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VERSLAG OPR – vergadering  

Datum : dinsdag 15 maart 2022 

Tijd : 19.00 – uiterlijk 22.00 uur 

Locatie: via Microsoft Teams 

Aanwezig namens OPR:  
Jan van Buuren (personeel, STC-Group) (voorzitter) 
Petra Çinici- Dekker (personeel, Martinusstichting) 
Marjet Kalkman (personeel, Stg. Krimpenerwaard College) 
Miranda Lockhorst Lemmers (ouder, Stg. LMC) 
Irma van Oorschot (personeel, St. Kavor) 
Jeffrey Sellier (personeel, Stg. BOOR) (secretaris) 
Allyssia Sevenhuijsen (personeel, Stg. OZHW) 
Nanda Verburg (personeel, IJsselcollege/Stg. VO Capelle a/d IJssel) (tot 21.00 uur) 
Cees Zomer (personeel, Ver. Geref. VO West NL) 

Aanwezig namens SWV Koers VO:  
Marieke Dekkers (voorzitter CvB) (vanaf 20.30 uur) 
Jaap van der Have (lid CvB)  
Margit Terpstra (bestuurssecretaris) 
Gerjanne Versluis (notulist)  

Kennisdeling Taskforce thuiszitter: 
Gerard Spierings (werkzaam bij de gemeente Rotterdam en voorzitter Taskforce thuiszitters) 
Peggy Olthof (coördinator Koersloket) 

Afwezig met kennisgeving:  
Rozwita van Hecken (ouder, CVO Rotterdam) 
Tamara Kalkman (leerling, Stg. Evang. Bijbelgetr. VO) 
Simone Koot (ouder, Stg. R.K. VHMO Noord Rotterdam) 
Safa Sodirijo (ouder, Grafisch Lyceum Rotterdam) (vicevoorzitter)  
 

1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de gastsprekers voor de kennisdeling Taskforce 
thuiszitters in het bijzonder welkom. Het onderwerp thuiszitters is een belangrijk onderwerp, dat de 
OPR-leden aan het hart gaat. Hij vraagt aan Gerard Spierings, voorzitter Taskforce, om zich kort voor 
te stellen. 
 
2. Kennisdeling Taskforce Thuiszitters Rotterdam 
De kennisdeling Taskforce thuiszitters vindt plaats onder leiding van Gerard Spierings (voorzitter 
Taskforce thuiszitters) en Peggy Olthof (coördinator Koersloket en lid van de Taskforce namens Koers 
VO).  
Terpstra geeft aan dat er een verzoek is binnengekomen om de kennisdeling op te nemen voor de 
personen die afwezig zijn. Het beeldmateriaal zal alleen via de link in Teams toegankelijk zijn, het zal 
niet separaat opgeslagen worden. Aan de aanwezigen wordt gevraagd of ze bezwaar tegen het 
maken van een opname hebben, dat is er niet, de opname wordt gestart. 
De toelichting bij de presentatie is niet opgenomen in het verslag. 
 
Tijdens en na de presentatie zijn de volgende vragen gesteld en beantwoord: 
OPR-lid licht toe, dat in de presentatie gemiddelden over het aantal thuiszitters en de duur van het 
thuiszitten worden genoemd. Hoe verhouden deze gegevens zich tot de ambitie van de Taskforce. 
Wat zijn succes verhalen en wat zijn de zogenoemde hoofdpijndossiers? De gegevens komen uit 
OnderwijsTransparant en in de presentatie werd gesproken over uitbreiding met een dashboard en 
een extern bureau. Hoe dekkend is het systeem, is het beeld over de daadwerkelijke thuiszitters 

https://koers.sharepoint.com/KSF%2014%20%20Processen%20en%20structuren%20samenwerkingsverba/OPR/Overlegvergaderingen%20OPR/Vergaderstukken/schooljaar%202021-2022/2022-03-15/Presentatie%20OPR%20Thuiszitters.pdf
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compleet? 
Olthof antwoordt dat de laatste vraag over de werkwijze, de data en het systeem verderop in de 
presentatie aan bod zal komen. De gegevens over de thuiszitters zijn voor Koers VO belangrijk, een 
keer in de drie maanden moeten de (anonieme) gegevens over de thuiszitters gedeeld worden met de 
Onderwijsinspectie. Per half maart gaat het om 105 thuiszitters. Daarnaast zijn er 57 thuiszitters in 
verband met ziekte of psychische problematiek, deze vallen volgens de Onderwijsinspectie niet onder 
de thuiszitters, maar deze worden wel bij Koers VO geregistreerd. 
Van der Have vult aan dat in zijn algemeenheid gesteld kan worden dat we de gegevens over de 
aantallen op orde hebben. We zijn afhankelijk van scholen of zij de thuiszitters aan ons doorgeven. 
Getalsmatig gaan we ervan uit dat het op orde is. In de jaarlijkse gesprekken met de schoolbesturen in 
de ledenronde worden factsheets besproken, met de aantallen thuiszitters. In het gesprek wordt 
navraag gedaan over de thuiszitters en worden de schoolbesturen geactiveerd om er mee aan de slag 
te gaan. 
OPR-lid vraagt waar de genoemde verdeling van categorieën op gebaseerd is. 
Spierings antwoordt dat er wordt gewerkt met een zaakonderzoeker. De zaakonderzoeker werkt voor 
de taskforce en heeft de pro forma status van leerplichtambtenaar en deelt de thuiszitters in de 
genoemde categorieën. Deze lijst wordt besproken en als er aanvullende informatie is, kan het zijn dat 
een leerling naar een andere categorie wordt overgezet. Per categorie wordt een andere aanpak 
ingezet door de taskforce. 
Olthof vult aan dat door ontwikkeling in het proces de thuiszitter van de ene naar de andere categorie 
over kan gaan.  
OPR-lid vraagt aandacht voor het feit dat de Taskforce thuiszitters alleen ingezet kan worden voor de 
leerlingen uit Rotterdam. 
Olthof antwoordt dat er op korte termijn een voorstel zal worden gedaan aan het CvB van Koers VO 
om de Taskforce thuiszitters uit te breiden met een aantal gemeenten. Als een leerling op een school 
in Rotterdam zit, wordt deze op dit moment weleens opgeschaald bij de taskforce. Voor kleinere 
gemeenten gaat het ook om kleinere aantallen leerlingen als je het vergelijkt met Rotterdam. Het 
overzicht van de thuiszitters wordt elke zes weken afgestemd met gemeenten. De Koersconsulent is 
direct betrokken bij de casus, opschaling gaat dan naar het schoolbestuur. Koers VO doet haar 
uiterste best voor alle leerlingen.  
OPR-lid vraagt  waarom de minister denkt dat we terug kunnen naar nul thuiszitters. Hoe verhouden 
de thuiszitters in Rotterdam zich tot de andere grote steden? 
Spierings antwoordt dat het een goed streven van de minister is, om te proberen tot nul thuiszitters te 
komen. We zien het als opdracht: ‘íeder kind heeft recht op onderwijs’. Het is onmogelijk om tot nul 
thuiszitters te komen, uiterste inzet is wel nodig. Ten opzichte van de andere steden doen we het 
goed, in Amsterdam gaat het om een veelvoud aan thuiszitters. In Amsterdam zijn ze meer gericht op 
de hulpverlening in plaats van terugkeer naar school. In gesprekken met de Inspectie wordt vanwege 
de goede cijfers van de thuiszitters in Rotterdam dit onderwerp niet uitgebreid besproken. 
Van der Have vult aan dat andere steden geïnteresseerd zijn in de werkwijze in Rotterdam. Het vraagt 
een enorme inzet en verantwoordelijkheid (in eerste instantie van de scholen) om met elkaar om op 
deze manier te werken. 
OPR-lid vraagt naar wat het geheim is van Rotterdam? 
Spierings antwoordt dat in Rotterdam met een vrij eenvoudig systeem wordt gewerkt, dat in eerste 
instantie gericht is op leerrecht op school. De bevoegdheid van de Taskforce is gericht op terugkeer 
naar school en gebaseerd op samenwerking en handhaving. De Taskforce neemt besluiten en deze 
worden bekrachtigd door het college van bestuur. De mogelijkheid om besluiten te nemen, zorgt 
ervoor dat er een druk gelegd kan worden bij de scholen en draagt bij aan de goede resultaten. 
OPR-lid vult aan dat het aantal thuiszitters, nooit naar nul kan en geeft het voorbeeld van een leerling 
met acute leukemie, die door ziekte niet in staat is om naar school te gaan. 
OPR-lid vraagt wat er gebeurt met het leerrecht, als de leerling niet geplaatst kan worden. De school 
van herkomst houdt de zorgplicht voor de leerling. 
Spierings licht toe dat dit in eerste instantie wordt gevraagd aan de school, maar de zaakonderzoeker 
heeft hierin ook een taak. We zijn hierin heel pragmatisch. 
Olthof vult aan dat er bij sommige casussen gewerkt wordt met een plan a en een plan b. Bijvoorbeeld 
als ouders acceptatieproblemen hebben met het advies speciaal onderwijs. In plan a wordt dan eerst 
het regulier onderwijs geprobeerd, maar er wordt dan direct een plan b in werking gesteld zodat als de 
leerling uiteindelijk toch naar het speciaal onderwijs moet gaan daarop voorgesorteerd is, bijvoorbeeld 
dat de toelaatbaarheidsverklaring al is afgegeven. 
OPR-lid vraagt naar de wachtlijsten in het so? 
Olthof antwoordt dat er nog wachtlijsten zijn voor het vso. Het plan is dat er een dashboard komt, 
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waarop duidelijk zichtbaar wordt gemaakt, welke plek er nodig is.  
Spierings vult aan dat het belangrijk is dat er in Rotterdam een nieuwe analyse komt voor de capaciteit 
van het gehele onderwijs. 
OPR-lid vraagt naar good practices? 
Spierings antwoordt dat bijna alle zaken, goede voorbeelden zijn. Jammer genoeg kon de 
zaakonderzoeker vanavond niet aansluiten. De zaakonderzoeker had dat kunnen bevestigen. Nauw 
betrokken, persoonlijk contact met de leerling, ouders en de school en daarnaast is het  
samenwerkingsverband altijd bereid om extra faciliteiten en ondersteuning te bieden. 
OPR-lid geeft aan dat er een gastleerling is aangenomen op haar school. Ze heeft niet de ervaring dat 
er veel ondersteuning werd aangeboden, het heeft de school veel werk en energie gekost. 
Spierings geeft aan persoonlijk in gesprek te willen gaan over deze casus, als het een Taskforce zaak 
is. Het genoemde voorbeeld voldoet niet aan het algemene beeld wat we hebben over Taskforce 
zaken. <<actie>> 
OPR-lid vraagt wat scholen zelf kunnen doen? 
Olthof licht toe dat er veel aandacht wordt besteed aan preventie bij Koers VO, een voorbeeld daarvan 
is ‘Oog voor jou’. Er worden webinars georganiseerd, bijvoorbeeld over het puberbrein en het 
samenwerken met ouders. We proberen daar steeds weer aandacht voor te vragen. De 
zaakonderzoeker geeft aan dat in de communicatie de taal die gebruikt wordt naar ouders toe 
belangrijk is, wees helder en concreet. 
Spierings vult aan dat er veel gebeurd in de scholen qua preventie, in eerste instantie is het lage 
aantal thuiszitters een prestatie van de scholen. 
De voorzitter vult aan dat het belangrijk is dat er op school oog is voor de leerling, in de klas door 
docenten en mentoren, dit kan al veel voorkomen. Bijvoorbeeld door het inzetten van sterk mentoraat. 
De voorzitter vraagt naar de bereikbaar van de Taskforce thuiszitters. 
Spierings antwoordt dat hij het idee heeft dat de Taskforce heel goed bereikbaar is. Hij heeft veel 
telefoongesprekken met de zaakonderzoeker. Bij plaatsing van een leerling gaat alles in overleg met 
de scholen, onder welke condities de plaatsing is, de scholen worden meegenomen in het traject en 
krijgen een afschrift van het genomen besluit. 
De voorzitter vraagt naar de financiën rond de Taskforce thuiszitters. 
Spierings antwoordt dat de relatief lage kosten worden verdeeld onder leerplicht en de 
samenwerkingsverbanden. 
 
De voorzitter bedankt Gerard en Peggy voor de presentatie. Het onderwerp is belangrijk voor de OPR. 
De kennisdeling wordt afgesloten. 
Van der Have vult nog aan dat Koers VO uiterst trots is op de Taskforce. Het is wel het hart van de 
organisatie op dit gebied.  
Einde opname. 
 
3. Vaststelling agenda  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Mededelingen 
Mededelingen vanuit de OPR 
Mededelingen vanuit het CvB 
a) Stand van zaken werving- en selectie nieuwe voorzitter RvT & ALV 
b) Inrichting ouder- en jeugdsteunpunt – opbrengst focustafels (bijlage 2: presentatie & bijlage 3: 

opbrengst) 
c) Aangepast medezeggenschapsstatuut i.v.m. facilitering OPR (bijlage 4) 
d) Stand van zaken vacatures OPR  
e) Vergaderdata OPR 2021-2022 
In de vergadering zijn over de bovenstaande mededelingen geen aanvullingen gedaan. 

 
5. Vaststellen verslag van 8 februari 2022 
Naar aanleiding van het verslag zijn er geen aanvullingen of opmerkingen ontvangen. 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. De actielijst wordt doorgelopen. 
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6. Ondersteuningsplan 2022-2026 1 
De voorzitter geeft toelichting op het proces dat tot nu toe gelopen is. De afgelopen periode is het 
concept ondersteuningsplan zeer nauw gezet doorgenomen met de OPR. Er is voldoende 
gelegenheid geweest om vragen te stellen of toelichting te vragen.  
Terpstra licht toe dat het concept ondersteuningsplan deze vergadering ter instemming voorligt  aan 
de OPR. Daarna zal het ter voorlopige goedkeuring op 22 maart 2022 voorliggen bij de raad van 
toezicht en vervolgens ter goedkeuring bij de Algemene ledenvergadering op 5 april 2022. Daarna zal 
het CvB het ondersteuningsplan definitief vaststellen. Het plan gaat uiterlijk 1 mei 2022 naar de 
onderwijsinspectie.  
 
OPR-lid vraagt of opmerkingen (tekstueel en over formuleren) nog gewenst zijn. 
Terpstra antwoordt dat deze nog wel gedeeld mogen worden, maar dat deze niet meer verwerkt 
worden. De versie die nu ter instemming voorligt bij de OPR, zal ook bij de andere organen (RvT, ALV 
en CvB) worden voorgelegd. Het communicatiebureau zal voor de publieksversie een opmaak en 
inhoudelijk redactie over het plan uitvoeren.  
Naar aanleiding van: 
OPR-lid geeft aan blij te zijn met hoe de doelen en beginsituatie beschreven zijn op pagina 13. Maar 
er staat: “Het is een middel om onderling in gesprek te gaan, om afspraken te maken en om in 
gesprek te blijven over wat beter en slimmer kan en vormt daarmee de basis voor 
kwaliteitszorgsysteem van Koers VO.” Het is goed om na te denken over hoe we met elkaar in 
gesprek kunnen gaan. In het ondersteuningsplan staan veel waardevolle zaken benoemd, maar dit zal 
niet altijd gelezen worden door docenten en ouders en leerlingen. Het is een wens om handvatten te 
krijgen over hoe het gebruikt kan worden in de scholen. 
Terpstra antwoordt dat er een management samenvatting komt. Ook zal in de publieksversie aan de 
inleiding  meer context worden toegevoegd. De opdracht aan het communicatiebureau is al gegeven, 
het vraagt tijd, maar ze hebben ook de juiste input nodig. Het is belangrijk als de publieksversie 
beschikbaar is vanaf 1 augustus 2022. In de volgende OPR vergadering hopen we al het een en 
ander te kunnen laten zien. 
OPR-lid geeft aan dat er een inhoudelijke vraag is gesteld in het interne overleg. Deze vraag is ook al 
via de e-mail aan Terpstra gesteld en gaat over de genoemde doelgroepen onder ‘jongeren in 
kwetsbare posities’, leerlingen met lwoo worden hier als doelgroep gemist. 
Terpstra antwoordt dat deze definitie is vastgesteld vanuit de landelijke regeling VSV. Het klopt dat 
leerlingen met een lwoo aanwijzing niet specifiek genoemd worden, maar de doelgroepen die 
benoemd worden daar zitten wel leerlingen met lwoo bij. Echter er kunnen ook leerlingen met een 
lwoo binnen vmbo tl zitten. Leerlingen vmbo-tl behoren weer niet tot de definitie.  
Van der Have vult nogmaals aan dat de definitie bepaalt is door landelijke programma VSV. Het klopt 
dat het grootste deel van de leerlingen met lwoo binnen de definitie vallen. 
OPR-lid geeft aan dat op pagina 26 bij de beschrijving van de OPR, nergens gesproken wordt over 
dat het een ouder- en leerlinggeleding is. De leerlinggeleding mist op dit moment. 
Terpstra zegt toe dat dit aangepast zal worden. 
Voorzitter geeft aan dat vanuit het intern overleg het advies komt om een QR-code te maken en dat te 
delen. Op scholen wordt dat bijvoorbeeld ook ingezet om leerlingen te werven voor de leerlingenraad.  
Terpstra antwoordt dat over wat er ingezet gaat worden, gesproken wordt met het 
communicatiebureau. Belangrijk is om op zoek te gaan naar wat werkt. 
OPR-lid vraagt naar de povo-verbinders, kan het concreet benoemd worden en het onderscheid 
benoemen wat is voor Rotterdam en wat voor regio. 
Terpstra antwoordt dat de povo-verbinders een samenwerking is met PPO Rotterdam. In de 
afstemming met de andere samenwerkingsverbanden po uit de regio van Koers VO, kwam naar voren 
dat ze willen onderzoeken om hierbij aan te sluiten. 
Dekkers vult aan dat ondersteuningsplan een vierjarig plan is en voor de hele regio van Koers VO 
geldt. Ieder jaar wordt er een jaarplan gemaakt met daarin de acties voor dat jaar, dan wordt het een 
en ander verder uitgewerkt. 
Terpstra licht nog toe, dat in het jaarplan de werkzaamheden voor Koers VO worden uitgewerkt. Als 

 

1 Artikel 17. Instemmingsbevoegdheid- en adviesbevoegdheid Ondersteuningsplanraad (OPR reglement Koers VO 

d.d. 16-07-2020) 
1. Conform de wet behoeft het bevoegd gezag de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad voor de 

vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.  
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voorbeeld kan dan een activiteit zijn: het onderzoeken van uitbreiding povo-verbinders naar de gehele 
regio van Koers VO. 
Voorzitter voegt toe dat in de kennisdeling werd gedeeld dat de Taskforce thuiszitters waarschijnlijk 
uitgebreid wordt met andere gemeenten. In een jaarplan wordt dan opgenomen dat dit onderzocht 
gaat worden en concreet gemaakt. 
Van der Have vult aan dat het klopt dat dit in het jaarplan kan worden meegenomen. Blijkbaar komt 
hiervoor al een verzoek naar het college van bestuur. Regelmatig wordt met de wethouders gesproken 
over thuiszitters, het CvB juicht het toe als andere gemeenten zich willen aansluiten bij de Taskforce.  
Dekkers vult aan dat het kan zijn dat het per gemeente anders ingericht wordt. In een jaarplan zal dus 
de ambitie toegevoegd kunnen worden, de uitwerking is dan afhankelijk van de resultaten van het 
onderzoek dat gedaan wordt. 
 
Terpstra geeft aan dat het Ondersteuningsplan 2022-2026 bij de OPR nu voorligt ter instemming. In 
de vergadering volstaat een mondelinge instemming. Aan de OPR wordt dan wel gevraagd om het 
schriftelijk te bevestigen. Er zijn vastgestelde termijnen voor hoe lang de OPR tijd heeft om in te 
stemmen met het ondersteuningsplan.   
De voorzitter vraagt om de vergadering te schorsen, zodat de OPR intern kan stemmen. 
Dekkers, Van der Have en Terpstra verlaten de vergadering. 
 
Na de schorsing, nemen Dekkers, Van der Have en Terpstra weer deel. 
De voorzitter meldt dat alle aanwezigen OPR-leden hebben ingestemd met het Ondersteuningsplan 
2022-20226. Vanuit de OPR zal dat schriftelijk bevestigd worden. 
Dekkers zegt de OPR dank. Er is hard gewerkt door de collega’s onder leiding van projectleider 
Terpstra. Fijn dat de OPR van Koers VO zoveel waardering heeft voor het gevolgde proces. 
Voorzitter antwoordt dat de OPR het zeer gewaardeerd heeft hoe men betrokken is in het proces, en 
waardeert de transparantie en sfeer waarbinnen het ondersteuningsplan aan bod kwam tijdens de 
vergaderingen. 
 
7. 1ste concept oplegger concretisering ondersteuningsplan voor scholen  
De voorzitter geeft aan dat het document niet door alle OPR-leden is voorbereid, omdat het 
nagestuurd is.  
Terpstra licht toe dat het document is gemaakt naar aanleiding van vragen in de ALV door 
schoolbesturen. Hierin moet komen wat er van de scholen verwacht wordt. De uitwerking van het 
ondersteuningsplan zelf is het jaarplan en dat gaat over wat er binnen Koers VO zelf per onderwerp 
op de agenda komt. In de concretisering voor de scholen komt bijvoorbeeld initiatieven op het gebied 
van inclusie en andere zaken die direct van toepassing zijn voor de scholen. Het is een eerste 
concept. 
Voorzitter dankt Terpstra voor de toelichting. Inhoudelijk zijn er vanuit de OPR nog niet veel punten. 
De voorzitter zegt toe dat hij de inhoudelijke punten van de OPR-leden zal inventariseren. Zodat er 
directe inbreng is vanuit schoolniveau.  
Dekkers vult aan, dat zoals het geschetst is, is dit een eerste verkenning. De vraag is of het de 
verwachting is dat zo’n document de schoolbesturen/scholen gaat helpen om het ondersteuningsplan 
van Koers VO te concretiseren. 
OPR-lid geeft aan dat hij het herkent als een terugkerend thema. Zo lang hij nauwer betrokken is bij 
Koers VO, zijn de thema’s: Hoe kunnen we het dichterbij de scholen brengen? Wat merken de 
docenten er van? Er moet een brug geslagen worden en daar kan een document met een concrete 
beschrijving bij helpen. 
OPR-lid geeft aan het document al wel gelezen te hebben. Voor de OPR is het herkenbaar, maar dat 
komt omdat de OPR al meer in het proces zelf is meegenomen.  
OPR-lid geeft aan nog wel vragen en opmerkingen te hebben. Fijn dat er een eerste versie is. Hij wil 
meegeven dat er goed nagedacht moet worden over de vorm, nu kan het nog gezien worden als saai 
en zakelijk. Misschien goed om het document nog neer te leggen bij andere scholen.   
Terpstra antwoordt dat dit nog open ligt en er nog gezocht wordt naar de juiste vorm. 
OPR-lid geeft aan bij ambitie 3 en 4 wordt gestart met het doel, dit is bij ambitie 2 anders. Bij ambitie 3 
en 4 wordt de focus genoemd en dat is bij ambitie 1 en 2 anders. 
OPR-lid geeft een praktisch voorbeeld, hoe krijgen we de saaie theorie in de school? Deze week heeft 
de Koersconsulent op haar school op een zorg-/ studiedag gesproken. Hier heeft ze heel veel 
positieve reacties op gekregen. Misschien goed om te kijken hoe dit verbreed kan worden. Zo kunnen 
de praktijk en de theorie in elkaar haken. Daarnaast is het belangrijk om op deze manier Koers VO 
meer een gezicht te geven. 
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Voorzitter is blij met dit voorbeeld en zal het meenemen voor zijn eigen school.  
 
8. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ sluiting 
OPR-lid geeft aan het bijzonder te vinden dat de OPR zoveel meegenomen is in het 
ondersteuningsplan. Hij is hiervan onder de indruk en hij is enthousiast om op zoek te gaan naar 
instrumenten om dit in zijn school verder uit te zetten. 
De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering af. Hij spreekt nog de waardering uit voor de 
inzet, niet alleen voor de samenwerking in de OPR maar ook samen met het college van bestuur. 
 

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  
Aanvulling: Besturen die 
geen zetel invullen zijn 
geïnformeerd over dat het 
termijn gesloten worden. 
Het gaat om vijf 
vacatures. Daarna zal het 
verder opgepakt worden. 

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 
Aanvulling: wordt 
opgepakt 
 

Agendapunt 6 
d.d. 08-02-2022 

Ondersteuningsplan Voorbeeld casus over lange doorlooptijd 
voor het OPDC toesturen 

OPR-lid 
Aanvulling: OPR-lid zegt 
toe om dit in orde te 
maken. 

 

Actielijst extra OPR-overlegvergadering 13-04-2021 

Agendapunt 2 
d.d. 13-04-2021 

Kennisdeling: 
Koersloket 

Communicatie rond Taskforce Thuiszitters, 
aandacht in nieuwsbrief Koers VO 

Bestuurssecretaris 
Aanvulling: wordt 
besproken met het 
redactieteam 

 


