Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
13 november 2017 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), de heer R. van
Deursen (IVO-Deurne), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer L. van Genugten
(penningmeester, Jan van Brabant College), mevrouw M. van Leeuwen (SWV
Helmond-Peelland VO), de heer M. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I.
van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), de heer J. Schoeren (Commanderij
College), de heer H. de Vries (SSOE)
Afwezig: mevrouw M. Hertroijs (secretaris, De Berkenschutse), mevrouw L. van den
Oever (Zuiderbos), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de heer H. Vullings
(Strabrecht College)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Mevrouw Hertroijs en mevrouw Van
den Oever hebben zich afgemeld. De heer Vullings (interim Strabrecht College) heeft
zich afgemeld en heeft aangegeven in te stemmen met de voorgestelde stukken.
De mededelingen zijn schriftelijk verzonden aan het algemeen bestuur. Er zijn geen
inhoudelijke vragen betreffende de mededelingen.
2. Kengetallen
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat de voorlopige definitieve vso-aantallen per 1
oktober 2017 bekend zijn en dat SWV Helmond-Peelland VO met 11 vso-leerlingen is
toegenomen. Vanuit de Emiliusschool is er een groei van 9 leerlingen binnen het vso.
Deze leerlingen hebben de overstap gemaakt van het so naar het vso. De heer De
Vries merkt op dat er meer meervoudig gehandicapte kinderen (categorie 3) binnen
de vso-scholen zijn, omdat sommige gemeenten minder snel een vrijstelling van
leerplicht afgeven. Bij De Berkenschutse is ook een flinke groei geconstateerd (circa
20) in het aantal vso-leerlingen. De voorzitter stelt voor dat mevrouw Hertroijs met een
analyse komt in samenwerking met de vso-bestuurders om na te gaan waar deze
groei vandaan komt. De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
3. Conceptverslag 26 juni 2017 en conceptverslag toezichthouders 26
juni 2017
Naar aanleiding van de actielijst van het conceptverslag van 26 juni 2017, vraagt de
voorzitter of de notitie kwaliteitszorg door de heer De Vries is aangeleverd. De heer
De Vries vertelt dat hij deze notitie naar de werkgroep heeft verstuurd. De voorzitter
geeft aan dat de notitie mogelijk voor het volgend overleg geagendeerd kan worden.
Het verslag van 26 juni 2017 en het verslag van 26 juni 2017 toezichthouders worden
ongewijzigd vastgesteld.
4. Inkoop- en aanbestedingsbeleid
De heer Van Genugten licht de notitie ‘inkoop – en aanbestedingsbeleid’ toe. De
aanwezigen gaan unaniem akkoord met het inkoop- en aanbestedingsbeleid zoals
beschreven en de inkoopvoorwaarden.
5. Externe rebound
De voorzitter geeft aan dat de zorgcoördinatoren behoefte hebben aan een tijdelijke
opvang voor leerlingen die momenteel niet te handhaven zijn binnen het regulier
onderwijs. Hij licht de notitie ‘Externe rebound Time out’ toe. De heer Schoeren vertelt

dat er mogelijk ook middelen beschikbaar zijn van de gemeenten om deze voorziening
in te richten en stelt voor een beleidsmedewerker erbij te betrekken.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het voornemen een externe rebound te
organiseren, een werkgroep in te stellen en opdracht te geven uitwerking aan het
besluit te geven. Mocht een school een geschikte ruimte beschikbaar willen stellen,
dan kan dit gemeld worden bij mevrouw Van Leeuwen.
6. Ondersteuningsplan 2018-2022
Mevrouw Van Leeuwen geeft een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen van
het ondersteuningsplan 2018-2022. De presentatie wordt meegestuurd met het
verslag, zodat de bestuurders deze kunnen verspreiden binnen hun school. Mevrouw
Van Nieuwenhuijsen stelt voor een stuk op te nemen over de verantwoordelijkheid van
onderwijs en gemeenten in de tekst bij lwoo en sociaalemotionele problematiek. De
heer Van Dijen merkt op dat de ‘kruisjeslijst’ van het vso onjuist is en er een stuk tekst
ontbreekt op pagina 27 betreffende residentiële leerlingen. De lijst van het vo blijkt ook
wat aanpassingen nodig te hebben. Mevrouw Van Leeuwen stelt voor dat de scholen
deze wijzigingen uiterlijk 21 november 2017 bij haar aan te leveren zodat deze bij de
ondersteuningsplanraad (OPR) op 22 november 2017 juist zijn weergegeven.
De heer Van Deursen merkt op dat de wijzigingen rondom lwoo niet per 1 augustus
2018 ingaan, maar per 1 augustus 2019. Mevrouw Van Leeuwen neemt de
wijzigingen mee en verwerkt het in het ondersteuningsplan en de presentatie.
De aanwezigen gaan unaniem akkoord met het ondersteuningsplan 2018-2022.
7. (Meerjaren)begroting 2018
De heer Van Genugten vertelt dat de (meerjaren)begroting 2018 uitvoerig is
besproken met de financiële adviescommissie. De heer Schoeren merkt op dat in de
risicoanalyse wordt gesproken over een tlv-duur van 5 jaar. Omdat de risicoanalyse
een vastgesteld stuk is, wordt het meegenomen in de volgende versie van de
risicoanalyse.
De (meerjaren)begroting 2018 wordt unaniem vastgesteld door de vergadering.
8. Kwaliteitszorg
De voorzitter geeft aan dat het DB voorstelt dat er een onafhankelijk deskundige
binnen scholen gaat kijken naar de kwaliteitszorg. Daarnaast bespreekt hij de
mogelijkheid om een enquête uit te zetten rondom het toezichthoudend orgaan van
SWV Helmond-Peelland VO binnen het AB en DB. De aanwezigen bespreken nut en
noodzaak van beide onderwerpen. Ten aanzien van het onderzoek kwaliteitszorg in
de scholen is er een akkoord. Ten aanzien van de enquête toezichthoudend orgaan,
geeft de vergadering aan tevreden te zijn over de wijze waarop de zelfevaluatie
jaarlijks plaatsvindt. Dit voorstel wordt terzijde geschoven.
9. Rondvraag
De heer Van Deursen vertelt dat er een nieuwe rector is benoemd bij IVO-Deurne,
namelijk mevrouw Oegema. Zij zal per 8 januari 2018 starten met haar nieuwe functie.
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen merkt op naar aanleiding van de vergadering van de
toezichthouders, er nog geen actie is ondernomen richting de Aloysiusstichting met
betrekking tot de afwezigheid binnen de vergaderingen. De aanwezigen stellen voor
een brief te sturen aan het bestuur van de Aloysiusstichting die getekend wordt door
de heer Schapenk, als voorzitter van het DB en mevrouw Van Nieuwenhuijsen, als
voorzitter van het AB.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.00 uur.

De heer Van Genugten maakt gebruik van de aanwezigheid van alle vo-bestuurders
betreffende het onderwerp RPO. Hij geeft aan dat de stukken naar het ministerie zijn
verzonden en verzoekt de vo-scholen de toegezonden stukken toe te sturen aan de
wethouder van de betreffende gemeente.
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Het verslag van 13 november 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering van
15 januari 2018

H. Schapenk, voorzitter

