Notulen van de Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO/VSO
Helmond/Peelland gehouden op 17 september 2013 te Helmond.
Aanwezig: De heer A. van den Broek, de heer F. Tinnemans, de heer F. Vonk, de heer P. van de Rijt,
mevrouw T. van Rijsingen, mevrouw W. Hendrickx, de heer H. Gielissen, de heer J. Dolders, de heer
D. Hegeman, mevrouw M. Fun-Vorreyer, de heer J. Hoorneman, de heer J. Thielen, mevrouw T. Zoon,
de heer W. van den Elshout, de heer H. Schocke, mevrouw I. van Lent, mevrouw E. Kavelaars,
mevrouw A. van den Hoven, mevrouw M. van Leeuwen, de heer L. van Genugten.
Afwezig: mevrouw M. Sanders, de heer J. Sonnemans, de heer J. de Wit, mevrouw M. Schepers, de
heer S. Claassens, mevrouw I. Bod, mevrouw B. Verstijnen, B. Engelen, de heer C. Govaard, mevrouw
W. Knijnenburg.
Notulist: mevrouw L. Voskuil
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen welkom.
2. (her)benoemen voorzitter, vicevoorzitter, secretaris(?)
De voorzitter vraagt of iemand zich kandidaat wil stellen voor het voorzitterschap. Niemand stelt zich
kandidaat dus de voorzitter vraagt of iemand bezwaar maakt als de huidige voorzitter herbenoemd
wordt. De vergadering stemt unaniem in. De voorzitter geeft aan dat ze graag een vicevoorzitter wil
voor het geval van afwezigheid. Mevrouw T. Zoon stelt zich kandidaat en wordt benoemd als
vicevoorzitter. Het secretariaat wordt overgenomen door mevrouw L. Voskuil.
3. Terugkoppeling OOGO
Mevrouw Van Leeuwen geeft informatie over wat OOGO inhoudt. Op 15 januari is het volgende
OOGO. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat ze de OPR leden goed op de hoogte zal houden als er
iets nieuws is. Per gemeente is er een gesprek met een wethouder en iemand van het dagelijks
bestuur. Communicatie gaat goed, dit is te danken aan het feit dat de gemeenten goed zijn
geïnformeerd en dat de visie van de gemeente ongeveer hetzelfde is als de visie van het onderwijs.
4. Start passend onderwijs, stand van zaken
Mevrouw van Leeuwen heeft gevraagd aan scholen wat zij merken van passend onderwijs. Er wordt
aangegeven dat ze niet veel verschil merken. Er wordt afgesproken dat wanneer er problemen of
vragen zijn op een individuele school, dat deze doorgespeeld kunnen worden naar het
samenwerkingsverband. De voorzitter vertelt dat de Kafkabrigade heeft gepraat met verschillende
lagen binnen de scholen. Er is een rapportageformat uitgebracht met daarop aandachtspunten. Over
het algemeen is het positief.
Mevrouw Van Rijsingen geeft aan dat ze merkt dat er veel onwetendheid is over passend onderwijs,
zowel bij ouders als docenten. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat ze op meerdere scholen zijn
geweest om informatie te geven over passend onderwijs. Wanneer een van de individuele scholen
zo’n bijeenkomst wil organiseren, kan dit aangegeven worden bij mevrouw Van Leeuwen.
De heer Hegeman merkt op dat zij als VSO school steeds meer aanmeldingen krijgen. Ze hebben zelfs
groepen moeten uitbreiden. De andere VSO scholen geven aan hier geen last van te hebben. De heer
Van Genugten denkt dat het ligt aan het feit dat ouders kiezen voor een veilige optie in plaats van de
onderzekerheid van het passend onderwijs. Mevrouw Van Lent geeft aan dat zij als VO school nooit
leerlingen hebben geweigerd. Mevrouw Van Leeuwen is benieuwd naar de cijfers van de
aanmeldingen, deze worden in januari vrijgegeven. De heer Van Genugten zegt dat het vanaf 1
augustus een gezamenlijk probleem is voor het samenwerkingsverband. Mevrouw Kavelaars geeft
aan dat ze graag positieve verhalen zou willen lezen, die ook voor ouders en docenten beschikbaar
zijn, over leerlingen die van het VSO naar het VO gaan. Mevrouw Van Leeuwen vindt dit een goed
idee en stelt voor deze verhalen op de website te plaatsen. De website van het
samenwerkingsverband is www.swv-peelland.nl.
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5. Ondersteuningsplan
Financiën, begroting: de heer Van Genugten ligt de begrotingswijziging per punt toe. Mevrouw Van
Rijsingen vraagt zich af waarom de integratieklassen maar tot 2015 zijn opgenomen in de begroting.
Na 2015 zullen deze leerlingen nog steeds dezelfde zorg nodig hebben. Ze vraagt zich af hoe het eruit
zal zien in de toekomst. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat de synthese- en integratieklassen en
plusvoorziening bovenschools worden bepaald. De bekostiging die nu plaatsvindt voor het VSO en
LGF-middelen, zal straks vervallen en dit geld wordt vanaf 1 augustus 2015 gegeven aan het
samenwerkingsverband. Wanneer blijkt dat er minder VSO leerlingen zijn, dan zal dit geld worden
uitgegeven aan synthese- en intergratieklassen en de plusvoorziening. De vergadering stemt in met
de begrotingswijziging.
Reserves: er zijn nog reserves van het oude samenwerkingsverband. Deze worden nu gebruikt als
reserves voor het nieuwe samenwerkingsverband. Het Algemeen Bestuur is hiermee akkoord
gegaan.
Betalingen van aanwezigheidsvergoedingen: er is vanuit het bestuur een bedrag vastgesteld voor de
aanwezigheid bij de OPR vergaderingen. Het is niet de bedoeling dat leden bij hun eigen school extra
facilitering krijgen. Dit om ongelijkheid te voorkomen tussen verschillende scholen en docenten en
ouders. De heer Gielissen geeft aan dat hij graag extra uren zou krijgen voor het werk voor het
samenwerkingsverband. Volgens de heer Van Genugten is dit niet de bedoeling, tenzij het
uiteindelijk vastgesteld wordt in de CAO, maar op dit moment is dat nog niet het geval.
Wat wil de OPR meegeven aan het SWV: mevrouw Van Leeuwen vertelt dat ze bij het
ondersteuningsplan op 2 dingen moet letten: de ondersteuningsprofielen moeten beter beschreven
worden en het ondersteuningsplan moet korter worden. Mevrouw Zoon geeft aan dat op de ene
school het ene beleid anders is dan op de andere school, maar weet niet hoe je zoiets kan toetsen.
Het samenwerkingsverband oordeelt niet over de kwaliteit per school, maar vindt wel dat voor
ouders duidelijk moet zijn waar je bepaalde ondersteuning kunt krijgen. De heer Gielissen uit zijn
zorgen over het feit dat hij niet weet waar een school goed in is. Wanneer leerlingen bij zijn school
aanmelden en zorg nodig hebben, dan weet hij niet welke school de juiste ondersteuning biedt.
Mevrouw Zoon geeft aan dat de scholen niet veranderen, we weten waar een school goed in is en
dat blijft zo. Mevrouw Van Leeuwen wil dat iedere school een afzonderlijke beschrijving op hun
website plaatst zodat het goed zichtbaar is voor ouders wat de school biedt. De heer Van den Elshout
vraagt zich af wat er gebeurt als ouders het advies van de school niet opvolgen. Mevrouw Van
Leeuwen vertelt dat de ouders doorverwezen worden naar de PCL-pao. Zij zullen de zaak opnieuw
bekijken en een nieuw advies geven.
Mevrouw Van Lent vraagt zich af of het basisonderwijs de juiste instructies geeft aan ouders zodat ze
snel de juiste school kunnen kiezen. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er contacten zijn met het PO
en dat er voorlichtingen zijn gegeven op basisscholen aan docenten van groep 7/8. Ook maakt
mevrouw Van Lent zich zorgen over de snelheid van de PCL. Wanneer zij een dossier wil aanmaken
voor een leerling, duurt dit erg lang. Ze vraagt zich af of hier al een verbetering voor is. Mevrouw Van
Leeuwen vertelt dat ze ermee bezig zijn, maar dat er op dit moment nog geen verandering heeft
plaatsgevonden.
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Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat wanneer een leerling zich aanmeldt op een school, dat de school
dan zorgplicht heeft. Wanneer er een leerling is die ondersteuning nodig heeft, dan moet de school
een andere plaats aanbieden binnen 6 + 4 weken. Wanneer dit niet binnen de termijn gebeurt, dan
wordt de leerling geplaatst op de school met de zorgplicht. Er wordt gedacht over een centrale
aanmelding, zodat leerlingen zich niet kunnen aanmelden op meerdere scholen. Mevrouw Van Lent
vraagt zich af wat er gebeurt als ouders de problemen van hun kind niet doorgeven. De heer Van
Genugten vertelt dat er een goede samenwerking is met het PO en dat zij de juiste gegevens
doorgeven aan het VO. Hij geeft aan dat dit uitzonderlijke gevallen zijn.
Mevrouw Van Rijsingen vraagt zich af wat de criteria zijn voor een TLV. Er staat veiligheid
beschreven, maar dit is een ruim begrip. Op dit moment is de heer Van den Beuken bezig met een
goede beschrijving van de criteria voor een TLV. In het nieuwe ondersteuningsplan zal dit beschreven
zijn. De bedoeling is dat de syntheseklassen in januari gaan starten. Dit is nog niet zeker, omdat er
partners voor nodig zijn. Er is budget voor en er zijn veel geïnteresseerden. Wanneer er nieuwe
opmerkingen zijn voor het OOGO, dan kunnen deze via de mail gestuurd worden:
info@swv-peelland.nl
6. Bezwarencommissie
Er wordt een bezwarencommissie opgesteld en er wordt gezocht naar een lid. De
bezwarencommissie toetst de PCL of zij de juiste beslissingen en argumenten hebben gemaakt. De
kandidaat moet juridische en/of onderwijs kennis hebben en mag geen belangen hebben. Het is de
bedoeling dat de leden van de OPR iemand voordragen als lid van de bezwarencommissie. Dit kan
gemeld worden bij de voorzitter. Wanneer er een kandidaat (of meerdere kandidaten) naar voren is
gekomen, dan zullen de heer Schocke, de heer Van den Broek en mevrouw Van Rijsingen hiermee
een gesprek voeren. De voordrachten dienen voor 1 november binnen te zijn bij de voorzitter.
7. Jaarplanning komend jaar (vergaderdata)
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 14 november om 19.30 uur op de Ruusbroeclaan te
Helmond. De voorzitter zal een jaarplanning maken voor de komende vergaderingen.
8. Rondvraag
Mevrouw L. Voskuil zorgt ervoor dat de aanvullende stukken digitaal gemaakt worden en mee
worden gestuurd met de notulen. Verder vraagt mevrouw L. Voskuil zich af of er leden zijn die
eenmalig een blog willen schrijven. Dit is voor de website www.passendonderwijs.nl en gaat over
ervaringen van mensen die zich bezig houden met passend onderwijs.
9. Sluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op de Ruusbroeclaan in Helmond op 14 november om
19.30 uur. De voorzitter bedankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.20
uur.
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Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

13091701

In samenwerking met M. van Leeuwen
verhalen op website plaatsen over VSO
leerlingen die naar VO gaan
Eventuele opmerkingen voor het
ondersteuningsplan doorgeven aan M. van
Leeuwen
Leden bezwarencommissie voordragen aan
A. van den Hoven
Gesprekken voeren met kandidaten
bezwarencommissie in samenwerking met A.
van den Broek en T. van Rijsingen
Jaarplanning maken en doorsturen

L. Voskuil

Z.s.m.

Allen

Z.s.m.

Allen

Voor 1
november
Na 1
november

13091702

13091703
13091704

13091705
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H. Schocke

A. van den
Hoven

Z.s.m.
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