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Verslag OPR – vergadering  

Datum : donderdag 9 juni 2022 

Tijd : 19.00 – uiterlijk 22.00 uur 

Locatie: Kantoor Koers VO, Schiekade 34 Rotterdam 

 

Aanwezig namens OPR: 
Jan van Buuren (personeel, STC-Group) (voorzitter) 
Tamara Kalkman (leerling, Stg. Evang. Bijbelgetr. VO) 
Irma van Oorschot (personeel, St. Kavor) 
Jeffrey Sellier (personeel, Stg. BOOR) (secretaris) 
Allyssia Sevenhuijsen (personeel, Stg. OZHW) 
Safa Sodirijo (ouder, Grafisch Lyceum Rotterdam) (vicevoorzitter) 
Nanda Verburg (personeel, IJsselcollege/Stg. VO Capelle a/d IJssel)  
 
Aanwezig namens SWV Koers VO: 
Marieke Dekkers (voorzitter CvB)  
Margit Terpstra (bestuurssecretaris) 
Vera van Dam (notulist) 
 
Kennisdeling ISK: 
Koert Sauer (beleidsmedewerker) 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Petra Çinici- Dekker (personeel, Martinusstichting) 
Simone Koot (ouder, Stg. R.K. VHMO Noord Rotterdam) 
Cees Zomer (personeel, Ver. Geref. VO West NL) 
Jaap van der Have (lid CvB) 
Marjet Kalkman (personeel, Stg. Krimpenerwaard College) 
Miranda Lockhorst Lemmers (ouder, Stg. LMC) 
Rozwita van Hecken (ouder, CVO Rotterdam) 

 

 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de gastspreker in het bijzonder welkom.  
 
2. Vaststelling agenda  
Terpstra geeft aan het onderwerp ouder- en jeugdsteunpunt en bezoek Inspectie aan Koers VO te 
willen toevoegen aan de agenda. Deze worden toegevoegd aan de agenda onder agendapunt 4h en 
4i.  
 
De agenda wordt met deze aanvulling vastgesteld.  
 
3. Kennisdeling Internationale Schakelklas (ISK) en passend onderwijs  
De kennisdeling Internationale Schakelklas en passend onderwijs vindt plaats door Koert Sauer 
(beleidsmedewerkers Koers VO). Sauer start met zichzelf voor te stellen. Hij is al lang werkzaam bij 
Koers VO en heeft het onderwerp ISK al een aantal jaar in portefeuille.  
 
Korte samenvatting:  
Vanaf 2015 is Koers VO gestart met de taak ISK. Deze taak houdt in het testen van anderstalige 
leerlingen en het verwerken van de aanmeldingen voor de testen. Met de non-verbale test wordt het 
niveau van de leerling ingeschat zodat deze naar de juiste ISK klas doorstroomt. Deze taak heeft 
Koers VO overgenomen van de Gemeente Rotterdam. De schoolbesturen die aangesloten zijn bij 
Koers VO hebben gezamenlijk besloten om Koers VO te vragen deze taak op zich te nemen. Het is 
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een belangrijke taak met een duidelijke verbinding met passend onderwijs. Maar het is geen wettelijke 
taak van een samenwerkingsverband. Jaarlijks worden ongeveer 650 anderstalige leerlingen getest 
en vervolgens geplaatst op een ISK school voor voortgezet onderwijs.  
 
Tijdens en na de presentatie zijn de volgende vragen gesteld en beantwoord:  
OPR-lid vraagt welke test gebruikt wordt om de anderstalige kinderen te testen? Sauer antwoordt dat 
dit de RAVEN is. Deze test is niet Cotan genormeerd maar in de praktijk is gebleken dat deze test 
zuiver kan bepalen welke ISK-school het beste geschikt is voor de leerling.  
 
OPR-lid vraagt hoeveel leerlingen van de gemiddeld 650 leerlingen die getest worden daadwerkelijk 
geplaatst worden op een ISK-school? Sauer antwoordt dat bijna alle leerlingen die getest worden 
geplaatst worden op een ISK-school. Dit komt omdat voorafgaand bij de aanmelding een goede 
screening wordt gedaan of de leerling wel in aanmerking komt.  
 
Voorzitter vraagt hoe het met de financiering is geregeld aangezien het uitvoeren van deze taak geen 
wettelijke taak is van Koers VO. Sauer antwoordt dat de ALV in een veel eerder stadium heeft 
besloten deze taak onder te brengen bij Koers VO. De kosten die door Koers VO worden gemaakt 
hiervoor zijn minimaal.  
Dekkers vult aan. Omdat het geen wettelijke taak is wordt er vanuit de eigen middelen geïnvesteerd. 
Dit moet daarom goed verantwoord worden aan de Inspectie. Passend Onderwijs en ISK ligt dichtbij 
elkaar. Koers VO wil zorgen voor een goede doorstroom en daar valt ISK ook onder. Gezien de 
huidige ontwikkelingen en de toename van anderstalige leerlingen door de oorlog in de Oekraïne heeft 
de financiering van ISK of het ontbreken daarvan de landelijk de aandacht. De Gemeente Rotterdam 
heeft vanwege de huidige situatie in Oekraïne al aangegeven dat er zo nodig subsidie aangevraagd 
kan worden.  
 
OPR-lid vraagt van wie is deze taak?  
Sauer antwoordt dat op dit moment niemand verantwoordelijk is voor deze taak. Het onderwijs voor de 
anderstalige leerlingen wordt wel bekostigd vanuit de overheid alleen de taken die vooraf nodig zijn 
voor plaatsing worden niet bekostigd. In andere regio’s testen de scholen zelf. In Rotterdam zijn er 
andere afspraken hierover gemaakt door de schoolbesturen.  
 
OPR-lid is benieuwd of inzichtelijk is waar de leerlingen vandaan komen. Hoe zit het met de 
“onzichtbare leerlingen”? Hoe weten leerlingen waar ze zich moeten aanmelden? Is het bekend bij 
ouders? En hoelang duurt dit proces? Is dat inzichtelijk? Worden er leerlingen gemist? 
Sauer geeft aan dat leerlingen die aangemeld worden bij de gemeente verteld worden om zich aan te 
melden bij Koers VO. Ook worden de leerlingen geattendeerd door familieleden/buurtbewoners etc. Of 
er leerlingen gemist worden is niet bekend, dit hebben wij nooit gemonitord. 
Terpstra vult aan dat leerlingen vaak door ‘mond op mond’ reclame geïnformeerd  worden. Ook als 
leerlingen niet ingeschreven worden bij de Gemeente komen ze wel in aanmerking voor de test en 
mogen ze onderwijs volgen.   
Een OPR-lid meldt dat de zichtbaarheid van Koers VO voor deze taak belangrijk is. Koers moet beter 
bekend zijn bij ouders/leerlingen.  
 
OPR-lid geeft aan dat er zich geen ISK-school aan de oostkant bevindt. Daardoor krijgt deze school 
veel aanmeldingen van anderstalige leerlingen. Sauer begrijpt dat leerlingen die daar wonen zich 
aanmelden op een school thuisnabij. Leerlingen kunnen eventueel ook in aanmerking komen voor een 
reiskostenregeling mocht er geen ISK school thuisnabij zijn.  
 
OPR lid geeft aan te maken te hebben met leerlingen die tussen wal en schip raken. Leerling is rond 
de 14 á 15 jaar en kan vanwege de leeftijd eigenlijk niet geplaatst worden in een brugklas maar 
beheerst de Nederlandse taal onvoldoende waardoor de leerling in een lager leerjaar geplaatst wordt. 
We zijn zoekende in ons onderwijssysteem hoe we hiermee om moeten gaan. Ook geeft dit OPR-lid 
aan te maken te hebben met leerlingen die afkomstig zijn van een ISK-school en geplaatst worden op 
een reguliere school maar moeite blijven houden met de taal waardoor ze uitvallen. De termijn van vijf 
jaar om een diploma te behalen is vaak niet haalbaar voor deze leerlingen en daardoor stromen ze 
vaak voortijdig door naar het mbo.  
OPR-lid herkent dit en heeft ook met meerdere soortgelijke casussen te maken gehad. Anderstalige 
leerlingen hebben er soms baat bij om langer op een ISK-school te verblijven.  
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Sauer erkent het probleem. Deze casussen worden o.a. besproken in het coördinatorenoverleg 
waarbij de ISK-coördinatoren aansluiten. Sauer geeft tevens aan dat anderstaligen nu ook landelijk 
een onderwerp van aandacht zijn. Op dit moment ontvangt de ISK-school voor een anderstalige 
leerling maximaal twee jaar bekostiging. Wellicht via de NPO-middelen is er een mogelijkheid om 
langer dan twee jaar ondersteuning te bieden aan de leerling.  
Terpstra merkt op dat een leerling na twee jaar ISK onderwijs ook baat heeft om onderwijs te volgen 
op een reguliere school. Terpstra weet uit eigen ervaring, echter wel in de basisschoolleeftijd, dat 
leerlingen ook baat hebben om ervaring op te doen in het regulier onderwijs.  
Sauer merkt op dat er internationaal expertise vanuit Brussel wordt gedeeld met de Rotterdamse ISK-
scholen. Een vorm van dagbesteding en onderwijs of hybride vormen van onderwijs is wellicht een 
vorm waar ISK-leerlingen baat bij hebben.  
 
De voorzitter bedankt de heer Sauer voor de presentatie. Het onderwerp is belangrijk voor de OPR en 
voorzitter geeft aan blij te zijn dat er niet alleen vanuit de wet wordt gedacht maar ook praktijkgerichte 
taken worden opgepakt wat veel raakvlakken heeft met passend onderwijs. OPR is verheugd te horen 
dat Koers VO deze taak, ongeacht het geen wettelijke taak is van Koers VO, professioneel oppakt.  
Sauer geeft aan dat hij beschikbaar is voor vragen.   
 
4. Mededelingen  

 
Mededelingen vanuit de OPR 
a) Herbenoeming Evelien van Dijk als RvT-lid op voordracht OPR 

Voorzitter geeft aan dat de procedure inzake de herbenoeming onduidelijk was voor de OPR. 
Evelien van Dijk is voorgedragen door de vorige OPR. Voor de huidige OPR was onduidelijk dat 
de herbenoeming deze periode zou plaatsvinden. De OPR stemt in met de herbenoeming van 
Evelien van Dijk als RvT-lid op voordracht van de OPR.  
Voorzitter geeft aan de nieuwe OPR binnenkort nader kennis gaat maken met Evelien van Dijk.  
  

Mededelingen vanuit het CvB 
b) Dekkend aanbod vso4 

OPR-lid geeft aan kennis te hebben genomen dat er een structuurklas wordt opgestart op vo-
school Focus Beroepsacademie. 
Dekkers is niet bekend met dit initiatief. Wellicht is dit nog ‘pril’?   
 
OPR-lid vindt het een mooi initiatief van Koers VO. Wel is het OPR-lid benieuwd waarom deze 
ontwikkelingen zich nu voordoen.  
Dekkers antwoordt dat er op dit moment urgentie is. Vaak spelen urgentie en financiën een rol bij 
nieuwe ontwikkelingen. De schoolbestuurders hebben dit initiatief opgepakt naar aanleiding van 
de overaanmeldingen voor de brugklasplekken vso4. Koers VO faciliteert de overleggen en 
communicatie waarbij de reguliere vo-scholen actief betrokken worden om mee te denken over 
oplossingen. Dit heeft mooie ontwikkelingen opgeleverd. Het STC start na de zomervakantie op 
de locatie Waalhaven een zogenaamde Flexgroep.  
Voorzitter die werkzaam is op het STC is verheugd dat het STC deze Flexgroep opstart. De 
nieuwe directeur heeft kennis op het gebied van vso4 en docenten met kennis die deze groep 
kunnen begeleiden.  
 
Dekkers geeft aan deze groep te willen monitoren. Dit is een ontwikkeling die ook bij andere 
samenwerkingsverbanden speelt en die we met elkaar willen oppakken. Er is een projectplan 
opgesteld om inclusiever onderwijs op te zetten. Hoe zorgen we voor een goede overstap vanuit 
het po/sbo/so naar het regulier vo. Vanaf groep 7 zullen leerlingen gemonitord worden die in het 
s(b)o zitten. We willen ervoor zorgen dat er beter ingeschat kan worden hoeveel capaciteit nodig 
is in het vso en welke leerlingen een kans maken om door te stromen naar het regulier voortgezet 
onderwijs.  
 
OPR-lid vraagt of Koers VO van alle reguliere schoolbesturen een reactie heeft ontvangen op de 
oproep om mee te denken over een oplossing inzake de overaanmeldingen brugklasplekken 
vso4. Dekkers antwoordt dat niet alle schoolbesturen gereageerd hebben maar geeft aan dat niet 
alle schoolbesturen de mogelijkheden hebben om iets op te starten. Het moet wel haalbaar zijn 
voor een schoolbestuur.  
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c) Stand van zaken werving- en selectie nieuwe voorzitter RvT & ALV 
Geen aanvullingen.  
 

d) Vacatures OPR 
Terpstra geeft aan dat er een nieuwe kandidaat is voor de OPR vanuit iHub. Het betreft een 
personeelslid.  
 

e) Overzicht & planning kennisdeling OPR-leden 
Geen aanvullingen.  
 

f) Vergaderdata OPR-CvB 
Geen aanvullingen. 
 

g) Save the Date: donderdag 6 oktober 2022 – vanaf 14.00 uur - aftrap ondersteuningsplan 2022-
2026 
Geen aanvullingen. 

 
h) Ouder- en jeugdsteunpunt  

Terpstra licht toe. Er is gestart met een lobby voor een landelijke frontpage met als doel dat iedere 
ouder dezelfde informatie ontvangt. Op donderdag 23 juni a.s. zal een focustafel georganiseerd 
worden. Verzoek is of de OPR-leden willen deelnemen aan de focustafel.  
Terpstra zal de informatie hiervoor mailen naar de OPR.  

 

i) Inspectiebezoek Koers VO 
Terpstra geeft aan dat de Inspectie van het Onderwijs binnenkort start met het vierjaarlijks 
onderzoek bij Koers VO. Op 2 november 2022 zullen de rondetafelgesprekken plaatsvinden. 
Tevens zal er een verificatie op twee scholen van Koers VO uitgevoerd worden. Ook zal de 
Inspectie het OPDC bezoeken. Op 11 november 2022 zal het gesprek met het CvB en een 
afvaardiging van personeel van Koers VO plaatsvinden. Terpstra geeft aan dat de Inspectie 
waarschijnlijk ook in gesprek wil met de OPR. Terpstra zal, zodra er meer bekend is, de OPR 
hierover informeren.  
 

5. Verslag overleg OPR en CvB 15 maart 2022 
Voor de vergadering zijn deze twee tekstuele aanpassingen doorgegeven: 

• Op pagina 2, 2e alinea: We zijn afhankelijk van scholen of zij de thuiszitters aan ons doorgeven. 
(‘ons’ wordt toegevoegd) 

• Pagina 5: de vraag is of het de verwachting is dat zo’n document….. (‘om’ wordt gewijzigd in ‘of’) 
Het verslag wordt met bovengenoemde wijzigingen vastgesteld. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van het verslag:  
Terpstra geeft aan dat het verslag van 15 maart 2022 veel inhoudelijke vragen opleverde wat betreft 
het onderwerp Taskforce thuiszitters. De vragen zijn per mail door Peggy Olthof beantwoord. Terpstra 
geeft aan dat Peggy Olthof beschikbaar is voor verdere vragen over thuiszitters.  
 
OPR-lid geeft aan dat het prettig zou zijn als er een publieksversie beschikbaar komt van het 
ondersteuningsplan. Wellicht kan er gewerkt worden met praatplaten. Terpstra geeft aan dat dit na de 
zomervakantie opgepakt wordt. We zijn bezig om te kijken wat mogelijk is.   
 
6. Ondersteuningsplan 2022-2026 
a) Wijziging teksten ondersteuningsplan & meerjarenbegroting 2022-2026 (ter instemming)  

Terpstra meldt dat door ziekte van de controller de wijziging van de teksten van het 
ondersteuningsplan en meerjarenbegroting helaas vertraging heeft opgelopen waardoor er op dit 
moment geen instemming gegeven kan worden. Het betreft een kleine wijziging: de lwoo 
voorziening moet gewijzigd worden naar een bestemmingsreserve lwoo en een nieuw toe te 
voegen ‘vangnetbepaling’ in verband met tussentijdse groei in het vso. Zodra de stukken 
beschikbaar zijn zullen alle OPR-leden via de mail de gewijzigde teksten van het 
ondersteuningsplan inclusief een oplegger om de wijziging toe te lichten ontvangen en gevraagd  
worden om in te stemmen op de gewijzigde teksten. De teksten zullen ook ter voorlopige 
goedkeuring aan de RvT (Raad van Toezicht) en de ALV (Algemene Ledenvergadering) verstuurd 
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worden.   
 
OPR-lid vraagt wat de ALV betekent. Dekkers antwoordt dat de ALV: Algemene 
Ledenvergadering betekent. De ALV is het hoogste orgaan in een vereniging. Van de ALV zijn 19 
schoolbesturen lid. Het CvB is een onafhankelijk bestuur en vertegenwoordigt de vereniging en is 
het bevoegd gezag. De RvT is het intern toezichthoudend orgaan en bestaat uit vijf leden waarvan 
twee leden uit de ALV. De RvT is de werkgever van het CvB en tevens sparringpartner.   
 

b) 1ste concept publieksversie ondersteuningsplan 2022-2026  
Om een indruk te krijgen ontvangt de OPR de eerste conceptversie van het ondersteuningsplan 
geredigeerd en opgemaakt. Planning is om het document de laatste week voor de zomervakantie 
af te ronden en de eerste week na de zomervakantie digitaal aan alle betrokkenen bij het 
samenwerkingsverband en daarbuiten te verzenden.  

 
7. Wat verder ter tafel komt /rondvraag/ sluiting 

Voorzitter geeft aan dat de OPR ter afsluiting van het schooljaar een barbecue organiseert op vrijdag 
8 juli 2022. Het CvB, bestuurssecretaris en bestuurssecretaresses worden hier ook voor uitgenodigd. 
De officiële uitnodiging volgt nog.  
 
Terpstra meldt dat op 21 juni 2022 na afloop van de ALV een afscheidsreceptie plaatsvindt bij Koers 
VO voor de voorzitter Chris Kuipers van de RvT en de ALV. De termijn van de voorzitter loopt af. Op 
dit moment wordt er geworven voor een nieuwe onafhankelijke voorzitter.  
OPR-lid vraagt waarom de voorzitter van zowel de RvT als de ALV voorzitter is. Dekkers licht toe dat 
de voorzitter onafhankelijk is en de verbinding maakt tussen de ALV en de RvT. De voorzitter van de 
RvT heeft geen stemrecht in de ALV.  

De voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering af. Hij spreekt nog de waardering uit dat het CvB 
de OPR via het mededelingenblad informeert over ontwikkelingen binnen Koers VO. Hierdoor krijgt de 
OPR meer betrokkenheid. Tevens dankt hij Koert Sauer voor de kennisdeling.  

Actielijst  

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. 
 
Stavaza 9 juni 2022: 
Brief is gericht aan de schoolbesturen met 
als onderwerp: zorgplicht. Brief is nog niet 
bekend bij Koers VO. Blijft op de agenda 
staan.  

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 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 

 


