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1. Voorwoord 
 
Dit document is het verslag van de activiteiten en onderwerpen van de 
ondersteuningsplanraad (OPR) van het samenwerkingsverband (SWV) van Koers VO 
in de omgeving van Rotterdam. Het verslag is gecomprimeerd om een leesbaar 
overzicht te geven aan alle geïnteresseerden. 
 
De OPR kijkt met plezier terug op de positieve samenwerking met alle 
belanghebbenden binnen Koers VO. Het college van bestuur (CvB), de raad van 
toezicht (RvT), de deelnemende scholen in het voortgezet onderwijs (VO), de 
medezeggenschapsraad (MR) en de OPR van het primair onderwijs (PPO Rotterdam) 
zijn voor de leden van de OPR belangrijke gesprekspartners. De OPR wil iedereen 
bedanken voor het vertrouwen en de ondersteuning bij onze werkzaamheden. 
 
De leden van de OPR bestaat uit een geleding van leerlingen en/of ouder en een 
geleding van personeel. De achttien zetels zijn verdeeld over de twee geledingen die 
de schoolbesturen, verbonden aan Koers VO, vertegenwoordigen. 
Voor de OPR zijn de leerlingen van alle deelnemende scholen het meest belangrijk. 
De OPR sluit zich aan bij de doelstellingen van het passend onderwijs. Deze zijn te 
vinden op de onderstaande link. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-
onderwijs 
 
 
Wij hopen dat u mag genieten van een goed leesbaar jaarverslag.  
 
 
Jan van Buuren   Voorzitter OPR 
Safa Sodirijo   Vicevoorzitter OPR 
Jeffrey Sellier   Secretaris OPR 
 
 
 
Rotterdam, 1 december 2022 
 
  
 

  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs/doelen-passend-onderwijs
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2. Samenvatting 
 

In het schooljaar 2021-2022 is er veel gebeurd in de OPR. Zo heeft de OPR nieuwe leden 
mogen ontvangen en afscheid moeten nemen van de aftredende leden. Hoewel het 
ledenaantal is gestegen van 8 naar 13 leden, waren er aan het eind van het schooljaar nog 5 
zetels onbezet.  
 
Jan van Buuren (personeelsgeleding, STC-Group) (voorzitter) 
Tamara Kalkman (leerlinggeleding, Stg. Evang. Bijbelgetr. VO) 
Irma van Oorschot (personeelsgeleding, Emmauscollege /St. Kavor) 
Jeffrey Sellier (personeel, Stg. BOOR) (secretaris) 
Allyssia Sevenhuijsen (personeelsgeleding, Stg. OZHW) 
Safa Sodirijo (oudergeleding, Grafisch Lyceum Rotterdam) (vicevoorzitter) 
Nanda Verburg (personeelsgeleding, Stg. BLICK op onderwijs)  
Petra Çinici- Dekker (personeelsgeleding, Martinusstichting) 
Simone Koot (oudergeleding, Stg. R.K. VHMO Noord Rotterdam) 
Cees Zomer (personeelsgeleding, Ver. Geref. VO in de Randstad) 
Marjet Kalkman (personeelsgeleding, Stg. Krimpenerwaard College) 
Miranda Lockhorst Lemmers (oudergeleding, Stg. LMC) 
Rozwita van Hecken (oudergeleding, CVO Rotterdam) 
 
Het dagelijks bestuur van de OPR, benoemd door de leden, bestaat uit een voorzitter, een 
vicevoorzitter en een secretaris. 
 
In deze periode heeft het ondersteuningsplan van 2022-2026 veel tijd en inspanning 
gevraagd van de OPR. Het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot instemming op het 
ondersteuningsplan, verliep via de planning Route Ondersteuningsplan. Aan de hand van 
conceptteksten werd de OPR geïnformeerd en de mogelijkheid geboden erop te reageren.  
Er zijn ook extra vergaderingen nodig geweest – intern en met het college van bestuur – om 
het nieuwe ondersteuningsplan goed te kunnen bespreken. Een verbeteraanpak van 25 
punten van de minister van OCW, verstuurd  naar alle samenwerkingsverbanden, heeft 
hieraan ook bijgedragen. 
 
De OPR heeft dit schooljaar –intern en met het college van bestuur – vier keer vergaderd. 
Extra interne vergaderingen waren nodig op 11 september 2021 en 10 maart 2022. Een extra 
vergadering met het college van bestuur vond plaats op 8 februari 2022. Vanwege de 
pandemiemaatregelen kon er alleen digitaal worden vergaderd. Het afsluitend overleg op 9 
juni 2022 mocht eindelijk weer fysiek worden gedaan en heeft plaats gevonden op de 
Schiekade. 
 
Het ondersteuningsplan 2022-2026 is dit schooljaar veel aan de orde geweest. Gelukkig was 
er ook nog ruimte voor andere onderwerpen. Een beknopte opsomming: 

 de facilitering van de OPR is uitgebreid en het medezeggenschapstatuut aangepast; 

 er is aandacht besteed aan het te ontwikkelen Ouder- en Jeugdsteunpunt. 
Ervaringen van passend onderwijs van ouders en leerlingen konden worden gedeeld 
aan de Focustafel; 
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 leden van het dagelijks bestuur hebben bijeenkomsten bijgewoond over de 
bestuursvormen van samenwerkingsverbanden en over ouderorganisaties; 

 kennisdelingen en presentaties van medewerkers van Koers VO en externe 
professionals ( Taskforce thuiszitter, Koers VO in beeld, het Scholingsplein in 
ontwikkeling, ISK en passend onderwijs) 

 
 

De samenwerking met alle belanghebbenden is in dit schooljaar geïntensiveerd. Er zijn 
formele overleggen geweest en informele gesprekken gevoerd met het CvB, RvT, MR, PPO 
en de bestuurders van de deelnemende scholen.  

 
De OPR heeft deelgenomen aan de gezamenlijke bijeenkomst, georganiseerd door de Raad 
van Toezicht, met de MR, CvB en RvT. 
 
De OPR is vertegenwoordigd geweest bij alle procedures voor het aanstellen van nieuwe 
onafhankelijke leden van de Raad van Toezicht.  

 
Door de ontwikkeling van de OPR is er een kwalitatieve slag gemaakt waar alle leden van de 
OPR trots op zijn.  
 
De OPR heeft het schooljaar afgesloten met een BBQ voor de leden van de OPR, waarbij het 
CvB ook was uitgenodigd.  
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3. Beeld van de organisatie 
 
De OPR heeft drie verschillende rollen: 
 

1)  een controlerende rol waarbij de OPR het beleid controleert dat is afgesproken 
in het ondersteuningsplan; 

2) een vertegenwoordigende rol waarbij de OPR de medezeggenschap binnen het 
samenwerkingsverband vertegenwoordigt op het beleid van het 
ondersteuningsplan. Koers VO heeft een eigen medezeggenschapsraad voor de 
medewerkers; 

3) een initiatiefrijke rol waarbij de OPR initiatieven kan nemen om het beleid van 
het college van bestuur bespreekbaar te maken. 

 
De OPR heeft 5 formele rechten vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen ( WMS ): 
 
1) het recht op overleg te krijgen 
2) het recht op initiatief te nemen 
3) het recht op informatie te vragen 
4) het recht op advies te geven 
5) het recht op instemming te geven 

  

De ondersteuningsplanraad heeft een belangrijke rol bij de wijze waarop invulling 
wordt gegeven aan het passend onderwijs. Zo heeft de OPR een instemmingsrecht bij 
het vaststellen van het ondersteuningsplan (OP). Equivalent hieraan heeft de MR op 
school een adviesrecht bij het vaststellen van het schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

Naast het instemmingsrecht op het OP heeft de OPR een adviesbevoegdheid met 
betrekking tot de aanstelling en het ontslag van de leden van het bestuur van het 
SWV en het vaststellen van de competentieprofielen voor de bestuurders en 
toezichthouders. De OPR heeft ook een rol bij het aanstellen van leden van de Raad 
van Toezicht ( dit gaat op voordracht van de OPR ) door deelname in de 
adviescommissie. 

De missie van de OPR bij Koers VO: 
 
De OPR is de scherpzinnige partner van het college van bestuur van Koers VO bij het 
vaststellen van het ondersteuningsplan en het vaststellen van de toezicht op het 
samenwerkingsverband. 
 
De visie van de OPR bij Koers VO: 
 
Iedere leerling telt! 
 
De OPR wil bijdragen aan het recht op passend onderwijs voor alle leerlingen binnen 
het samenwerkingsverband Koers VO in de regio Rotterdam. Voor de OPR zijn alle 
leerlingen belangrijk, onafhankelijk van sociaal economische status, intelligentie, 
geslacht, ontwikkelingsmogelijkheden en identiteit. 
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4. Vooruitblik   
 
De werkzaamheden van de OPR voor het schooljaar 2022-2023 zal in het eerste deel 
van het jaar nog voornamelijk bestaan uit het afronden en implementeren van het 
ondersteuningsplan 2022-2026.  
 
In het tweede deel van het schooljaar zal de OPR zich gaan scholen op onderwerpen 
die bij een samenwerkingsverband van belang zijn: medezeggenschap en de OPR, 
financiën. 
 
De formele en informele overleggen met alle belanghebbenden zullen worden 
gecontinueerd.  
 
De OPR zal een initiatief voorstel schrijven over het aanpassen van de facilitering van 
de OPR leden. Door de voortdurende professionalisering van de OPR zijn er meer 
faciliteiten nodig om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 
 
De OPR zal zich de komende jaren richten op de ambities uit het ondersteuningsplan 
en het college van bestuur bevragen en controleren op het bereiken van de ambities. 
 
In het schooljaar 2022-2023 zal het 4 jaarlijks onderzoek van de onderwijsinspectie 
plaatsvinden binnen Koers VO. De OPR zal hieraan deelnemen en de adviezen van de 
onderwijsinspectie meenemen in de aandachtspunten en ambities uit het 
ondersteuningsplan. 
 
 
Tenslotte zal de OPR zich blijven inspannen om tot een volledige bezetting te komen, 
waarin alle schoolbesturen verbonden aan Koers VO zijn vertegenwoordigd. 

 


