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Onderwerp
Steunpunt Autisme Zuidoost-Brabant
Beslispunten
1. De expertise van het Steunpunt Autisme Zuidoost-Brabant beschikbaar en toegankelijk te
houden voor (de aangesloten scholen in) het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO.
2. In te stemmen met het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage van € 15.000 vanaf schooljaar
2014-2015.
3. Met het Steunpunt Autisme een overeenkomst aan te gaan voor inzet van expertise tegen
voornoemd bedrag voor onbepaalde tijd die jaarlijks per 1 augustus kan worden beëindigd
met inachtneming van een opzegtermijn van een half jaar.
Inleiding
Met de komst van passend onderwijs, houden de Regionale Expertisecentra (REC’s) per 1 augustus
2014 op te bestaan. Een van de taken van de REC’s is het inrichten van een steunpunt autisme. Deze
steunpunten zijn verplicht aangesloten bij het Landelijk Netwerk Autisme (LNA) dat sinds 2003 op
initiatief van het Ministerie van OCW van start is gegaan. Ieder REC ontving bekostiging voor 1 fte
formatie.
Dit netwerk verzamelde informatie over aantallen en kenmerken van leerlingen met autisme en
bood ondersteuning bij het ontwikkelen van specifieke methodieken t.b.v. het onderwijs aan
leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornis). De Autisme Steunpunten hebben sinds 2003
invulling gegeven aan deze taak.
Beleidsmatige context
In het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO is relatief vaak sprake van leerlingen met
autisme. Een groot deel van deze leerlingen volgt voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Leerlingen
met autisme kunnen onder bepaalde voorwaarden onderwijs volgen in het regulier onderwijs. De
Autisme Steunpunten kunnen op grond van hun jarenlange ervaring een bijdrage leveren aan deze
ontwikkeling: kennis en kunde delen met leraren, mentoren, medeleerlingen, enz. Het gaat dan met
name over thema’s/vragen betreffende onderwijs aan leerlingen met autisme. Het steunpunt biedt
een aantal gratis diensten aan: consultatie en advies; teamvoorlichting, ouderavonden. Het
steunpunt houdt een informatieve website in stand, waarvan veel gebruikt wordt gemaakt.
www.autismesteunpunt.nl
Daarnaast is een scholingsaanbod ontwikkeld; zowel voor teams als schoolmanagement (o.a. “zorg
voor structuur”).
De REC’s zijn tot 1 augustus 2014 verantwoordelijk voor de instandhouding van de steunpunten
autisme. Voor het SWV Helmond-Peelland VO is het Autisme Steunpunt Zuidoost-Brabant het
aanspreekpunt. Dit steunpunt is vanaf 2004 werkzaam geweest als een clusteroverstijgende
voorziening; een samenwerking van REC 2, 3 en 4. In 2012 heeft REC Chiron de medewerking aan het
steunpunt beëindigd en zijn de middelen van dit REC tbv het steunpunt toegevoegd aan de
ambulante dienst van REC Chiron.
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SSOE heeft het steunpunt in stand gehouden voor cluster 2 en 3. Bekostiging vanuit: 1/7 fte REC-2; 1
fte REC 3; inbreng SSOE 0,6 fte en inkomsten ( € 20.000,-) uit workshops en cursussen Bij het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant zijn nu twee personeelsleden werkzaam (1fte) ten laste van de cluster 3
middelen (REC 3-218; Zuid Oost Brabant). Het Steunpunt is nu werkzaam voor drie
samenwerkingsverbanden PO (Eindhoven, De Kempen, en Helmond-Peelland) en voor twee
samenwerkingsverbanden VO (Eindhoven-Kempenland, en Helmond-Peelland.). Voor het cluster 2deel worden ook de samenwerkingsverbanden PO en VO in De Meierij en Noord Limburg ‘bediend’.
Het cluster 2- deel van de REC-bekostiging voor de steunpunten wordt vanaf augustus 2014
toegevoegd aan het budget van de Instellingen cluster 2 (waaronder SSOE). Het cluster 3 (en 4) deel
wordt m.i.v. 1 augustus toegevoegd aan het budget van de Samenwerkingsverbanden Passend
Onderwijs. SSOE heeft bij de vijf samenwerkingsverbanden in Zuidoost-Brabant een verzoek
neergelegd om 1/5 deel van de bekostiging voor hun rekening te nemen. Indien dit niet gehonoreerd
wordt zal SSOE per SWV 0,2 fte toevoegen aan de claim in het kader van het tripartiete convenant
personele gevolgen Passend Onderwijs.
Beoogd effect en/ of resultaat
Dit voorstel past bij de in het ondersteuningsplan geformuleerde uitgangspunten: samen
verantwoordelijk en doelmatig en opbrengstgericht werken.
Het draagt bij aan het resultaat: instroom VSO beperken.
Argumenten
1.1 Expertise borgen die goed van pas kan komen: De steunpunten autisme zoals die onder
supervisie van het LNA zijn opgericht beschikken over veel specifieke kennis en ervaring die van
groot nut kan zijn om aan de doelstellingen zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan 20142018 tegemoet te komen.
1.2 Sluit aan bij afspraken in het tripartiet akkoord: In het tripartiet akkoord tussen sectorraden,
Ministerie van OCW en vakbonden, zijn afspraken gemaakt over personele gevolgen van passend
onderwijs. De kern van dit akkoord is dat zoveel mogelijk personeelsleden mee overgaan naar
passend onderwijs om ontslagen en uitkeringen te voorkomen en de expertise en deskundigheid
van het (voortgezet) speciaal onderwijs te behouden. Het in stand houden van het Autisme
Steunpunt Zuidoost-Brabant draagt hieraan bij.
2.1 Kosten maximaliseren per jaar: Er is nu gerekend met 15.000 euro per jaar en dat is ook het
maximale dat het SWV Helmond-Peelland wil bijdragen. Als alle SWV’en die nu ook aanspraak
maken op de expertise en deskundigheid van het Steunpunt Autisme Zuidoost-Brabant, kunnen
deze kosten wellicht naar beneden worden bijgesteld.
3.1 Betrouwbare partner en flexibiliteit kunnen prima samengaan: Hoewel het de inzet is deze
bijdrage structureel te borgen, kan ook het SWV Helmond-Peelland niet al te ver in de toekomst
kijken. Met de komst van passend onderwijs moet er taakstellend gewerkt worden. Afhankelijk
van wat de toekomst financieel brengt, scheppen we zo de mogelijkheid deze verplichting op te
zeggen waarbij rekening wordt gehouden met de opzegtermijn voor personeel in dienst van SSOE
tbv het Steunpunt Autisme Zuidoost-Brabant.
Middelen
15.000 euro op jaarbasis vanaf 2014-2015.
Vervolgstappen
Overeenkomst opstellen met SSOE inzake Steunpunt Autisme Zuidoost-Brabant en werkafspraken
maken.
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Het advies steunpunt autisme is in de bestuursvergadering van 16 juni 2014 vastgesteld.

H. Schapenk
Voorzitter
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