Notulen van de ondersteuningsplanraad van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
25 november 2014 te Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), mevrouw I.
Aalberse (Praktijkschool Helmond), de heer. J. Atgier (de Hilt), mevrouw I. Bod (Strabrecht College),
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), 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 Helmond-Peelland VO), de heer P. van de Rijt (Korenaer Deurne), mevrouw T.
van Rijsingen (Antoon van Dijkschool), de heer H. Schapenk (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw
J. Sloots (Strabrecht College), mevrouw A. Smolders (SWV Helmond-Peelland VO), de heer F.
Tinnemans (Varendonck College), mevrouw B. Verstijnen (Jan van Brabant College), de heer F. Vonk
(IVO-Deurne), de heer J. de Wit (Berkenschutse), mevrouw T. Zoon (Varendonck College)
Afwezig: 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. Er is voor wat lekkers gezorgd omdat mevrouw
Smolders voor het laatst aanwezig is omdat zij met pensioen gaat per 1 januari 2015. Mevrouw
Hertroijs, bestuurder van de Berkenschutse, zal haar opvolgen in het dagelijks bestuur. Een speciaal
welkom voor mevrouw Walraven van Oberon die een presentatie zal geven over de ervaringen van
ouders en leraren met passend onderwijs.
2. Presentatie Oberon
Oberon is een onderzoeks- en adviesbureau voor onderwijs en welzijn dat in opdracht van het
ministerie van OCW een onderzoeksrapport heeft opgesteld over de ervaringen van leraren en ouders
met passend onderwijs in de drie pioniersgebieden. Mevrouw Walraven licht het onderzoek toe.
Mevrouw Verstijnen geeft aan dat docenten graag duidelijkheid willen over wat te doen met een
leerling met bijvoorbeeld gedragsproblemen. Een studiedag werkt volgens haar niet meer. Docenten
willen ruimte voor overleg. De heer Hegeman vindt het belangrijk dat er gekeken wordt naar wat de
leerling nodig heeft.
Mevrouw Walraven zorgt ervoor dat de prezi presentatie beschikbaar is. De publicatie over de
ervaring van ouders met passend onderwijs wordt deze week gepubliceerd op de website van
passend onderwijs. In december/januari zal de publicatie over de ervaringen van leraren met passend
onderwijs online komen. Mevrouw Walraven vertelt dat steunpunt passend onderwijs van de VO-raad
een ondersteuningsbudget wil inzetten voor professionalisering op scholen. Er wordt aan de
vergadering gevraagd eventuele ideeën hierover door te geven via het SWV aan mevrouw Walraven.
3. Mededelingen
De heer Schapenk vertelt dat het aantal vso-leerlingen wat minder positief is dan voorheen gedacht.
Het aantal is nog wel onder het prognosecijfer.
Mevrouw Smolders vertelt dat de ACT een nieuwe, onafhankelijke orthopedagoog krijgt. Mevrouw
Jansen neemt vanaf 26 november afscheid en mevrouw Schaars zal vanaf 1 december werkzaam zijn
binnen de ACT. Mevrouw Schaars heeft ervaring met lwoo/pro en is werkzaam bij SWV Oss.
4. Conceptverslag 29 september 2014
Mevrouw Van Rijsingen wil graag haar opmerking over resultaat 3.2. over het uitstroomperspectief van
leerlingen uit de integratieklas terugzien in het verslag. Ze geeft aan dat ze ervaren heeft dat ouders
en kinderen zich gaan spiegelen aan de reguliere leerling waardoor het acceptatieproces soms
lastiger is.
Na aanvulling met bovengenoemde opmerking wordt het verslag van 29 september 2014 vastgesteld
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5. Ondersteuningsplan
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het ondersteuningsplan 2014-2018 vorig jaar is vastgesteld. Kleine
tekstuele wijzigingen en de begroting kunnen jaarlijks worden aangepast. Ze licht de wijzigingen toe.
De voorzitter geeft aan dat de vergadering eventuele vragen kan doorsturen/ bewaren voor de
volgende vergadering. Op 3 februari 2015 ligt het ondersteuningsplan ter vaststelling voor aan de
OPR.
6. Rondvraag
De heer De Wit vraagt welke middelen worden ingezet om het vso-aantal terug te dringen. De heer
Schapenk geeft aan dat mevrouw Hertroijs bezig is met een werkgroep om te kijken welke leerlingen
eventueel de overstap kunnen maken van vso naar vo. Daarbij wordt gekeken wat vo-scholen nodig
hebben om deze leerlingen succesvol te laten overstappen.
Verder wordt er ambulante begeleiding van Triade ingezet in de basisondersteuning. Zij worden
getraind om leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte eerder in beeld te brengen.
De zorgcoördinatoren houden collegiale consultaties. Hierbij geven ze aan wat eventueel verbeterd
kan worden binnen de school.
Mevrouw Zoon vraagt hoe het is geregeld met de onkostenvergoeding omdat in de cao-po staat
beschreven dat een OPR-lid 60 uur krijgt. De heer Schapenk geeft aan dat er niks is veranderd. Ieder
OPR-lid krijgt nog steeds € 40,- en er is afgesproken dat scholen geen extra uren geven aan het
personeel voor deelname aan de OPR-bijeenkomsten.
Mevrouw Smolders bedankt de vergadering voor de inzet. Ze wenst ieder veel succes met de
uitvoering van passend onderwijs.
7. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur. De volgende vergadering
vindt plaats op 3 februari 2015 om 19.30 uur.
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