Notulen van de Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
gehouden op 28 januari 2014 te Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), De heer J. Atgier
(de Hilt), de heer A. van den Broek (Commanderij College), de heer S. Claassens (IVO-Deurne), de
heer J. Dolders (SSOE), de heer W. van den Elshout (de Zwengel), mevrouw M. Fun-Vorreyer
(Emiliusschool), de heer C. Govaard (Emiliusschool), mevrouw W. Hendrickx (Antoon van Dijkschool),
de heer P. van de Rijt (Aloysiusstichting), mevrouw T. van Rijsingen (Antoon van Dijkschool), de heer
F. Tinnemans (Varendonck College), de heer F. Vonk (IVO-Deurne), de heer J. de Wit (Berkenschutse),
mevrouw T. Zoon (Varendonck College), de heer De Jong (Strabrecht College), de heer H. Schapenk
(voorzitter SWV), mevrouw A. Smolders (secretaris SWV), mevrouw M. van Leeuwen (coördinator
SWV)
Afwezig: mevrouw I. Bod (Strabrecht College), de heer B. Engelen (ROC ter Aa), de heer H. Gielissen
(Praktijkschool Helmond), de heer D. Hegeman (de Hilt), mevrouw E. Kavelaars (Commanderij
College), mevrouw W. Knijnenburg (Jan van Brabant College), mevrouw I. van Lent (Jan van Brabant
College), mevrouw M. Sanders (Strabrecht College), de heer H. Schocke (Berkenschutse), de heer J.
Sonnemans (Willibrord Gymnasium)
Notulist: mevrouw L. Voskuil

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Deze vergadering
staat in teken van het ondersteuningsplan. Er kunnen vragen gesteld worden. In maart zal het
ondersteuningsplan vastgesteld worden door de OPR.

2. Verslag 14 november 2013
Het verslag van 14 november 2013 is zonder wijzingen vastgesteld.

3. Terugkoppeling OOGO 15 januari 2014
De heer Schapenk vertelt dat het op overeenkomst gericht overleg (OOGO) goed is verlopen. Op 15
januari jl. heeft het samenwerkingsverband het bestuurlijk overleg gehad met de wethouders van
negen gemeenten. In november 2013 is er een vooroverleg geweest met de wethouders en
ambtenaren. Alle gemeenten hebben ingestemd met het voorgestelde ondersteuningsplan. De heer
Schapenk vertelt dat er aandachtspunten blijven: het leerlingenvervoer en het dichtnabij naar school.
Ieder jaar zal er een OOGO plaatsvinden en dan kunnen zowel het ondersteuningsplan als de
bestuurlijke opdracht bijgesteld worden.

4. Dialoog ondersteuningsplan
Naar aanleiding van het ontvangen ondersteuningsplan, worden er vragen gesteld vanuit de OPR.
De heer Atgier vraagt hoeveel ruimte het SWV zichzelf geeft om iets aan te passen in het
ondersteuningsplan, bijvoorbeeld de begroting. De heer Schapenk geeft aan dat er minimaal een jaar
vooruit wordt gekeken. In de begroting zijn tegenvallers opgenomen. Mevrouw Van Leeuwen licht
toe dat de kengetallen van 1 oktober 2013 nog niet bekend zijn, dus dat het lastig is om een
begroting op te stellen.
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Er zijn twee integratieklassen gestart voor cluster 3 leerlingen. Zij zitten nu met een speciaal
arrangement op een reguliere school en hebben geen toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig.
Mevrouw Van Rijsingen vraagt of het klopt dat het quotum van cluster 3 leerlingen hierdoor
verminderd wordt met het aantal leerlingen die de overstap maken naar de integratieklas. De heer
Schapenk geeft aan dat dit juist is. Wanneer cluster 3 leerlingen geplaatst kunnen worden in een
integratieklas dan is dit een goed teken. Het is niet de bedoeling dat het SWV de cluster 3 plaatsen
gaat herbezetten. Personeel van de cluster 3 school wordt ingezet bij de integratieklas. Het plaatsen
van leerlingen in een integratieklas is een vrijwillige keuze van de leerling zelf. Wanneer de leerling
niet goed zou kunnen functioneren in de integratieklas, wordt de leerling teruggeplaatst op de
cluster 3 school. De entree en terugkeer van de integratieklas moet soepel verlopen.
Mevrouw Van Rijsingen vraagt wat de criteria zijn voor de PCL voor cluster 3 leerlingen. Mevrouw
Van Leeuwen vertelt dat de criteria niet hetzelfde zijn als de vroegere CVI criteria. Er zijn wel grote
overeenkomsten.
De heer Atgier geeft aan dat hij zich als ouder zorgen maakt over de plaatsing van een leerling in de
integratieklas. Hij vertelt dat het moeilijk is voor een kind om in vrije momenten te functioneren. Op
het VSO zijn ook de vrije momenten gestructureerd. Mevrouw Smolders geeft aan dat leerling die
niet in een vrije situatie kan functioneren, niet geplaatst kan worden in een integratieklas. Het
criterium veiligheid is hierbij van belang. De heer Schapenk vertelt dat er ruim 500 plaatsen
overblijven in het speciaal onderwijs, dus leerlingen die speciaal onderwijs nodig hebben, kunnen
hier geplaatst worden. Verder velt de heer Schapenk dat leerlingen die nu in het VSO zitten en een
indicatie hebben t/m 1-8-2016, kunnen blijven zitten in het VSO, mits ze niet van school veranderen.
De heer De Wit waarschuwt voor het aanvragen van een TLV. Hij zegt dat het bepalend is hoe je het
formulier invult. Mensen kunnen listig zijn om een TLV te krijgen. De voorzitter is het hier niet mee
eens. Ze gaat er vanuit dat het formulier realistisch wordt ingevuld. Mevrouw Van Leeuwen vertelt
dat het niet alleen om het formulier gaat. De zorgcoördinator en de ouders worden gehoord tijdens
de dossierbespreking. De heer Schapenk geeft aan dat hij alle TLV’s ondertekent en dus in de gaten
houdt hoeveel er worden verstrekt.
Mevrouw Van Rijsingen is opgevallen dat ambulante begeleiding is veranderd is ambulante
ondersteuning. Ze vraagt zich af waarom dit is veranderd. Mevrouw Smolders vertelt dat wanneer je
het ambulante begeleiding blijft noemen, dat het vergeleken wordt met de huidige ambulante
begeleiding terwijl het degelijk zal veranderen. Er zal niet alleen ondersteuning worden gegeven aan
de individuele leerling, maar ook aan de docent en de klas.
De heer Atgier en mevrouw Zoon geven aan dat ze het ondersteuningsplan lastig te lezen vinden als
ouders. Ze stellen voor een eenvoudig stuk te schrijven dat voor ouders helder is. De heer Vonk vindt
dat ook de ouders van reguliere leerlingen geïnformeerd dienen te worden. Mevrouw Van Leeuwen
stelt voor een brochure te maken voor alle ouders over wat passend onderwijs betekent voor hun
kind. Mevrouw Fun-Vorreyer geeft aan dat veel schoolbestuurders nog verkeerde informatie geven
aan hun personeel. Ze vindt dat MR hier het bestuur op moet wijzen. Mevrouw Van Leeuwen geeft
aan dat ze de brochure voor ouders ook kan gebruiken voor docenten.
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Op 17 maart kunnen nog vragen gesteld worden naar aanleiding van wijzigingen van het
ondersteuningsplan. Hierna wordt het ter instemming voorgelegd. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan
dat er nog een notitie en het ondersteuningsplan met gemarkeerde wijzigingen wordt nagestuurd. Er
wordt aangegeven dat de aanwezigen binnen een week de taalkundige aanpassingen kunnen
doorsturen.

5. Rondvraag/mededelingen
De voorzitter meldt dat er nog kandidaten voorgedragen kunnen worden voor de
bezwaarschriftencommissie. Tot nu toe is er één persoon voorgedragen. Er wordt nog een keer een
oproep gedaan om mensen voor te dragen bij de voorzitter. Dit kan tot uiterlijk 14 februari 2014.

6. Sluiting
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun aanwezigheid. De volgende vergadering zal zijn op 17
maart 2014 om 19.30 op het Vakcollege, Ruusbroeclaan 149. De voorzitter sluit de vergadering om
21.40 uur.
Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

13091703

Leden bezwarencommissie voordragen aan
A. van den Hoven
Gesprekken voeren met kandidaten
bezwarencommissie in samenwerking met
A. van den Broek en T. van Rijsingen
Brochure maken voor ouders en docenten in
samenwerking met L. Voskuil
Taalkundige wijzigingen doorgeven aan M.
van Leeuwen

Allen

Voor 14
februari
Na 14
februari

13091704
14012801
14012802
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H. Schocke
M. van
Leeuwen
Allen

Voor 17
maart
Voor 6
februari
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