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AB SWV Helmond-Peelland VO
DB SWV Helmond-Peelland VO
22 maart 2017

Onderwerp
Symbioseklas 2017
Beslispunten
1. In te stemmen met het implementeren van arrangement symbioseklas 2017 vanaf schooljaar
2017-2018.
2. Toegang tot de symbioseklas 2017 te laten verlopen via SWV Helmond-Peelland VO.
3. Leerlingen die in aanmerking komen voor symbioseklas 2017 in te schrijven als reguliere voleerling.
4. Bij voorkeur met Aloysiusstichting (de Korenaer Helmond) afspraken te maken over inzet
expertise cluster 4.
5. De symbioseklas 2017 te huisvesten bij Vakcollege Helmond.
6. De te maken kosten van € 5.000 per leerling per jaar te betalen vanuit de post
maatwerkarrangementen.
Inleiding
SWV Helmond-Peelland VO vindt het belangrijk zo veel mogelijk leerlingen onderwijs te geven binnen
het regulier onderwijs. Voor leerlingen die zijn aangewezen en blijven aangewezen op voortgezet
speciaal onderwijs, blijft dat onderwijs beschikbaar. Er zijn in de regio diverse initiatieven die bijdragen
aan de afname van het vso. Een voorbeeld is de symbioseklas.
Symbioseklas: wat is het?
Leerlingen die beschikken over een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs (tlv-vso)
schrijven zich in bij vso De Korenaer Helmond. Zij volgen hier alle onderwijsuren. Vanaf leerjaar 3
verandert er wat voor deze leerlingen. De theoretische vakken blijven gedoceerd worden op De
Korenaer Helmond, maar voor de leerlingen voor wie het een passend aanbod is, is er een afspraak
gemaakt met het Vakcollege Helmond over het volgen van praktijklessen. De praktijklessen worden
door en bij het Vakcollege Helmond verzorgd. Het Vakcollege Helmond beschikt over
gespecialiseerde docenten en leslokalen die speciaal zijn ingericht voor de praktijklessen. Op deze
wijze krijgen leerlingen de kans zich in de praktijkvakken te bekwamen: een voorwaarde om mee te
mogen doen voor een vmbo-kader of vmbo-basis examen. De theoretische vakken worden onder
regie en volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting van het Vakcollege Helmond gegeven op
de Korenaer Helmond.
Symbioseklas 2017: wat verandert er?
Leerlingen die in leerjaar 3 gebruikmaken van de symbioseconstructie, worden uitgeschreven bij vso
De Korenaer en ingeschreven bij het Vakcollege Helmond. Aan de invulling van het lesprogramma
verandert niets.
Waar in het verleden het Vakcollege Helmond van vso De Korenaer Helmond een vergoeding ontving
voor een deel van de kosten die het Vakcollege maakte, wordt bij symbioseklas 2017 door het
Vakcollege Helmond een vergoeding aan vso De Korenaer Helmond betaald voor een deel van de
kosten die vso De Korenaer Helmond maakt.
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Symbioseklas

Symbioseklas 2017

Voor wie?
Verhouding
onderwijstijd vso- vo
Waar is de leerling
ingeschreven.

Tlv-waardige leerlingen klas 3 en 4

Tlv-waardige leerlingen klas 3 en 4

50% - 50%

50% -50%

De Korenaer Helmond

Vakcollege Helmond

Wat zijn kosten SWV?

Per leerling: € 9.500

Per leerling: € 5.000

Symbioseklas 2017: voor wie?
• Jongeren uit ons samenwerkingsverband die zijn ingeschreven bij vso De Korenaer Helmond,
leerjaar 3 en 4.
• Leerlingen die in staat zijn een vmbo-basis of vmbo-kader diploma te halen.
ONZO: hoe is de toegang geregeld?
• Via de ACT.
• Alle leerlingen vso, onderwijsniveau vmbo-basis of vmbo-kader, krijgen per direct bij
inschrijving in brugklas vso, een tlv voor maximaal twee jaar.
• Na afloop van de tlv-vso wordt door de ACT geïnventariseerd welke leerlingen geschikt zijn
voor een plek in de symbioseklas 2017.
• SWV Helmond-Peelland VO neemt op basis van advies ACT besluit over toewijzing
arrangement symbioseklas 2017. *)
• Leerling wordt uitgeschreven vóór 1 oktober bij vso De Korenaer.
• Leerling wordt ingeschreven vóór 1 oktober bij Vakcollege Helmond.
• Ouders, SWV en VCH tekenen een eensgezindheidsverklaring.
• Vakcollege Helmond ontvangt per ingeschreven leerling een bedrag van € 5.000
• Vakcollege Helmond kan het bedrag van € 5.000 inzetten voor bijvoorbeeld de inkoop van
onderwijs bij vso De Korenaer Helmond.
Beoogd effect
• Minder thuiszitters.
Dit voorstel is in overeenstemming met de volgende uitgangspunten (bron: Ondersteuningsplan SWV
Helmond-Peelland VO, 2014-2018, pagina 9):
Samen verantwoordelijk: alle partners van SWV Helmond-Peelland VO werken vanuit een
professionele houding en nemen verantwoordelijkheid om voor iedere leerlingen een passende
oplossing te vinden in de regio.
Het concept symbioseklas is succesvol gebleken. Leerlingen die gebruikgemaakt hebben van de
symbioseklas (samenwerking van De Korenaer Helmond en het Vakcollege Helmond) zijn in staat
gebleken binnen vier jaar een regulier vmbo-diploma te halen. In 2014-2015 ging het om 9 leerlingen
en in 2015-2016 om 11 leerlingen (voor beide jaren een slagingspercentage van 100%). De
onderwijstijd wordt ongeveer gelijk verdeeld over vso De Korenaer Helmond en Vakcollege Helmond.
Doelmatig en opbrengstgericht werken: het SWV werkt efficiënt en effectief zodat zo veel mogelijk
middelen kunnen worden ingezet op de werkvloer. Processen worden zo eenvoudig mogelijk
georganiseerd.
Resultaten
Dit voorstel draagt bij aan de resultaten zoals benoemd (bron: Ondersteuningsplan SWV HelmondPeelland VO, 2014-2018, pagina 9):
- Er zijn arrangementen gerealiseerd die bijdragen aan het verminderen van vso-plaatsen.
- Het aantal thuiszitters daalt in de ondersteuningsplanperiode met 50%.
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Argumenten
1.1. Continuïteit symbiose, voor leerlingen die nu in de symbioseklas zitten, borgen: de bestaande
overeenkomst tussen vso De Korenaer Helmond en Vakcollege Helmond is per 1 augustus 2017
opgezegd. De reden is gelegen in het feit dat vso De Korenaer Helmond de
ondersteuningsbekostiging die het ontvangt (€ 9.500 per leerling per jaar van SWV HelmondPeelland VO) voor zichzelf houdt. Verwacht mag worden dat het Vakcollege waar de leerlingen
ongeveer de helft van de onderwijstijd doorbrengen, een deel van deze
ondersteuningsbekostiging zou ontvangen voor de symbiose-leerlingen. Vso De Korenaer betaalt
op dit moment volgens overeenkomst uitsluitend een percentage van de basisbekostiging aan
Vakcollege Helmond. Vakcollege Helmond heeft geprobeerd de overeenkomst open te breken
omdat de huidige symbioseovereenkomst voor het Vakcollege een verliesgevende constructie is.
SWV Helmond-Peelland VO heeft er baat bij hieraan mee te werken omdat symbioseklas 2017
ook voordelen voor SWV Helmond-Peelland biedt.
1.2. Vmbo-diploma binnen vier jaar bereikbaar: de leerlingen die gebruikmaken van de symbioseklas
2017, volgen na 2 jaar vso-onderwijs, 2 jaar regulier onderwijs. Naast een besparing van 2 jaar
vso-onderwijs, kan hierbij nog een besparing in onderwijstijd opgeteld worden. Leerlingen die bij
vso De Korenaer Helmond zijn ingeschreven, verblijven daar gemiddeld vijf jaar. Door te kiezen
voor de symbioseklas 2017 wordt het aantal jaren in het v(s)o tot vier jaar teruggebracht.
2.1. Symbiose 2017 beschikbaar voor alle leerlingen vso die tot de doelgroep behoren: door de
voorziening via het ACT toe te wijzen, is de voorziening weliswaar gehuisvest op een vo-school
(in dit geval Vakcollege Helmond) maar toegankelijk voor leerlingen van andere vso-scholen die
tot ons samenwerkingsverband behoren. De ACT bewaakt tevens dat de symbioseklas 2017
uitsluitend beschikbaar is voor die leerlingen voor wie de basisondersteuning onvoldoende is en
die bij afwezigheid van de symbioseklas 2017 zouden zijn aangewezen op het vso.
3.1. Regulier onderwijs waar het kan, speciaal onderwijs waar het moet: leerlingen zijn gebaat bij een
zo normaal mogelijke uitgangspositie. Door ze in te schrijven bij een reguliere vo-school,
profiteren zij van het beste van twee werelden: expertise vso gecombineerd met praktijkvakken
bij vo.
3.2. Aantal vso-leerlingen daalt, maar kwaliteit blijft: de leerlingen worden ingeschreven in het vo en
komen in aanmerking voor de basisbekostiging (circa € 6.000 per leerling per jaar). Leerlingen
die in het vso zijn ingeschreven (bij vso De Korenaer Helmond) ontvangen per leerling naast de
basisbekostiging van circa € 6.000 per leerling per jaar, ondersteuningsbekostiging. De
ondersteuningsbekostiging voor vso-leerlingen wordt in mindering gebracht van het budget van
het betreffende samenwerkingsverband (in dit geval SWV Helmond-Peelland VO) en bedraagt
circa € 9.500 per leerling per jaar. Door de leerlingen in te schrijven bij een reguliere vo-school
wordt SWV Helmond-Peelland VO niet belast voor de ondersteuningsbekostiging. De helft van de
lestijd is inzet vso-expertise gewenst is. Het Vakcollege krijgt daarom een tegemoetkoming van €
5.000 per leerling per jaar om voor dit bedrag deze expertise in te kopen.
4.1. Never change a winning team symbioseklas 2017 gaat feitelijk over een administratieve
verandering. De scholen vso De Korenaer en Vakcollege Helmond werken al sinds 2009 op deze
wijze. Het heeft de voorkeur dat deze samenwerking wordt voortgezet en past bij het
uitgangspunt dat alle schoolbesturen die zijn aangesloten bij SWV Helmond-Peelland VO samen
de verantwoordelijkheid hebben genomen zich in te zetten voor passend onderwijs.
5.1. Thuisnabij en makkelijk te organiseren: symbioseklas 2017 wordt een arrangement van SWV
Helmond-Peelland VO maar is inhoudelijk niet nieuw. Al vanaf 2009 wandelen de
symbioseleerlingen van vso De Korenaar in Helmond naar het Vakcollege om daar praktijklessen
te volgen. Om die reden ligt het voor de hand de symbioseklas 2017 bij het Vakcollege Helmond
te huisvesten.
6.1. Kosten vso nemen af, kosten arrangementen nemen beperkt toe: de totale kosten van een
arrangement symbioseklas 2017 bedragen per leerling 2 x € 5.000 = € 10.000. Per jaar is dat €
5.000 voor SWV Helmond-Peelland VO. Gemiddeld zitten er nu 20 leerlingen in de symbioseklas.
Dit betekent dat de kosten per kalenderjaar 20 x 5.000 = € 100.000 bedragen. De leerlingen zijn
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nu ingeschreven in het vso en de kosten daarvan bedragen per
jaar voor SWV Helmond-Peelland VO 20 x € 9.500 = €
190.000. Dat betekent een afname van jaarlijkse kosten voor SWV Helmond-Peelland VO van €
90.000.
Kanttekeningen
5.1. Thuisnabij is leidend: het Vakcollege huisvest met de komst van symbioseklas 2017 opnieuw een
arrangement van SWV Helmond-Peelland VO. Vakcollege kent al een integratieklas, twee
syntheseklassen en nu ook de symbioseklas 2017. Het is niet de bedoeling dat alle
arrangementen op één locatie worden gehuisvest. In dit geval is uitdrukkelijk gekozen voor het
Vakcollege Helmond omdat de symbioseklas niet nieuw is maar hier al wordt uitgevoerd. Feitelijk
kan symbioseklas 2017 als een doorstart worden gezien. Als elders in het
samenwerkingsverband vraag blijkt te zijn naar een dergelijke constructie en deze in
samenspraak met vso, thuisnabij gerealiseerd kan worden, is dat altijd een optie.
Middelen
Op jaarbasis bedragen de kosten, uitgaande van 20 leerlingen symbioseklas 2017, € 100.000. Deze
kosten komen ten laste van de maatwerkarrangementen.
De afname afdrachten vso neemt tegelijkertijd af voor 20 leerlingen x ondersteuningsbekostiging a €
9.500 is € 190.000.

Vervolgstappen
1. Besluitvorming DB SWV Helmond-Peelland VO
2. Besluitvorming AB SWV Helmond-Peelland VO.
3. Uitwerken procedure door Vakcollege Helmond in samenspraak met SWV HelmondPeelland VO.
4. Vóór 1 mei 2017 overeenkomst maken tussen SWV Helmond-Peelland VO en Vakcollege
Helmond.
5. Implementatie en start vanaf 1 augustus 2017.
De notitie ‘symbioseklas’ is in de bestuursvergadering van 10 april 2017 vastgesteld.

H. Schapenk
Voorzitter
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