Notulen van de Ondersteuningsplanraad van Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
gehouden op 17 maart 2014 te Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), mevrouw I.
Aalberse (Praktijkschool Helmond), de heer J. Atgier (de Hilt), de heer A. van den Broek
(Commanderij College), de heer J. Dolders (SSOE), mevrouw M. Fun-Vorreyer (Emiliusschool), de heer
L. van Genugten (SWV), de heer D. Hegeman (de Hilt), mevrouw W. Hendrickx (Antoon van
Dijkschool), de heer J. Hoorneman (Willibrord Gymnasium), mevrouw E. Kavelaars (Commanderij
College), mevrouw W. Knijnenburg (Jan van Brabant College), mevrouw M. van Leeuwen (SWV), de
heer P. van de Rijt (Aloysiusstichting), mevrouw T. van Rijsingen (Antoon van Dijkschool), de heer
Schapenk (SWV), mevrouw A. Smolders (SWV) de heer P. Verhoeven (Strabrecht College), mevrouw
B. Verstijnen (Jan van Brabant College), mevrouw T. Zoon (Varendonck College)
Afwezig: mevrouw I. Bod (Strabrecht College), de heer S. Claassens (IVO-Deurne), de heer B. Engelen
(ROC ter Aa), de heer W. van den Elshout (de Zwengel), de heer H. Gielissen (Praktijkschool
Helmond), de heer C. Govaard (Emiliusschool), mevrouw M. Sanders (Strabrecht College), de heer H.
Schocke (Berkenschutse), de heer J. Sonnemans (Willibrord Gymnasium), de heer F. Tinnemans
(Varendonck College), de heer F. Vonk (IVO-Deurne), de heer J. de Wit (Berkenschutse)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Ze heet de aanwezigen welkom en geeft aan dat
deze vergadering in teken staat van het instemmen van het ondersteuningsplan.
2. Verslag van 28 januari 2014
Het verslag wordt vastgesteld zonder aanpassingen.
3. Mededelingen
Aanmeldingen: de heer Schapenk vertelt dat we midden in de aanmeldperiode zitten. In Helmond
zijn de aanmeldingen al geweest, de andere regio’s volgen nog. De heer Schapenk geeft aan dat er nu
spanningen kunnen ontstaan m.b.t. het grensverkeer. Dit geldt vooral voor leerlingen vanuit Geldrop
die naar school willen in Eindhoven. Er kunnen conflicten ontstaan omdat er een vrijheid van
schoolkeuze is, maar ook problemen met de bekostiging zijn. Deze conflicten gelden alleen voor de
nieuwe aanmeldingen, de zittende leerlingen zullen hier geen problemen mee ervaren.
Ondersteuningsplan populaire versie: mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er een populaire versie is
gemaakt van het ondersteuningsplan. Dit is een samenvatting van het ondersteuningsplan die
makkelijk te lezen is door ouders en docenten. Deze versie is verstrekt aan de aanwezigen en is te
vinden op de website.
Week van Passend Onderwijs: de aanwezigen hebben allemaal een bonbon gekregen vanuit het
SWV. Mevrouw Voskuil vertelt dat dit te maken heeft met de week van passend onderwijs. Op 24
maart zal al het personeel van de scholen uit het SWV Helmond-Peelland VO een bonbon krijgen als
bedankje. Verder is er in de week van passend onderwijs een lezing door Regina Stoutjesdijk op 27
maart.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
Keizerin Marialaan 4 – 5702 NR HELMOND
e-mail: info@swv-peelland.nl
telefoon: (0492) 58 89 97

Bezwaarschriftencommissie: de voorzitter vertelt dat ze een voormalig OPR-lid heeft aangedragen
om deel te nemen in de bezwaarschriftencommissie. Verder geeft ze aan dat geen van de OPR-leden
een deelnemer heeft aangedragen. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat op 27 maart gesprekken
zullen plaatsvinden met vier kandidaten.
4. Opmerkingen/vragen m.b.t. het ondersteuningsplan
De voorzitter vertelt dat er vragen zijn binnengekomen vanuit het Commanderij College. Ze geeft het
woord aan de heer Van den Broek. Hij vraagt wat de verschillen en overeenkomsten zijn tussen de
arrangementen VO/VSO van de aangesloten scholen. Hij vraagt zich af hoe ouders deze kunnen
inzien en een keuze kunnen maken. Mevrouw Smolders vertelt dat iedere school een
schoolondersteuningsprofiel heeft gemaakt. Deze zijn te vinden op de website van het
samenwerkingsverband. De arrangementen die betaald worden door het SWV, moeten eerst via de
ACT toegewezen worden. De heer Schapenk zegt dat de basisondersteuning op alle scholen
gelijkwaardig is, maar dat de extra ondersteuning die geboden wordt op scholen anders is. De heer
Van den Broek vraagt zich af wat de criteria zijn voor een toelaatbaarheidsverklaring. Mevrouw Van
Leeuwen zegt dat deze te vinden zijn op pagina 14 van het ondersteuningsplan.
Mevrouw Aalberse geeft aan dat ze het ondersteuningsplan voor het eerst heeft gelezen en het haar
opvalt dat er veel werkgroepen zijn gemaakt. Ze is bang dat het geld aan verkeerde doeleinden wordt
besteed. De heer Van Genugten zegt dat het meevalt qua aantal commissies. Veel commissies
bestonden al, maar er is een andere naam aangegeven en het is verbeterd. Ook geeft de heer Van
Genugten aan dat de meeste mensen binnen het SWV niet worden betaald. Mevrouw Van den
Hoven die zelf deelneemt aan het netwerk zorgcoördinatoren vertelt dat de overleggen veel
concreter zijn en niet meer vrijblijvend.
Mevrouw Van Rijsingen vraagt zich af hoe het nu verloopt met nieuwe regeling t.a.v. de verevening.
Mevrouw Smolders vertelt dat de verevening is uitgesteld. De verevening zou beginnen in 2016 met
10%, dit wordt aangepast naar 5%. In 2017 zou de verevening beginnen met 25%, maar wordt nu
aangepast naar 20%. In 2018 zal de verevening weer normaal verlopen. Het einddoel zal hetzelfde
blijven.
Mevrouw Kavelaars vraagt zich af op welke wijze geborgd wordt als er iets gewijzigd dient te worden.
De heer Schapenk vertelt dat ieder jaar overleg plaatsvindt met de gemeenten en de OPR. Hierbij zal
de begroting ter sprake komen. Het ondersteuningsplan kan ook bijgesteld worden, zonder van koers
te veranderen. Bij iedere wijziging zal de OPR instemmingsrecht houden. Mevrouw Van Leeuwen
geeft aan dat ook de arrangementen gewijzigd zullen worden per jaar schooljaar. Op elke versie van
het ondersteuningsplan zal het schooljaar vermeld worden.
Mevrouw Van Rijsingen vertelt dat ze heeft gehoord dat bij SWV Helmond-Peelland PO de OPR het
ondersteuningsplan dient voor te leggen aan de MR van hun eigen school. Ze geeft aan dat dit niet is
gebeurd bij SWV Helmond-Peelland VO. De voorzitter zegt dat dit niet wettelijk is, dus dat dit niet zal
gebeuren bij SWV Helmond-Peelland VO. De MR dient wel geïnformeerd te worden.
5. Schorsing t.b.v. het ter instemming voorleggen van het ondersteuningsplan
Het dagelijks bestuur en de directeur verlaten de vergadering. De voorzitter vraagt de aanwezigen in
te stemmen met het ondersteuningsplan. De vergadering stemt unaniem in met het
ondersteuningsplan.
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6. Rondvraag
De heer Atgier wil graag jaarlijks de 12 resultaten evalueren met het dagelijks bestuur. Hij geeft aan
dat het fijn zou zijn als het vergeleken wordt met het jaar ervoor. De heer Schapenk geeft aan dat de
bestaande richting gemeten zal worden met absolute getallen.
Mevrouw Fun vertelt dat SWV Helmond-Peelland PO voorlichtingsavonden organiseert op
verschillende plaatsen. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat SWV Helmond-Peelland VO deze avonden
al heeft georganiseerd. Bij iedere voorlichtingsavond vanuit het PO zal iemand aanwezig zijn vanuit
het VO.
7.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.30 uur. Ze geeft aan dat dit de laatste OPR-bijeenkomst was
van schooljaar 2013-2014. Ze bedankt de aanwezigen voor de samenwerking en het bestuur voor
hun openheid.
Vastgesteld door OPR op 31 maart 2014
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