
In onderstaand schema is de organisatiestructuur van het samenwerkingsverband 
weergegeven.  

 

 

 

 

Toelichting op het organogram 
 
Coöperatieve Vereniging  
Onderwijsbesturen in de regio zijn verplicht als lid aangesloten bij het 
samenwerkingsverband.  
Onderwijsbesturen van buiten de regio, die leerlingen uit de regio Zaanstreek hebben 
ingeschreven, kunnen zich bij het samenwerkingsverband aansluiten als lid of als 
deelnemer.  
 
Algemene ledenvergadering 
De leden worden vertegenwoordigd in de algemene ledenvergadering van de 
vereniging. De algemene ledenvergadering functioneert als intern toezichthoudend 
orgaan ten aanzien van de directeur-bestuurder. 
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Directeur-bestuurder 
De directeur-bestuurder vormt het bestuur en is belast met de dagelijkse leiding 
binnen de coöperatie.  
 
Ondersteuningsplanraad (opr) 
Dit is het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband en bestaat uit 
een geleding personeel en een geleding ouders/leerlingen, afgevaardigd door de 
(G)MR van de schoolbesturen.  
De opr heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en adviesrecht met 
betrekking tot de aanstelling of ontslag van de directeur-bestuurder.  
 
Beleidsadviesgroep passend onderwijs 
De beleidsgroep bestaat uit leidinggevenden van de diverse schoolsoorten en 
vertegenwoordigers van besturen. De beleidsgroep volgt de uitwerking van het 
afgesproken beleid in de praktijk, doet voorstellen om het beleid aan te passen of te 
actualiseren en initieert nieuwe ontwikkelingen.  
 
Commissie voor toewijzing en advies (cta) 
De commissie geeft de directeur-bestuurder advies over de toelaatbaarheid tot de 
tussenvoorzieningen en het vso en geeft advies aan scholen over leerlingen die 
vastlopen in het onderwijs of waarbij ouders en school het niet eens zijn over het 
vervolgtraject of de ondersteuning van een leerling. 
 
Relatie met Stichting Saenstroom 
De Stichting Saenstroom houdt het orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) in 
stand. De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband vormt tevens het 
bestuur van het opdc. De leden van de algemene ledenvergadering uit het regulier 
voortgezet onderwijs (OVO-Zaanstad, Zaam en Stichting St. Michaël) houden 
toezicht op het handelen van de bestuurder. De dagelijkse leiding van het opdc is in 
handen van een directeur. Er is sprake van een personele unie. 
 
Relatie met scholen 
De directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband neemt deel aan de beraden 
(havo-vwo-beraad, vmbo-beraad, pro/vso-beraad), indien onderwerpen met 
betrekking tot de verantwoordelijkheden van het samenwerkingsverband op de 
agenda staan. De directeur-bestuurder kan zelf ook onderwerpen aandragen. 
Tenminste één keer per jaar organiseert het samenwerkingsverband een 
themamiddag of studiemiddag voor leidinggevenden, coördinatoren ondersteuning 
en begeleiding van alle scholen van het samenwerkingsverband. Op deze 
bijeenkomsten kunnen relaties van het samenwerkingsverband, zoals 
vertegenwoordigers van de jeugdteams en leerplicht, worden uitgenodigd. 
 
 
 

 

 

 


