Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
13 oktober 2014 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), de heer L. van
der Deijl (Strabrecht College), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer L. van Genugten
(Jan van Brabant College), mevrouw M. Hertroijs (Berkenschutse), mevrouw M. van
Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium),
mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), de heer H. Norder (Antoon van
Dijkschool), de heer R. Pinter (Praktijkschool Helmond), mevrouw M. van Roosmalen (IVOD)
mevrouw A. Smolders (SSOE), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting)
Afwezig: de heer M. Jacobs (Commanderij College), de heer J. Krol (Helicon), mevrouw L.
van den Oever (de Zwengel), de heer F. van de Wiel (ROC ter Aa)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Hij heeft afmeldingen gekregen van de heer
Jacobs en mevrouw Van den Oever. Hij verwelkomt de heer Norder, die voor het eerst
namens de Antoon van Dijkschool aanwezig is bij de AB-vergadering van SWV HelmondPeelland VO.
2. Mededelingen
a. Aanmeldingen bij vo-scholen (disclaimer): vanuit het POSVO is er een voorstel gekomen
dat vo-scholen in hun aanmeldingsformulieren een zogenaamde ‘disclaimer’ plaatsen, te
weten: ‘ondergetekende verklaart dat hij zich alleen bij deze school aanmeldt/heeft
aangemeld’.
b. Netwerk zorgcoördinatoren: er is afgesproken dat de zorgcoördinator het enige
aanspreekpunt is voor de adviescommissie toewijzingen (ACT). Zij hebben een inlogcode
ontvangen voor het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring en/of extra
ondersteuning. De voorzitter vraagt de vergadering dit mandaat intern goed te beleggen. Het
bevoegd gezag van de school is formeel verantwoordelijk voor de aanvragen.
c. Netwerk begeleiding en zorg: in de vorige vergadering is aangegeven dat de heer Kuijpers
wil stoppen met het voorzitterschap van het netwerk begeleiding en zorg. De voorzitter heeft
contact opgenomen met het Strabrecht College, maar hier is helaas geen kandidaat naar
voren gekomen. Er is afgesproken dat er binnen het netwerk gekeken dient te worden naar
een mogelijke opvolger van de heer Kuijpers.
d. Tripartiete overeenkomst: er is een externe adviseur ingehuurd voor het stroomlijnen van
activiteiten rond het tripartiete akkoord. Er wordt binnenkort een vragenlijst verspreid aan de
leden van de financiële commissie, met een kopie naar het algemeen bestuur. Hierin moet
elk schoolbestuur aangeven welke personen (naam en rugnummer) er werkzaam waren op 1
mei 2012 (lgf-middelen) en daarna werkloos zijn geworden en nog zijn, als gevolg van de
verschuivingen van geldstromen die in het kader van de Wet passend onderwijs (gaan)
plaatsvinden. Het personeel dat na 1 mei 2012 in dienst is gekomen, kan geen beroep doen
op de regelingen die voortvloeien uit het tripartiete akkoord.
e. VSV: mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat de VSV-stuurgroep nog een jaar dezelfde
formatie behoudt. Ze vertelt dat de integratie- en syntheseklas met de VSV-middelen betaald
worden. Verder wordt er nog een vertegenwoordig gezocht voor het LOB-project vanuit het
Strabrecht College en het Carolus Borromeus College.
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f. Media: in het ED is vorige week een enigszins negatief bericht over passend onderwijs
gepubliceerd. Het bericht ging met name over passend onderwijs in relatie tot de AWBZmiddelen. De voorzitter vertelt dat hij is geïnterviewd door een journalist van het ED die ook
in gesprek gaat met een zorgcoördinator van het samenwerkingsverband. Dit artikel zal naar
verwachting een positieve uitstraling hebben.
3. Verslag van AB 8 september 2014
Mevrouw Van Roosmalen vraagt of er al een antwoord is gekomen op haar brief over de
integratieklas. De voorzitter geeft aan dat deze brief is verstuurd, maar dat hij er na de
vergadering op terug komt. Mevrouw Van Leeuwen vertelt naar aanleiding van de
besluitenlijst, dat het SWV over o.a. een paar bureaus en kasten kan beschikken dat
beschikbaar is gesteld door REC 3.18.
Het verslag van 8 september wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Deelname vso in SWV Helmond-Peelland VO
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat samenwerkingsverbanden toegang hebben tot ‘Kijkglas’.
Dit instrument van DUO biedt maandelijks een overzicht van het aantal vso-leerlingen die ten
laste komen van ons samenwerkingsverband. De laatste telling is van 16 september 2014,
toen stonden er 704 vso-leerlingen genoemd. Hier zullen nog aanvullingen en correcties op
volgen. In de begroting is SWV Helmond-Peelland VO uitgegaan van 775 vso-leerlingen op 1
oktober 2014. De heer Verstegen vindt het fijn als er een inzicht komt in leerlingenstromen
per schoolbestuur. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat deze informatie beschikbaar komt
als de 1-oktobertelling bekend is.
5. Financiën
De heer Van Genugten vertelt dat er 6 oktober een bijeenkomst is geweest van de financiële
commissie. Hij vertelt dat er nu 400.000 euro beschikbaar is in de reserve. Binnenkort
worden de middelen van de 90%-regeling uitbetaald. Deze maand ontvangen de
schoolbesturen hierover bericht.
De heer Van Genugten heeft samen met de controller een voorstel voor de verdeelsleutel
gemaakt voor de middelen zware ondersteuning, namelijk 3:1 vmbo en havo/vwo. Alle (bij de
vergadering van 6 oktober aanwezig) leden van de financiële commissie hebben zich positief
uitgesproken over dit voorstel. De vergadering neemt dit voorstel over en stemt in met deze
verdeelsleutel. Niet alle bestuurders in het AB hebben een vertegenwoordiger afgevaardigd
in de financiële commissie. Om die reden wordt afgesproken dat in de toekomst de
(concept)verslagen van de financiële commissie ook worden verstuurd naar de AB-leden.
6. Inrichting organisatie
DIS: Mevrouw Smolders vertelt dat er informatiebijeenkomsten zijn geweest over het digitaal
informatiesysteem (DIS) voor intern begeleiders (po) en zorgcoördinatoren (vo). Het systeem
draait nu sinds 1 oktober 2014. In januari zullen de eerste bestuurlijke rapportages
beschikbaar zijn.
Vacature DB: mevrouw Smolders gaat per 1 januari 2015 met pensioen en er is een
vacature vrijgekomen in het DB. De voorzitter geeft aan dat er tussen de vso-bestuurders
onderling gesprekken zijn geweest. Mevrouw Hertroijs stelt zich kandidaat om mevrouw
Smolders op te volgen als secretaris. De vergadering stemt hier unaniem mee in.
Huisvesting: er lopen gesprekken met SWV Helmond-Peelland PO en de Antoon van
Dijkschool. De planning is na de kerstvakantie te verhuizen.

2

7. Arrangementen
Punt a: externe rebound, komt te vervallen i.v.m. de afwezigheid van mevrouw Van den
Oever.
b. havo/vwo-leerlingen met ASS: mevrouw Hertroijs is bestuurlijk eigenaar van dit
arrangement en vertelt dat er over 2 weken een eerste afspraak staat gepland met de
werkgroep. De doelstelling van dit arrangement is een format te ontwikkelen voor de
mogelijkheden op het reguliere onderwijs voor havo/vwo-leerlingen met autisme. Mevrouw
Hertroijs geeft aan dat er binnen drie maanden een voorstel zal liggen zodat het mogelijk is
dit het volgende schooljaar al in te voeren. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat ook dit project
gefinancierd kan worden vanuit de VSV-middelen. De heer Verstegen geeft de suggestie om
aan ouders te vragen waarom zij voor een bepaald schooltype kiezen.
c. ambulante ondersteuning: mevrouw Smolders vertelt dat er onlangs een overleg is
geweest met de cluster 3 partners over de inzet van ambulante ondersteuning. De
ambulante ondersteuning van Triade zal voor het grootste deel standaard ingezet worden in
de basisondersteuning en daarover worden separaat afspraken gemaakt. De ambulante
ondersteuning van de cluster 3 scholen zal specialistisch worden ingezet. De vso-scholen
hebben de inspanning op zich genomen te komen met een standaard uurtarief voor inzet
ambulante begeleiding, dat door alle leveranciers ambulante begeleiding in het SWV
gebruikt wordt voor berekening van kosten. Dit komt in november ter sprake in het AB.
Mevrouw Van Roosmalen heeft een casus over een leerling met psychische problemen.
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het arrangement ‘externe rebound’ (ER) is bedoeld voor
leerlingen die tijdelijk een ‘crisisplaats’ nodig hebben. Bij de externe rebound is sprake van
een combinatie van onderwijs en jeugdzorg. Mevrouw Smolders stelt voor dit soort
casuïstiek te agenderen voor het OOGO met de gemeenten. Mevrouw Van Leeuwen
agendeert dit onderwerp vooruitlopend op het OOGO bij de ARPO.
8. Lwoo/pro
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er twee wijzingen zijn in het voorliggende advies lwoo/pro.
Namelijk: 1 januari 2018 moet 1 augustus 2018 zijn en voortgezet middelbaar
beroepsonderwijs wordt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Mevrouw Van
Leeuwen vertelt dat SWV Helmond-Peelland VO redelijk op het landelijk gemiddelde zit met
het aantal lwoo/pro leerlingen. De vergadering stemt unaniem in met de notitie lwoo/pro.
9. Rondvraag
Mevrouw Smolders vertelt dat de ondersteuningsplanraad (OPR) een eerste vergadering
heeft gehouden. De OPR-leden hebben het verzoek gekregen het jaarplan te bespreken in
hun MR.
De heer Van Genugten vertelt dat er brieven zijn uitgegaan over de financiële en inhoudelijke
verantwoording en het redactionele artikel over de professionalisering. Mevrouw Van
Roosmalen vraagt of er nog een ronde komt voor professionalisering. De heer Van
Genugten zal dit meenemen in het overleg over de begroting.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.20 uur en bedankt de aanwezigen. De volgende
vergadering zal zijn op maandag 10 november van 9.00 – 12.00 uur op het Vakcollege,
Keizerin Marialaan 4 in Helmond.
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Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

14090804

Agenderen evaluatie integratieklas

DB

Februari ‘15

14061604

Toezichtkader ontwikkelen

DB

Voorjaar
2015

14011311

Evaluatie (kwalitatief en kwantitatief) van inzet ambulante

J. Verstegen

01-09-2015

ondersteuning in de basis op scholen. Wat heeft het (per school)
opgeleverd?

Het verslag van 13 oktober 2014 is in de bestuursvergadering van 10 november 2014
vastgesteld.

J.H. Schapenk
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