Aan:

Algemeen bestuur
Samenwerkingsverband passend onderwijs VO-VSO Helmond-Peelland
Dagelijks bestuur
25 augustus

Van:
Datum:
Onderwerp:
Beslispunten

Verdeling middelen aanvragen SWV

1. In te stemmen met de verdeling van middelen zoals in de bijlage bij deze nota wordt
voorgesteld;
2. In te stemmen met het opnemen van één post in de begroting “Aanvragen SWV-middelen”
voor zowel VO/VSO-projecten als professionalisering vallen;
3. De coördinator van het samenwerkingsverband te belasten met de monitoring/evaluatie.
Inleiding
Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft met de vaststelling van de begroting voor 20132014 ingestemd met het bestemmen van een deel van de financiën voor Samenwerkingsprojecten
VO-VSO en een deel voor Ondersteuning professionalisering scholen. Zoals in het
ondersteuningsplan vermeld worden deze gelden besteed aan aanvragen vanuit het
samenwerkingsverband (Ondersteuningsplan 2013-2014, pagina 39). Voor de zomervakantie hebben
de leden van het AB een format ontvangen waarmee zij de middelen kunnen aanvragen. Uiterste
inzendtermijn was gesteld op 1 augustus 2013. Deze termijn is één keer opgeschort tot 20 augustus.
Er zijn in totaal 16 aanvragen binnengekomen van (in willekeurige volgorde): Varendonck College,
Carolus Borromeus College, Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne, Jan van Brabant College
Deltastraat, Jan van Brabant College Molenstraat, Dr.-Knippenberg College, Commanderij College,
Strabrecht College, Vakcollege Helmond, en Willibrord Gymnasium. Van de aanvragen zijn er 6 die en
bijdrage leveren aan Samenwerkingsprojecten VO-VSO en 10 die een bijdrage leveren aan
Ondersteuning professionalisering scholen. Totaal is € 425.175 aangevraagd. Door een
begrotingswijziging (extra middelen in verband met deelname experiment) is er totaal beschikbaar
voor Ondersteuning professionalisering € 125.000 en voor VO/VSO-projecten € 130.000.
2013-2014

Beschikbaar

Toekennen

Reserveren

Ondersteuning professionalisering

€ 125.000

€ 83.000

VO/VSO-projecten

€ 130.000

€ 99.200

€ 72.800

Totaal

€ 255.000

€ 182.200

€ 72.800
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Beleidsmatige context
In het aanvraagformulier zijn de volgende punten aan de orde gekomen.
1. Het project moet een bijdrage leveren aan de doelstellingen zoals opgenomen in het
ondersteuningsplan.
2. Het project moet een bijdrage leveren aan de resultaten zoals in het Ondersteuningsplan
genoemd.
3. Wanneer is het voorstel geslaagd, welk resultaat willen we zien?
4. Kan het project na implementatie zonder bijdrage van het samenwerkingsverband
voortbestaan.
5. Is er samenwerking met andere partners (derden).
6. Kan het project door andere scholen in het samenwerkingsverband worden toegepast.
7. Verhouding totale kosten en bijdrage van het samenwerkingsverband.
8. Is het project is een nieuw initiatief of evidence based.
Verdeling
Naar aanleiding van de ingevulde formats hebben wij een voorstel voor de verdeling van middelen
gemaakt waarbij we naast bovengenoemde uitgangspunten aan de hand van de volgende criteria
hebben getoetst:
1. Het project draagt in ieder geval bij aan een beperking van de instroom in het VSO;
2. Er is sprake van samenwerking tussen VO en VSO partners in ons samenwerkingsverband;
3. Er wordt een bijdrage gevraagd voor incidentele startkosten;
4. De aangevraagde middelen worden niet ingezet voor structurele personeelslasten;
5. De middelen worden ingezet voor professionalisering op de werkvloer.
6. Alleen personeelskosten die gemaakt worden voor inhuur VSO-expertise worden vergoed
mits het om VSO-expertise gaat van partners die zijn aangesloten bij ons
samenwerkingsverband.
Alle aanvragen zijn in het overzicht in de bijlage in beeld gebracht. Deze bijlage vormt een integraal
onderdeel van dit besluit. De in dit overzicht genoemde bedragen stellen we voor toe te kennen aan
de aanvragers. De toegekende bedragen worden achteraf uiterlijk 31 augustus 2014 verantwoord en
na behandeling in AB op 13 oktober 2014 definitief vastgesteld.
Beoogd effect en/ of resultaat
Door medewerkers in de scholen zelf het initiatief te laten nemen ten aanzien van projecten die zij
graag in het kader van passend onderwijs zouden willen verwezenlijken, gaat passend onderwijs ook
op de werkvloer een gezicht krijgen.
Argumenten
1.1 Transparante besluitvorming. Door in de aanvraagformulieren standaard vragen op te nemen,
kunnen we vergelijkingen maken van de projecten en zo objectief mogelijk bepalen welke van de
ingediende projecten niet, wel of gedeeltelijk aan de gestelde criteria voldoen. De matrix biedt
hiervan een overzicht en dient als basis voor de besluitvorming.
2.1 Flexibiliteit bij invulling: Door de aanvragen projecten VO/VSO en professionalisering onder te
brengen onder 1 begrotingspost, te weten aanvragen SWV-middelen, kunnen we makkelijker
inspelen op de aanvragen die voorliggen. Als we dat niet doen betekent het namelijk dat
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overschrijding van het ene budget niet automatisch gecompenseerd kan worden met
onderbesteding van andere budget.
3.1 Meten is weten en verantwoorden moet. Het is belangrijk om te leren van de projecten die we
inzetten. Om te voorkomen dat middelen van het samenwerkingsverband in de algemene
middelen van de scholen belanden maar ook om te leren is het goed de projecten te monitoren.
De aanvragers die gehonoreerd worden met een (deel van) het aangevraagde bedrag krijgen dit
onder voorwaarden van een inhoudelijke en financiële verantwoording vóór 1 september 2014.
De inhoudelijk verantwoording gebeurt via een monitor die de coördinator uitvoert. De
financiële verantwoording is nodig in verband met verantwoording door het
samenwerkingverband richting Ministerie OCW.
Kanttekeningen
De aanvragen worden gedeeltelijk betaald uit geld dat is opgenomen in de begroting. Een gedeelte
betreft een 1ste begrotingswijziging 2013-2014 waarover de OPR instemmingsadvies heeft en die op
17 september aan de OPR wordt voorgelegd. Pas na dat advies zullen de aanvragen gehonoreerd
worden.
Middelen
Financiën
Voor deze projecten zijn middelen in de begroting van het samenwerkingsverband opgenomen. Deze
zijn voor Samenwerkingsprojecten VO-VSO € 130.000 en als Ondersteuning professionalisering
scholen € 125.000,=. Totaal beschikbaar voor “Aanvragen SWV-middelen” is derhalve € 255.000
Communicatie
Scholen die hun aanvraag (gedeeltelijk) gehonoreerd zien, leveren een korte tekst (maximaal 250
woorden) van het project aan ten behoeve van de website van het samenwerkingsverband.
Vervolgstappen
Voordat tot toekenning van de middelen wordt overgegaan moet de OPR instemmen met de
begrotingswijziging zoals in een separaat voorstel is voorgelegd.
Resultaten (monitor en financieel) worden gepresenteerd in AB van 13 oktober 2014. Het AB zal
beslissen over definitieve toekenning van de verstrekte bedragen.
Gewijzigd, als volgt vastgesteld (zie vastgesteld verslag van 9 september 2013):
Niet aan 7 aanvragers samen wordt € 70.000 toegekend maar aan elke aanvrager € 10.000,=. Met
deze wijziging en de aanvulling dat ook het Commanderij College de aanvraag opnieuw kan
indienen, stemt de vergadering unaniem in.

BIJLAGE: Overzicht
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1.Varendonck College: In gesprek met leerling en ouders: 30 ib-ers en 15 mentoren leren in groepen van 10, in eendaagse training gesprekstechnieken aan door middel van rollenspellen.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
NEEN
JA
JA
JA
Zie voetnoot
Toelichting aanvraag professionalisering:
Zie toelichting 6.
2. Carolus Borromeus College: Versterken competenties docenten en OOP: Personeel leren omgaan met leerlingen met problematiek binnen het autistisch centrum.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
?
JA
JA
Zie voetnoot
Toelichting aanvraag professionalisering:
Zie toelichting 6.
3. IVO Deurne: Scholing op maat voor interne begeleiders: verdieping van kennis van vijftien ib-ers met betrekking tot bepaalde thema’s.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
JA
JA
?
JA
JA
Toelichting aanvraag professionalisering:
Zie toelichting 6.

Toekennen
Zie voetnoot

4. Jan van Brabant College Molenstraat: Professionalisering docenten: door coaching ‘on te job’ vijftig docenten leren omgaan met specifiek gedrag van leerlingen.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
NEEN
?
JA
JA
Zie voetnoot
Toelichting aanvraag professionalisering:
Zie toelichting 6.
5.dr.-Knippenberg College: Versterken competenties vakdocenten en mentoren: docenten/mentoren leren handelingsgericht werken en begeleiden.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
JA
NEEN
JA
JA
JA
Toelichting aanvraag professionalisering:
Zie toelichting 6.

Toekennen
Zie voetnoot

Voetnoot: Een totaalbedrag van € 70.000 wordt toegekend aan de gezamenlijke aanvragen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 12 (deel professionalisering).
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6. Commanderij College: Goed zijn en beter worden: deskundigheidsbevordering (o.a. master, scholing IB-ers) en zorgstructuur school aanpassen.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
JA
JA
JA
Zie voetnoot
Toelichting aanvraag professionalisering: betreft de aanvragen 1 t/m 6 en een deel van 12
Voor professionalisering zijn hebben in totaal 7 organisaties aanvragen ingediend. Wij stellen voor een gezamenlijke toekenning te doen aan de indieners van deze voorstellen ten bedrage van
€ 70.000. Voorwaarden van toekenning, naast de hierboven genoemde vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

Inzet deskundigen wordt ingehuurd bij VSO-partners die aangesloten zijn bij ons samenwerkingsverband en daarvoor een financiële vergoeding krijgen;

Het betreft een gezamenlijk voorstel dat in het hele samenwerkingsverband ingezet kan worden;

Nog dit schooljaar worden de plannen uitgevoerd;

Het voorschot van € 70.000 wordt pas definitief vastgesteld na verantwoording aan DB van samenwerkingsverband, uiterlijk 1 september 2014 (AB 14-10-2014).
7. IVO Deurne: Managementsessie: Zorg voor structuur: checklist maken om te beoordelen hoe leerlingen IVO Deurne met grote structuurbehoefte worden begeleid.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
NEEN
JA
JA
NEEN
0
Toelichting aanvraag professionalisering:
Hoewel dit voorstel niet direct een samenwerking betreft tussen VO en VSO en het met name gericht is op het management, stellen we voor dit op schaal van het samenwerkingsverband (via
netwerk begeleiding en zorg) te organiseren en een nieuwe aanvraag in te dienen. De kosten passen dan binnen de projecten SWV. De nieuwe aanvraag wordt naast de hierboven genoemde
vijf voorwaarden getoetst aan de volgende voorwaarden:

Inzet deskundigen wordt ingehuurd bij VSO-partners die aangesloten zijn bij ons samenwerkingsverband en daarvoor een financiële vergoeding krijgen;

Het betreft een gezamenlijk voorstel dat voor het hele samenwerkingsverband ingezet kan worden;

Nog dit schooljaar worden de plannen uitgevoerd;

Het voorschot wordt pas definitief vastgesteld na verantwoording aan DB van samenwerkingsverband, uiterlijk 1 september 2014 (AB 14-10-2014).
8. Carolus Borromeus College: Vluchtheuvel: een fysieke voorziening in de school voor alle leerlingen op het Carolus die even uit de klassenomgeving moeten.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
JA
NEEN
JA
€ 11.000
Toelichting aanvraag VO/VSO-projecten:
De aanvraag van totaal € 41.000 zitten bestaat voor 29.000 uit structurele personeelskosten VO en voor € 6.000 voor inhuur VSO-expertise. Daarnaast zit in de aanvraag een bedrag van €
1.000 voor inhuur SMW en een bedrag van € 5.000 voor materiaalkosten. De VO-personeelskosten en inhuur SMW niet toekennen. Overige wel.
Voorwaarden van toekenning, naast de hierboven genoemde vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

Inzet deskundigen wordt ingehuurd bij VSO-partners die aangesloten zijn bij ons samenwerkingsverband en daarvoor een financiële vergoeding krijgen;

Nog dit schooljaar worden de plannen uitgevoerd;

Het voorschot van € 11.000 wordt pas definitief vastgesteld na verantwoording aan DB van samenwerkingsverband, uiterlijk 1 september 2014 (AB 14-10-2014).
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9. Jan van Brabant College Deltaweg: De Halte: een tussenvoorziening die veel kenmerken heeft van de syntheseklas.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
NEEN
NEEN
JA
0
Toelichting aanvraag VO/VSO-projecten:
De aanvraag van totaal € 35.000,= is onvoldoende onderbouwd. Duidelijk is dat het hier in ieder geval gaat om personeelskosten. Echter: ons samenwerkingsverband heeft het voornemen
geuit in het schooljaar 2013-2014 te starten met drie syntheseklassen in het samenwerkingsverband. Het gaat hier om een samenwerking tussen de volgende partners: Berkenschutse,
Carolus Borromeus College, Aloysisusstichting (De Hilt) , Vakcollege Helmond en Jan van Brabant College. Ons voorstel is met een goed onderbouwd voorstel te komen dat door de
gezamenlijke partners wordt ingediend. Als de syntheseklassen 1 januari 2014 uiterlijk beginnen, kan een nader te bepalen startsubsidie per syntheseklas voor het boekjaar 2013-2014 worden
toegekend.
10. dr-Knippenberg College: Pilot Binnenboord: fysieke onderwijsplek als tussenvoorziening inrichten waar SMW-er, AB-er en pedagogisch medewerker samenwerken aan terugkeer naar de
klas.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
NEEN
JA
JA
€ 2.000
Toelichting aanvraag VO/VSO-projecten:
Deze tussenvoorziening betreft een aanvraag van in totaal € 14.500 waarvan 12.000 voor structurele personeelskosten VO en € 500 voor inhuur externen. Personeelskosten VO zijn in ons
samenwerkingsverband voor eigen rekening en inhuur externen zou ten laste moeten komen van de afzonderlijke scholen. De materiaalkosten ten behoeve van de inrichting kunnen
gesubsidieerd worden.
Voorwaarden van toekenning, naast de hierboven genoemde vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

Inzet deskundigen wordt ingehuurd bij VSO-partners die aangesloten zijn bij ons samenwerkingsverband en daarvoor een financiële vergoeding krijgen;

Nog dit schooljaar worden de plannen uitgevoerd;

Het voorschot van € 2.000 wordt pas definitief vastgesteld na verantwoording aan DB van samenwerkingsverband, uiterlijk 1 september 2014 (AB 14-10-2014).
11. Strabrecht College: Opzetten en uitvoeren trajectklas: Fysieke onderwijsplek als tussenvoorziening om (dreigende) uitval van overbelaste leerlingen te voorkomen.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
JA
JA
JA
€ 6.200
Toelichting aanvraag VO/VSO-projecten:
Deze tussenvoorziening betreft een aanvraag van in totaal € 22.400 waarvan € 16.500 voor structurele personeelskosten VO en € 6.200 voor kosten inhuur VSO-expertise uit het
samenwerkingsverband. Personeelskosten VO zijn in ons samenwerkingsverband voor eigen rekening. De inhuur VSO-expertise toekennen.

Voorwaarden van toekenning, naast de hierboven genoemde vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan: Inzet deskundigen wordt ingehuurd bij VSO-partners die aangesloten
zijn bij ons samenwerkingsverband en daarvoor een financiële vergoeding krijgen;

Nog dit schooljaar worden de plannen uitgevoerd;

Het voorschot van € 6.200 wordt pas definitief vastgesteld na verantwoording aan DB van samenwerkingsverband, uiterlijk 1 september 2014 (AB 141-2014).
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12. Vakcollege Helmond en Expertisecentrum Antoon van Dijkschool: Integratieklas: Fysiek een klas inrichten voor twaalf cluster-3 leerlingen en deze inschrijven in het regulier onderwijs.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
NEEN
NEEN
JA
€ 40.000
Toelichting aanvraag VO/VSO-projecten:
De aanvraag van totaal € 45.925,= is goed onderbouwd. Hoewel het hier niet om incidentele kosten gaat en er wel structurele personeelskosten zullen zijn, dragen de integratieklassen
belangrijk bij aan de doelstelling dat het de instroom in VSO beperkt. Immers, de 12 leerlingen in deze klas zijn uitgeschreven bij VSO en ingeschreven in VO. Het gaat hier om de zogenaamde
medium arrangementen (extra ondersteuning) die weliswaar gehuisvest is op een aangesloten school maar als bovenschoolse voorziening op schaal van het samenwerkingsverband moet
worden gezien. Om te voorkomen dat de integratieklassen op verschillende plaatsen in het samenwerkingsverband verschillende financiële bijdragen krijgen, stellen we voor dat deze
integratieklas eenmalig een stimuleringsbijdrage van € 40.000 krijgt onder voorwaarde dat er afstemming is met het IVO Deurne.
Overigens moet het duidelijk zijn dat de netto-opbrengsten van minder kinderen in het VSO ten opzichte van 1 oktober 2011 pas vanaf 1 augustus 2015 financieel voordeel gaat opleveren
voor het samenwerkingsverband. Vanaf dat moment loopt de bekostiging via het samenwerkingsverband.
Deze aanvraag bevat ook een component professionalisering zoals ingebracht door Antoon van Dijkschool. Voor dit gedeelte van de aanvraag verwijzen we naar voorstel de toelichting bij
aanvraag 6. Dit deel zal samen met de aanvragen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 worden gehonoreerd.
13. Willibrord Gymnasium: Ontwikkeltraject (hoog)begaafde leerlingen: ontwikkelen van trainingen voor (hoog)begaafde leerlingen, docenten en ouders.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
JA
JA
JA
€ 8.000
Toelichting aanvraag professionalisering:
Er ligt een aanvraag van totaal € 18.000 voor aan het samenwerkingsverband. Onduidelijk is in hoeverre er kosten worden opgenomen voor personeel en voor inhuur expertise VSO-partners.
De aanvraag voor kosten voor deskundigheidsbevordering zoals inhuur externen, trainingen en studiemateriaal (€ 4.000) zijn kosten die op schoolniveau worden gemaakt en horen ons inziens
daarom door de school gedragen te worden. Hetzelfde geldt voor de kosten voor het ontwikkelen van trainingen voor docenten en ouders en leerlingen. Hiervoor wordt een bedrag van €
6.000 aangevraagd. Voor het inrichten van het expertisecentrum wordt een bijdrage van het samenwerkingsverband gevraagd van in totaal € 8.000. Het gaat hier om inzet van ambulante
begeleiding (€ 3.000) en inzet extern deskundigen (€ 5.000).
Wij stellen voor een bedrag van € 8.000 toe te kennen voor inrichting expertiseteam dat op schaal van samenwerkingsverband beschikbaar komt.
Voorwaarden van toekenning, naast de hierboven genoemde vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

Expertise zoals hierboven genoemd wordt ingehuurd bij VSO-partners die aangesloten zijn bij ons samenwerkingsverband;

Nog dit schooljaar worden de plannen uitgevoerd;

Het voorschot van € 8.000 wordt pas definitief vastgesteld na verantwoording aan DB van samenwerkingsverband, uiterlijk 1 september 2014 (AB 14-10-2014).
14. IVO Deurne: Interne rebound: leerlingen die vanwege gedrag niet in klas te handhaven zijn, kunnen tijdelijk in voorziening buiten de klas worden geplaatst.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
NEEN
NEEN
NEEN
JA
€ 5.000
Toelichting aanvraag professionalisering:
De aanvraag bedraagt € 40.000. In de kosten zit een component van € 5.000 voor leermiddelen. De overige kosten betreffen personeelskosten VO en scholingskosten VO. De materiaalkosten
kennen we toe. Voorwaarden van toekenning, naast de hierboven genoemde vijf voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

Nog dit schooljaar worden de plannen uitgevoerd;

Het voorschot van € 6.200 wordt pas definitief vastgesteld na verantwoording aan DB van samenwerkingsverband, uiterlijk 1 september 2014 (AB 14-10-2014).
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15. IVO Deurne en Antoon van Dijkschool: Integratieklas: Fysiek een klas inrichten voor twaalf cluster-3 leerlingen en deze inschrijven in het regulier onderwijs.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
JA
NEEN
NEEN
JA
€ 40.000
Toelichting aanvraag VO/VSO-projecten
De totale kosten bedragen volgens de aanvragers € 170.000 waarvan voor € 38.000 een bijdrage wordt gevraagd aan het samenwerkingsverband.
Hoewel het hier niet om incidentele kosten gaat en er wel structurele personeelskosten zullen zijn, dragen de integratieklassen belangrijk bij aan de doelstelling dat het de instroom in VSO
beperkt. Immers, de 12 leerlingen in deze klas zijn uitgeschreven bij VSO en ingeschreven in VO. Het gaat hier om de zogenaamde medium arrangementen (extra ondersteuning) die weliswaar
gehuisvest is op een aangesloten school maar als bovenschoolse voorziening op schaal van het samenwerkingsverband moet worden gezien. Om te voorkomen dat de integratieklassen op
verschillende plaatsen in het samenwerkingsverband verschillende financiële bijdragen krijgen, stellen we voor dat deze integratieklas eenmalig een stimuleringsbijdrage van € 40.000 krijgt
onder voorwaarden dat er afstemming is met het Vakcollege Helmond.
Overigens moet het duidelijk zijn dat de netto-opbrengsten van minder kinderen in het VSO ten opzichte van 1 oktober 2011 pas vanaf 1 augustus 2015 financieel voordeel gaat opleveren
voor het samenwerkingsverband. Vanaf dat moment loopt de bekostiging via het samenwerkingsverband.
16.Commanderij College: Leerlingen maken het verschil, leerkrachten maken het verschil: Onduidelijk wat precies het project inhoudt.
1.
2.
3.
4.
5.
Beperking instroom VSO
Samenwerking VO-VSO
Incidentele kosten
Geen structurele personeelskosten
Professionalisering werkvloer
Toekennen
JA
NEEN
JA
JA
JA
0
Toelichting aanvraag professionalisering:
Er wordt van het samenwerkingsverband een bijdrage gevraagd van € 39.600 waarvan het onduidelijk is waarvoor het bedoeld is. Van deze aanvraag, waarin naast kosten personeel, inhuur
derden en opleidingen, een bedrag van € 1.050 is opgenomen voor materiaalkosten zouden ingeval een positief advies zou zijn alleen de materiaalkosten in aanmerking zijn gekomen. Er zitten
elementen in die met professionalisering te maken hebben. Omdat het Commanderij College al is meegenomen in de gezamenlijke toekenning van € 70.000 voor dit doel (zie aanvragen 1, 2,
3, 4, 5, 6 en 12) kan dit stukje daarin worden meegenomen.
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