Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
15 januari 2018 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), de hee R. van
Deursen (IVO-Deurne), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer L. van Genugten
(penningmeester, Jan van Brabant College), mevrouw M. Hertroijs (secretaris, De
Berkenschutse), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), de heer H.
Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck
College), mevrouw E. Oegema (IVO-Deurne), de heer J. Schoeren (Commanderij
College), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting)
Afwezig: mevrouw L. van den Oever (Zuiderbos), de heer H. de Vries (SSOE), 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. De heer De Vries en mevrouw Van
den Oever hebben zich afgemeld. Mevrouw Oegema is voor het eerst aanwezig
binnen het algemeen bestuur als nieuwe rector van IVO-Deurne. Er wordt een korte
voorstelronde gehouden.
Er is op 6 maart 2018 een bijeenkomst ‘experiment samenwerking regulier en speciaal
onderwijs’ georganiseerd door de VO-raad. Mevrouw Van Leeuwen deelt hierover
informatie uit en geeft aan naar deze bijeenkomst te gaan. De voorzitter vraagt of er
andere geïnteresseerden zijn. Zij kunnen zich melden bij mevrouw Van Leeuwen.
De ondersteuningsplanraad (OPR) heeft ingestemd met het ondersteuningsplan 20182022. Op 31 januari 2018 wordt er OOGO gevoerd met de betrokken gemeenten.
De OPR heeft aangegeven graag een keer per jaar in gesprek te gaan met de
voorzitter van het algemeen bestuur als toezichthoudend orgaan. Mevrouw Van
Nieuwenhuijsen zal hiervoor uitgenodigd worden. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen wil
graag het voorzitterschap van het algemeen bestuur agenderen.
2. Conceptverslag 13 november 2017
Het conceptverslag van 13 november 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Advies monitoring en verantwoording
Mevrouw Van Leeuwen ligt de notitie ‘monitoring en verantwoording in SWV HelmondPeelland VO’ toe. De vergadering gaat unaniem akkoord met dit voostel. De voorzitter
vraagt welke vo- en vso-school als eerste willen starten. De vraag wordt uitgezet
binnen het Jan van Brabant College Deltaweg, Hub van Doornecollege, Vakcollege
Helmond en Commanderij College. De heer Verstegen vraagt het binnen de
Aloysiusstichting en mevrouw Hertroijs zal de heer De Vries benaderen met deze
vraag.
4. Zorgplicht
De voorzitter vertelt dat er af en toe sprake is van interpretatieverschillen betreffende
zorgplicht vanuit de Wet passend onderwijs. Er is een stuk meegestuurd en uitgedeeld
waarin de zorgplicht wordt beschreven. De voorzitter vraagt de aanwezigen vooral in
samenwerking de best passende plek voor een leerling te zoeken en stelt voor dat
deze informatie verspreid wordt onder de netwerken zorgcoördinatoren en begeleiding
en zorg.
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5. Rondvraag
De heer Van Dijen vertelt dat er een werkgroep start met vertegenwoordigers vanuit
de ministeries, Lecso en professionals vanuit het EMB-onderwijs. Zij gaan bekijken of
het EMB-onderwijs los kan komen van passend onderwijs waarbij ook de verevening
ter sprake gaat komen.
Daarnaast vraagt de heer Van Dijen aandacht voor het feit dat de mindset van
samenwerkingsverbanden lijkt te veranderen en de vo- en vso-scholen tegenover
elkaar komen te staan. Hij doet een oproep de samenwerking te blijven zoeken en
gezamenlijk de verantwoordelijkheid te dragen.
Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat zij in juni 2017 de opdracht van het algemeen
bestuur heeft gekregen de ACT te evalueren. Ze vraagt hoe zij dit kan invullen.
De aanwezigen stellen voor vragen op te stellen en deze te verspreiden onder het
bestuur en netwerken zorgcoördinatoren en begeleiding en zorg. Deze uitkomsten
kunnen vervolgens gepresenteerd worden in de verschillende netwerken. Wanneer
iemand graag een specifieke vraag terug wilt zien in deze vragenlijst, kan dit
aangeleverd worden bij mevrouw Van Leeuwen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.00 uur. De
volgende vergadering vindt plaats op 9 april 2018.
Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

18011501

Voorzitterschap AB agenderen bij algemeen
bestuur
Start monitoring en verantwoording voorleggen
binnen scholen

I. van
Nieuwenhuijsen
L. van
Genugten, R.
van Deursen,
H. Schapenk, J.
Schoeren, J.
Verstegen en
H. de Vries
M. van
Leeuwen

11 juni 2018

18011502

18011503

Informatie over zorgplicht verspreiden binnen
netwerken

z.s.m.

z.s.m.

Het verslag van 15 januari 2018 is in de bestuursvergadering van 9 april 2018
ongewijzigd vastgesteld.

H. Schapenk
Voorzitter
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