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Verslag .OPR – vergadering  

Datum : dinsdag 4 oktober 2022 

Tijd : 20.30 – 22.00 uur 

Locatie: Kantoor Koers VO, Schiekade 34 Rotterdam 

 

Aanwezig namens OPR:  
Jan van Buuren (personeel, STC-Group) (voorzitter) 
Marjet Kalkman (personeel, Stg. Krimpenerwaard College) 
Simone Koot (ouder, Stg. R.K. VHMO Noord Rotterdam) 
Frans Postma (personeel, iHUB) 
Irma van Oorschot (personeel, St. Kavor) 
Jeffrey Sellier (personeel, Stg. BOOR) (secretaris) 
Safa Sodirijo (ouder, Grafisch Lyceum Rotterdam) (vicevoorzitter) 
Nanda Verburg (personeel, Stg. BLICK op onderwijs)  
Cees Zomer (personeel, Ver. Geref. VO Randstad) 
  
Aanwezig namens SWV Koers VO: 
Marieke Dekkers (voorzitter CvB)  
Jaap van der Have (lid CvB) 
Monique Schram (bestuurssecretaris) 
Gerjanne Versluis (notulist) 
  
Kennisdeling Dashboard: 
Jaco van den Berg (controller) 
  
Afwezig met kennisgeving:  
Rozwita van Hecken (ouder, CVO Rotterdam) 
Tamara Kalkman (leerling, Stg. Evang. Bijbelgetr. VO) 
Allyssia Sevenhuijsen (personeel, Stg. OZHW) 

 
1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda ongewijzigd vast.. 
 
2. Mededelingen (ter informatie)  
In het verslag zijn alleen de punten opgenomen waar in de vergadering een aanvulling is gegeven of 
een vraag over gesteld. 
Mededelingen vanuit de OPR 
- De voorzitter spreekt enkele afscheidswoorden tot OPR-lid Zomer, omdat hij vanwege zijn 

pensionering stopt als OPR-lid. OPR-lid Zomer spreekt de OPR en het CvB toe. 
- Voor wat betreft de scholing van de OPR is dit bijna rond. Er wordt een datumprikker uitgezet.  
- Het activiteitenplan is intern besproken en de aangepaste versie wordt aan het CvB toegestuurd. 

De functionarissen van de OPR willen dan graag in gesprek hierover met het CvB. 
- Het jaarverslag zal nog worden opgesteld door de OPR voor de eerstvolgende vergadering. 
- De OPR stelt voor om het intern OPR overleg uit te breiden van een halfuur naar een uur. Zodat 

er meer tijd is om de agenda voor te bespreken, maar ook om onderwerpen te bepalen waar de 
OPR graag over wil meedenken. Het intern overleg wordt dan van 19.00-20.00 uur. Het overleg 
met het CvB zal dan van 20.00-21.30uur zijn. 
Besluit: CvB gaat akkoord met dit voorstel. 

 
Mededelingen vanuit het CvB 
a) Ondersteuningsplan Koers VO 2022-2026 
De publieksversie is begin van deze week verstuurd naar alle stakeholders.  
De voorzitter OPR meldt dat hij het een mooie lay-out vindt, het is netjes en goed leesbaar. 
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b) Jaarplan Koers VO 2022-2023 en Koers VO in beeld 2021-2022 
De meerjarenbegroting is een onderdeel van het ondersteuningsplan. Het jaarplan is normaal 
gesproken beschikbaar bij de start van een nieuw schooljaar. Meer vanwege de start van het 
ondersteuningsplan 2022-2026, is het jaarplan nog niet beschikbaar. De begroting voor het 
kalenderjaar komt (zoals gebruikelijk) in het voorjaar. 
c) Vacatures OPR 
OPR-lid deelt mee dat er al een collega zich heeft aangemeld om zijn vrijgekomen plek in de OPR in 
te willen nemen. 
Voorzitter OPR geeft aan dat het fijn is dat als een OPR-lid stopt, hij/zij zelf meedenkt en helpt om de 
vrijgekomen vacature weer snel ingevuld te krijgen. 
d) Stand van zaken werving- en selectie nieuwe voorzitter RvT & ALV 
Voor het gesprek van de adviescommissie zijn we nog op zoek naar een OPR-lid die wil deelnemen. 
De voorzitter OPR neemt deel en het heeft de voorkeur als een OPR-lid vanuit de ouder-/ 
leerlinggeleding ook kan deelnemen. 
 
3. Verslag overleg OPR en CvB 9 juni 2022 
Voorafgaand aan de vergadering is het verslag gedeeld, er zijn geen op- of aanmerkingen ontvangen 
op het verslag. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
OPR-lid heeft een vraag over de structuurklas, die genoemd wordt op pagina 3. 
Beantwoording: de OPR-leden zullen via de e-mail op de hoogte gebracht worden van de stand van 
zaken. <<actie>> 
 
De actielijst wordt doorgenomen. Alle actiepunten zijn afgehandeld. 
 
4. Presentatie dashboard Koers VO  
Jaco van den Berg (controller) geeft tijdens het overleg een presentatie over het dashboard Koers VO. 
In het verslag zijn de vragen die gesteld zijn tijdens het overleg opgenomen. Aan de deelnemers wordt 
gevraagd om vertrouwelijk om te gaan met de informatie die tijdens de presentatie wordt getoond. 

OPR vraagt of bij de tlv’s ook zichtbaar is hoeveel er zijn aangevraagd. 

Antwoord: in principe wordt als er een tlv aangevraagd, deze ook afgegeven. 

OPR merkt op, dat de inspectie vast ook wel blij zal zijn met het Dashboard Koers VO. Door toegang 

tot de gegevens kan er tijdig (bij)gestuurd worden.  

Van den Berg vult aan dat er een landelijk dashboard passend onderwijs is, daar delen 

samenwerkingsverband gegevens met elkaar. PPO heeft ook een dashboard, maar deze werkt net 

even anders, ook is een thuiszitter in het primair onderwijs anders dan in het voortgezet onderwijs. 

OPR is benieuwd hoe de informatie bij de schoolbesturen terecht komt. 

Antwoord: in eerste instantie is het dashboard gemaakt voor het college van bestuur van Koers VO. 

Deze sturingsinformatie is nodig voor de organisatie, maandelijks kunnen hieruit rapportages gemaakt 

worden. Deze informatie is ook belangrijk voor de leden van de vereniging, het wordt meegenomen in 

de gesprekken in de ledenronde. De schoolbesturen krijgen een persoonlijke toegang tot hun eigen 

gegevens. Dit wordt de komende maanden gerealiseerd. Als de schoolbestuurders gewend zijn aan 

het dashboard, zal er in de algemene ledenvergadering gesproken worden over de vraag of 

schooldirectie toegang mogen krijgen en over de transparantie. Mogen schoolbesturen ook elkaars 

gegevens zien. Maar hier is discussie voor nodig. Tot nu toe hebben zes schoolbesturen zich 

aangemeld. De komende tijd wordt hier hard aan gewerkt om alle schoolbesturen aangesloten te 

krijgen. Bij de uitrol komt persoonlijke begeleiding. 

OPR merkt op dat als de overheid gaat sturen op inclusief onderwijs, het dashboard als instrument 

gebruikt kan worden. 

Reactie: dat is afwachten. In eerste instanties is het nodig voor het CvB, als sturingsinformatie en om 

gesprek met de leden van de vereniging te kunnen voeren.   
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OPR geeft complimenten, door de mogelijkheden om in te kunnen zoomen op locatieniveau, geeft dat 

veel inzicht. Het geeft ook mogelijkheden om binnen scholen het gesprek te voeren. 

OPR  is benieuwd waar de data vandaan komen en wie deze kan uploaden. 

Antwoord: de data kan door medewerkers van Koers VO zelf worden geüpload. Dit zal maandelijks 

worden gedaan. Het grootste deel van de gegevens komt uit OnderwijsTransparant. 

5. Wat verder ter tafel komt /rondvraag 
OPR is benieuwd of er nog een toename is bij het testen van leerlingen uit Oekraïne. 
Antwoord: er worden nog relatief veel leerlingen afkomstig uit Oekraïne getest. In principe behoort 
deze taak niet tot de opdracht van het samenwerkingsverband. 
 
6. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Actielijst OPR-vergadering 04-10-2022 

Oorsprong Onderwerp Wat Wie en wanneer 

Agendapunt 3 Verslag 9-6-2022 Stand van zaken van de structuurklas wordt 
gedeeld met de OPR. 

CvB  

 


