordt dat dit zo ontstaan is, voor 2014 was er andere wet- en regelgeving. Met de komst 
van passend onderwijs is vooral ingezet op (v)so3 en 4, vanwege de grote groei van het aantal 
leerlingen in deze clusters. Dat gold in mindere mate voor (v)so 1 en 2. Deze lobby was ook zo stevig 
dat ze buiten de systematiek van samenwerkingsverbanden zijn blijven vallen. Voor deze clusters 
geldt dat ze landelijk georganiseerd zijn en dat de leerling populatie al jaren stabiel is.  
 
6. Ondersteuningsplan 2022-2026 
a) Routing/planning instemming ondersteuningsplan 2022-2026 
Terpstra geeft een toelichting bij de planning die meegestuurd is bij de vergaderstukken. Het OOGO 
dat met de wethouders van de gemeenten in de regio Koers VO is gevoerd, kan gezien worden als 
eerste mijlpaal. Nu vindt er met verschillende andere organisaties afstemming plaats. Waaronder met 
de samenwerkingsverbanden po in de regio Koers VO, vso 1 (Visio) en vso2 (Auris) en 
samenwerkingsverbanden vo. Op bestuurlijk niveau wordt 24 februari met alle MBO-partners 
gesproken worden. De volgende stap is dat dat alle opmerkingen en aanvullingen doorgelopen 
worden, om te beslissen wat er wel of niet toegevoegd gaat worden aan de laatste versie van het 
ondersteuningsplan. Daarna zal met het communicatieadviesbureau gekeken worden naar de 
vormgeving, beeldmateriaal en teksten. Het kan zijn dat het uiteindelijke ondersteuningsplan in eerste 
instantie niet herkenbaar is ten opzichte van de concepten die tot nu toe zijn gestuurd. Na de 
voorjaarsvakantie wordt het geagendeerd bij de OPR voor instemming en bij de RvT en ALV ter 
(voorlopige) goedkeuring waarna het door het CvB wordt vastgesteld en toegestuurd aan de 
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Onderwijsinspectie voor 1 mei. 
 
De voorzitter geeft aan dat besloten is om de scholing van de OPR door te schuiven tot het proces 
van het ondersteuningsplan is afgerond. Hij is trots op hoe het proces tot nu toe loopt. Het CvB vindt 
dit prettig te horen. 
 
b) Samenvatting concretisering ondersteuningsplan voor scholen 
Op dit moment is er nog geen concreet stuk. Er zal in samenspraak met beleidsmedewerkers en 
eventueel in afstemming met het communicatiebureau een tekst worden uitgewerkt.  
 
c) Bespreken concept ondersteuningsplan Koers VO 2022-2026  
Terpstra stelt voor om het document door te lopen. In het document zijn door de deelnemers 
opmerkingen geplaatst. Bij opmerkingen die al langer geleden zijn geplaatst is in een aantal gevallen 
ook al door collega’s een terugkoppeling geplaatst. Antwoorden op vragen die nog niet in het bestand 
zijn toegevoegd zullen later doorgestuurd worden. <<actie>> 
De secretaris licht zijn opmerking toe, over het toetsen van het kwaliteitskader. 
Terpstra geeft aan dat het antwoord eigenlijk in de opmerking staat. Het verantwoordingstraject is 
vanuit het samenwerkingsverband een bijdrage aan de kwaliteitszorg op schoolniveau als het gaat om 
passend onderwijs. Binnen het verantwoordingstraject kan er door scholen ook gebruik worden 
gemaakt van de verschillende kwaliteitsinstrumenten die beschikbaar zijn vanuit het 
samenwerkingsverband (bijv. de praktische handreiking ondersteuningsstructuur, factsheets (en 
straks Dashboard) en schoolbezoeken). Deze gegevens/instrumenten kunnen gebruikt worden bij de 
reflectie van de school op hun eigen handelen als het gaat om passend onderwijs. Wat we niet willen 
als samenwerkingsverband is een tweede onderwijsinspectie zijn. Daarnaast heeft het schoolbestuur 
vooral een rol als het gaat om de kwaliteit van het (passend) onderwijs op scholen. Er is gekeken, hoe 
we bij kunnen dragen aan de kwaliteit op scholen van passend onderwijs, zonder de 
verantwoordelijkheid weg te nemen bij de schoolbesturen en de scholen zelf. 
Dekkers vult aan dat ook de verbeteraanpak passend onderwijs handvatten geeft aan schoolbesturen, 
aan schoolleiders, maar ook aan Koers VO als samenwerkingsverband.  Het gesprek over de 
landelijke norm voor basisondersteuning is hier een voorbeeld van.  
De voorzitter vraagt waar ‘ksf’ voor staat? 
Terpstra antwoordt dat het staat voor kritische (of kritieke) succes factoren. We hebben ze omgedoopt 
tot voorwaarden voor succes voor passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Dit komt voort 
uit de kwaliteitstheorie van de ‘Balanced Score Card’. Dekkers vult aan dat de ksf’s, de voorwaarden 
voor succes o.a. gebaseerd zijn op het waarderingskader van de inspectie met de wettelijke vereisten, 
het in 2014 opgestelde referentiekader maar ook op de nieuwe landelijke ontwikkelingen zoals de 
verbeteraanpak passend onderwijs. Deze voorwaarden voor succes kennen verschillende 
verantwoordelijkheidsniveaus, het netwerk van v(s)o-scholen, het schoolbestuur, de organisatie van 
Koers VO en in sommige gevallen een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de gemeenten. De 
voorzitter vraagt of er eventueel een kolom toegevoegd kan worden met de verbetermaatregelen om 
zo de koppeling in beeld te brengen. 
Dekkers antwoordt dat de verbetermaatregelen meegenomen worden in de uitwerking van het 
ondersteuningsplan en dat hier ook structureel naar wordt verwezen in het ondersteuningsplan (zie 
voetnoten), maar niet alle verbetermaatregelen zullen rechtstreeks opgenomen worden, het zijn niet 
alle verbetermaatregelen voor een samenwerkingsverband.  
De secretaris vraagt naar de kwaliteit van het onderwijs dat gegeven moet worden aan thuiszitters. 
Terpstra meldt dat bij Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), dit onderwerp regelmatig 
benoemd wordt, het is belangrijk dat de scholen zich hierbij houden aan de zorgplicht.  
Een OPR-lid vult aan dat door het thuisonderwijs dat scholen moesten aanbieden door Corona je zou 
mogen verwachten dat scholen hier inmiddels beter in zijn.  
Terpstra geeft aan dat haar eigen ervaring is, vanuit gesprekken met ouders via de ouderinformatielijn, 
dat dit nog regelmatig tekort schiet.  
Dekkers vult aan dat het een complex thema is. Het is belangrijk om met onderwijs en zorgpartners 
aanbod te creëren voor (langdurige) thuiszitters. De Inspectie vindt de onderwijskwaliteit hiervan 
belangrijk. Dat geldt ook voor de voorzieningen zoals de leerrechtpilot, het is in ontwikkeling.  
Van den Berg geeft aan dat het aantal thuiszitters niet toeneemt. Binnen Koers VO gaat het om 
ongeveer honderd leerlingen per meetmoment.  
De voorzitter vraagt of er weleens is nagedacht over een re-integratie instelling voor thuiszitters? 
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Dekkers antwoordt dat elke thuiszitter maatwerk nodig heeft. Het Zorg Onderwijs Centrum (ZOC) en 
leerrechtpilot Goudseplein zijn voorbeelden van voorzieningen voor onze thuiszitters. Vanwege de 
gevarieerde problematiek is één specifieke voorziening niet dé oplossing. 
De voorzitter vraagt wat de voorwaarden voor succes zou kunnen bedreigen. Terpstra antwoordt dat 
er heel veel zaken zijn die de voorwaarden kunnen bedreigen en dat alles begint bij een goede 
samenwerking tussen de leden (schoolbesturen en scholen) en alle andere onderwijs en zorgpartners 
en stakeholders gebaseerd op de gezamenlijke missie, visie, leidende principes en inhoudelijk 
uitgangspunten. De (financiële) risico’s zijn benoemd in hoofdstuk 4 als onderdeel van de 
risicoanalyse.  
De secretaris brengt een punt in van een OPR-lid dat afwezig is over dat er twee maanden duurde 
voordat er een beschikking kwam voor een plaatsing op het OPDC vanuit de gemeente Capelle aan 
den IJssel. 
Een OPR-lid geeft aan dat, dat aansluit bij haar eerdergenoemde punt over toeleiding naar het OPDC, 
ze zal de casus tussen de vergaderingen door naar Koers VO sturen. <<actie>> 
Dekkers geeft aan dat dit onderwerp voortdurend op de bestuurlijke agenda in het gesprek met de 
gemeente staat. De gemeente moet een beschikking afgeven voor het jeugdhulpdeel. 
Een OPR-lid geeft aan dat bij ‘ABT en toelaatbaarheid’, de zin niet helder te vinden over de tweede 
deskundige (technisch en inhoudelijk) wanneer gebeurt het en moet dat niet toegevoegd worden aan 
de tekst.  
Terpstra antwoordt dat hier naar gekeken zal worden en de reactie van de voorzitter ABT 
teruggekoppeld wordt aan het OPR-lid. 
De secretaris geeft een toelichting bij zijn opmerking over afgifte van tlv voor hele schoolloopbaan.  
Dekkers vult aan dat hiervoor gekozen is omdat het een mogelijkheid gaf om het proces beter te 
volgen. De verantwoordelijkheid wordt meer bij de scholen gelegd.  
Een OPR-lid geeft aan een vraagt te hebben gesteld bij de huidige tekst over centrale aanmelding. 
Dekkers geeft aan dat hiernaar gekeken zal worden en worden teruggekoppeld. << actie>> 
De secretaris, vraagt namens een OPR-lid dat niet aanwezig is: Hoeveel krijgt de school voor het 
opnemen van een leerling uit het vso op een reguliere vo-school? 
Van den Berg meldt dat dit onderdeel is van het waarderingssysteem en dat voor deze overstap de 
school eenmalig € 10.000 ontvangt, dit geldt ook voor de overstap vanuit het so. Voor de overstap 
vanuit het sbao ontvangt de school eenmalig € 2000. Alle informatie hierover per school is terug te 
vinden op onze website onder verantwoording 
Deze bedragen zijn terug te vinden op onze website onder het kopje 
verantwoording/ondersteuningsbedragen, de bedragen worden op basis van de gegeven van DUO 
berekend. De school hoeft dus geen opgave te doen of zelf iets aan te vragen.   
Een OPR-lid vraagt of de financiële middelen gekoppeld worden aan de leerling. 
Dekkers antwoordt dat de middelen niet gekoppeld zijn aan de leerling, zoals vroeger het rugzakje.  
Een OPR-lid vraagt of er bij terugplaatsing van een leerling een terugplaatsingsplan mee gaat?  
Of zijn de scholen vrij om te bepalen hoe en waaraan ze de gelden besteden.  
Dekkers antwoordt dat er gewerkt wordt met OPP’s. Het stimuleringsbedrag is nooit bedoeld als een 
voortzetting van de individuele rugzak. Van den Berg merkt in de praktijk, dat scholen er bewust op 
sturen, er worden aanpassingen gedaan in de school, waardoor ze makkelijker meer dan één leerling 
kunnen opnemen en daar dan extra financiële middelen voor ontvangen. 
Een OPR-lid vraagt of er bij het praktijkonderwijs alleen gekeken wordt naar het IQ. Er is een 
ontwikkeling gaande, alleen IQ-test geeft te weinig inhoud, ook andere gegevens moeten 
meegenomen worden, bijvoorbeeld zijn onderzoeken van psychologen belangrijke meetpunten 
geworden?  
De voorzitter ABT zal gevraagd worden deze vraag te beantwoorden. Het antwoord wordt aan het 
OPR-lid teruggekoppeld. <<actie>> 
 
7. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ sluiting 
De voorzitter vraagt of alle aanwezigen met één woord, zonder toelichting de vergadering willen 
weergeven. Het geeft het volgende beeld: 
 
  

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.koersvo.nl%2Fapp%2Fuploads%2F2021%2F12%2F2021-12-22-Ondersteuningsbedragen-2021-2022-op-website.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
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Actielijst OPR-vergadering 09-03-2021 

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: 
Kamerbrief afwachten 
over de zorgplicht voor 
schoolbesturen/scholen. 
Zie ook de 
voortgangsrapportage 
passend onderwijs. 

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 overweegt. 
Zou een uitwerking 
kunnen zijn van het OP 

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  
Wordt opgepakt door 
bestuurssecretaris. 

Actielijst OPR-vergadering 08-02-2022 

Oorsprong Onderwerp Wat Wie en wanneer 

Agendapunt 3 
d.d. 08-02-2022 

Mededelingen Medezeggenschapsstatuut aanpassen met 
nieuwe afspraken facilitering OPR. 

Bestuurssecretaris 
 

Agendapunt 3 
d.d. 08-02-2022 

Mededelingen Doorsturen presentatie 26-01 
 

Secretaris OPR 

Agenda punt 3 
d.d. 08-02-2022 

Mededelingen  Doorsturen voortgangsrapportage Bestuurssecretaris 

Agendapunt 6 
d.d. 08-02-2022 

Ondersteuningsplan Voorbeeld casus over lange doorlooptijd 
voor het OPDC toesturen 

OPR-lid 

Agendapunt 6 
d.d. 08-02-2022 

Ondersteuningsplan Antwoorden op vragen ondersteuningsplan 
terugkoppelen naar de vragensteller 

Bestuurssecretaris 

Agendapunt 6 
d.d. 08-02-2022 

Ondersteuningsplan Terugkoppeling naar OPR-lid over tekst bij 
centrale aanmelding 

Bestuurssecretaris 

 
 

Actielijst extra OPR-overlegvergadering 13-04-2021 

Agendapunt 2 
d.d. 13-04-2021 

Kennisdeling: 
Koersloket 

Communicatie rond Taskforce Thuiszitters, 
aandacht in nieuwsbrief 

Bestuurssecretaris 

Agendapunt 2 
d.d. 13-04-2021 

Kennisdeling: 
Koersloket 

Uitnodigen voorzitter Taskforce Thuiszitters voor 
een kennisdeling.  

Bestuurssecretaris 

 


