Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op 8 december
2014 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), de heer L. van der Deijl
(Strabrecht College), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant College), de heer M. Jacobs
(Commanderij College), 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), mevrouw L. van den Oever (de Zwengel), de heer R. Pinter
(Praktijkschool Helmond), mevrouw M. van Roosmalen (IVO-Deurne), mevrouw A. Smolders (SSOE),
de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de heer H. de Vries (SSOE)
Afwezig: de heer J. van Dijen (Emiliusschool), mevrouw M. Hertroijs (Berkenschutse), de heer J. Krol
(Helicon), 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. Mevrouw Hertroijs en de heer Van Dijen hebben zich
afgemeld. De heer De Vries, mevrouw Van Nieuwenhuijsen en mevrouw Van den Oever komen wat
later. Mevrouw Smolders neemt vandaag voor het laatst deel aan de vergadering van het SWV
Helmond-Peelland VO. De heer De Vries zal haar plaats bij SSOE innemen en als lid van het
algemeen bestuur deelnemen aan de vergaderingen van SWV Helmond-Peelland VO. Mevrouw
Hertroijs neemt na deze vergadering de plaats van mevrouw Smolders in het dagelijks bestuur van
SWV Helmond-Peelland VO in als secretaris. Er worden twee mededelingen toegevoegd: financiën
en overleg vso-bestuurders. Voor agendapunt 6 zal de heer Verberne aansluiten voor het geven van
een presentatie.
2. Mededelingen
Vso-deelname: mevrouw Van Leeuwen vertelt dat de lijst van Kijkglas van DUO is bekeken. Er lijken
acht leerlingen op de lijst te staan die niet door ons SWV bekostigd zouden moeten worden. De vsoscholen is gevraagd om het juiste SWV te koppelen in BRON, maar dit kunnen de vso-scholen niet
aanpassen. Mevrouw Van Leeuwen heeft in januari een overleg met het ministerie en zal dit
agenderen. Verder zijn er 82 leerlingen die zonder tlv op het vso zijn geplaatst. Deze leerlingen
hebben een REC-indicatie gekregen, zij hebben recht op een vso-plaats tot augustus 2016. Mevrouw
Van Roosmalen zegt dat er mogelijkheden zijn om een bezwaar in te dienen. Zij zal een voorbeeld
versturen aan mevrouw Van Leeuwen. De heer Verstegen merkt op dat leerlingen die op 1 augustus
2013 zijn ingeschreven in het vso nog niet over een tlv konden beschikken omdat de procedures van
het verkrijgen van een tlv pas na 1 augustus 2013 van kracht waren. Mevrouw Van Leeuwen merkt op
dat er diverse leerlingen in de maand oktober zijn uitgeschreven. De heer Pinter geeft als mogelijke
verklaring dat het mbo vaak inschrijft per 1 oktober.
Ondersteuningsplanraad (OPR): op 25 november 2014 is er een OPR-bijeenkomst geweest. Oberon
is een onderzoeks- en adviesbureau die een presentatie heeft gegeven over de ervaringen van
ouders en personeel met passend onderwijs. De ouders uit onze regio waren slecht vertegenwoordigd
in dit onderzoek. De ervaringen van de zorgcoördinatoren in ons SWV zijn overwegend positief. Deze
rapporten zijn te vinden op de website. Mevrouw Van Leeuwen heeft de voorgenomen wijzigingen in
het ondersteuningsplan 2015-2016 toegelicht in de vergadering. De OPR heeft de tijd om het door te
nemen en eventuele vragen te stellen. In februari ligt het ondersteuningsplan ter instemming voor.
Financiën: de heer Van Genugten vertelt dat de jaarrekening opgesteld wordt. De reserve zal
aangevuld worden. Nadat de jaarrekening is opgesteld, wordt duidelijk hoeveel er overblijft voor de voscholen. Dit zal worden verdeeld conform de verdeelsleutel vmbo – havo 3:1. De vo-scholen moeten
deze middelen inzetten voor passend onderwijs en als zodanig te verantwoorden.
Overleg vso-bestuurders: de heer Norder vertelt dat er op 3 december een overleg is geweest tussen
de vso-bestuurders. Hier is afgesproken dat er vroegtijdig op de po-scholen gesprekken plaatsvinden
met ouders over het aanmelden bij een vso-school. Er is gesproken over de tarieven ambulante
begeleiding.
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3. Verslag van AB 10 november 2014
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt naar aanleiding van het verslag dat ze de VSV-getallen aan het
verifiëren is. Ze vraagt de aanwezigen of er gewerkt wordt met Intergrip. Mocht dit niet het geval zijn,
dan graag even contact opnemen met mevrouw Van Nieuwenhuijsen.
Het verslag van 10 november 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Ondersteuningsplan, versie 2015-2016
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat de begroting in het ondersteuningsplan is aangepast. Verder is
lwoo/pro opgenomen. De heer Pinter merkt op dat de landelijke criteria van de RVC wordt
aangehouden t/m augustus 2018. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het algemeen bestuur in de
vergadering van 13 oktober 2014 niet gekozen heeft voor opting out en hierdoor de landelijke criteria
voorlopig van toepassing blijven. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen landelijke criteria lwoo/pro worden
losgelaten. Voor die tijd komt het dagelijks bestuur met een voorstel dat in afstemming met betrokken
partijen wordt opgesteld.
Het ondersteuningsplan versie 2015-2016 wordt door de aanwezigen vastgesteld.
5. Advies ACT
De voorzitter licht het advies van de ACT toe. De ACT adviseert detacheringen niet meer te laten
plaatsvinden. De voorzitter verwacht solidariteit van de bestuurders bij het plaatsen van leerlingen op
een andere school binnen het samenwerkingsverband wanneer er sprake is van omstandigheden die
dit vragen. Mocht het geven van onderwijs bij de ‘ontvangende’ school niet naar wens verlopen, dan is
het samenwerkingsverband aangewezen om te zoeken naar een passende onderwijsplek. Bij
beslispunt 3 wordt toegevoegd dat de zorgcoördinator de overdracht goed laat plaatsvinden en dat er
een vaste aantekening bij de ACT gemaakt wordt zodra een leerling wordt verwijderd. Binnen de
scholen zal het einde van detacheringen bekend gemaakt dienen te worden. Mevrouw Van den Oever
vraagt wat er gedaan wordt met de uitkomsten van de oudertevredenheidsonderzoeken. Mevrouw
Van Leeuwen geeft aan dat er weinig respons was na het versturen van een evaluatieformulier.
Ouders zullen nu gebeld worden na een bespreking bij de ACT. De heer Verstegen vraagt wat er is
gebeurd met de 4 leerlingen die thuis zitten en of de leerlingen met preadvies vo gevolgd worden.
Mevrouw Van Leeuwen volgt deze opdrachten op.
Het advies van de ACT wordt door de vergadering gewijzigd vastgesteld. Toegevoegd aan het advies
wordt dat de vergadering heeft besloten niet langer detacheringsconstructies in te zetten.
6. Nulmeting tripartiete akkoord
De heer Verberne geeft een presentatie over de personele gevolgen van passend onderwijs. Er wordt
afgesproken dat vacatures voorgelegd worden in het samenwerkingsverband. De heer Jacobs geeft
aan dat er mogelijk ook samenwerking gezocht kan worden met het primair onderwijs over de invulling
van vacatures. De voorzitter geeft aan dit te agenderen voor het overleg van besturen SWV PO en
SWV VO in de regio.
7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter vertelt dat er 7 AB-vergaderingen per schooljaar gepland staan. Hij vraagt de
vergadering of dit teruggebracht kan worden naar 5 vergaderingen. De vergadering gaat hiermee
akkoord.
Het POSVO heeft het tijdpad 2014-2015 aangepast en vastgesteld. Het tijdpad zal samen met het
conceptverslag meegestuurd worden.
De voorzitter sluit de vergadering om 10.40 uur. De volgende vergadering is op 2 februari 2015.

Het verslag van 8 december 2014 is in de bestuursvergadering van 2 februari 2015 vastgesteld.

J.H. Schapenk
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Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

14111002

DB

Februari 2015

14090804

Agenderen: arrangementen ‘extra toegang’ en havo/vwoleerlingen met ASS
Agenderen evaluatie integratieklas

DB

Februari ‘15

14061604

Toezichtkader ontwikkelen

DB

Voorjaar 2015

14120801

Voorbeeld bezwaar versturen aan M. van Leeuwen

z.s.m.

14120802

Vroegtijdig afspraken maken met po-scholen over aanmelden vso

14120803

Als de vo-school niet met Intergrip werkt, graag doorgeven aan I.
van Nieuwenhuijsen
Doorgeven ACT zodra leerling verwijderd wordt of naar een
andere school in ons SWV gaat
Ouders worden gebeld voor evaluatie ACT na bespreking

M. van
Roosmalen
Vsobestuurders
Allen

14120804
14120805
14120806

z.s.m.

Allen
L. Voskuil
M. van
Leeuwen
DB

Februari 2015

14120808

Monitoren van leerlingen voor wie vooraanvraag vso was en geen
tlv hebben gekregen
Invullen vacatures vanuit po/vo agenderen voor DB po/vo

14120809

Aantal AB-vergaderingen terugbrengen naar vijf

DB

z.s.m.

14120810

Tijdpad meesturen met conceptverslag AB

L. Voskuil

z.s.m.

14011311

Evaluatie (kwalitatief en kwantitatief) van inzet ambulante
ondersteuning in de basis op scholen. Wat heeft het (per school)
opgeleverd?

J. Verstegen

01-09-2015
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