Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op 2 februari
2015 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), de heer L. van der Deijl
(Strabrecht College), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant
College), mevrouw M. Hertroijs (Berkenschutse), de heer M. Jacobs (Commanderij College), mevrouw
M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck
College), de heer R. Pinter (Praktijkschool Helmond), de heer H. de Vries (SSOE)
Afwezig: de heer J. Krol (Helicon), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), de heer H. Norder
(Antoon van Dijkschool), mevrouw L. van den Oever (de Zwengel), mevrouw M. van Roosmalen
(IVOD), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), 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 9.10 uur. Hij heeft afmeldingen gekregen van mevrouw Van
Roosmalen, mevrouw Van den Oever en de heren Norder, Mathijssen en Verstegen. De voorzitter
vertelt dat de heer Van den Eijnde per 1 februari geen directeur meer is op het Vakcollege Helmond.
Er is nu een vacature voor het VSV-overleg. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen geeft aan dat dit een
directieoverleg is. De heer Van der Deijl gaat kijken of iemand van zijn school bereid is om deel te
nemen aan dit overleg.
2. Mededelingen
Voorstel vergaderdata 2015: de vorige keer is er besloten het aantal vergaderingen terug te brengen.
Het DB is nu met een voorstel gekomen. De vergadering stemt in met de voorgestelde vergaderdata.
Inspectiebezoek: op dinsdag 27 januari is de onderwijsinspectie op bezoek geweest bij SWV
Helmond-Peelland VO (de heer Triemstra, mevrouw Dekkers, de heer Ter Schuur en mevrouw Van
der Avoort). De voorzitter geeft aan dat het een prettig gesprek was.
OOGO gemeenten – SWV: op woensdag 28 januari was er een informatief OOGO tussen gemeenten
en SWV Helmond-Peelland PO en VO. Van 9.00 – 10.00 uur was SWV PO in gesprek met de
wethouders. Van 10.00 – 11.00 uur was er een gezamenlijke vergadering tussen de wethouders en
SWV Helmond-Peelland PO en VO. Er is gesproken over de aansluiting jeugdzorg - onderwijs en de
doorlopende leerlijn po-vo. Om 11.00 uur verliet het po de vergadering. Er is toen gesproken over het
ondersteuningsplan. Het volgende OOGO zal plaatsvinden in de gemeente Gemert-Bakel.
De vergadering constateert dat de werkwijze van SWV Helmond-Peelland PO een andere is dan die
SWV VO en vraagt aandacht voor (het monitoren van) de doorlopende leer- en ondersteuningslijn. De
heer De Vries geeft aan dat deze werkwijze (schoolmodel) in veel samenwerkingsverbanden
gehanteerd wordt.
Lwoo/pro: er zijn signalen dat er scholen zijn in ons swv die leerlingen met lwoo/pro al laten
aanmelden. De voorzitter vraagt de aanwezigen zich aan de gemaakte afspraken te houden zoals in
het tijdpad opgenomen. De heer Jacobs geeft aan dat de testen van lwoo/pro wel worden afgenomen,
maar dat er nog geen leerlingen worden aangemeld.
Privacyreglement: binnen het overleg tussen DB po en vo is er afgesproken dat het POSVO gaat
kijken naar het privacyreglement van de PO- en VO-raad met de vraag of dit voor onze
samenwerkingsverbanden geschikt is.
3. Verslag van AB 8 december 2014
De heer Jacobs vraagt of het aantal vso-leerlingen inmiddels bekend is. Mevrouw Van Leeuwen geeft
aan dat het samenwerkingsverband geen bezwaar in kan dienen tegen de lijsten van DUO. Wel kan in
een later stadium een bezwaar gemaakt worden tegen de beschikkingen waarin de middelen op basis
van Kijkglas worden toegekend. Ze vertelt dat het aantal vso-leerlingen zich lijkt te hebben
gestabiliseerd, maar dat dit nog niet de definitieve versie is. Nu het REC is opgeheven kan deze geen
indicaties meer verstrekken voor het vso en zal ons samenwerkingsverband zelf duidelijkheid kunnen
geven.

1

De voorzitter geeft aan dat er een overleg stond gepland tussen de DB-leden en de vso-bestuurders.
Dit overleg is geannuleerd. Het voorstel dat de heer De Vries gaat maken over de tarieven ambulante
begeleiding komt eerst bij het DB en dan bij het AB. De heer Van Dijen stelt voor deze overleggen in
de toekomst te plannen na een AB-vergadering.
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er een overleg is geweest met de heer Verberne, de heer
Verstegen en de heer Mes in verband met het uitvoering geven aan de afspraken die voortkomen uit
het tripartiete akkoord. De aangeleverde informatie is nog altijd niet volledig. De heer Verberne gaat in
overleg met de heer Mes teneinde over meer informatie te kunnen beschikken. Op basis van de nu
beschikbaar informatie kan het SWV geen uitvoering geven aan herbestedings- en
inspanningsverplichting.
Het verslag van 8 december 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Financiën
Verantwoording SWV-middelen: de heer Van Genugten vertelt dat er een overzicht is gemaakt van de
verantwoording van de SWV-middelen die de scholen in september 2013 ontvingen om in te zetten
voor professionalisering in de scholen of projecten die bijdragen aan afname vso. De betreffende
schoolbesturen krijgen binnenkort een vaststellingsbeschikking.
Afsluiting verlengd boekjaar 2013-2014: de heer Van Genugten vertelt dat de vo-scholen een
beschikking hebben ontvangen over de resterende middelen die zij hebben ontvangen van het
verlengde boekjaar 2013-2014. Dit betreft een voorschot dat definitief wordt nadat de jaarrekening (1
augustus 2013 tot en met 31 december 2014) door het bestuur is vastgesteld. De schoolbesturen
moeten kunnen verantwoorden dat de middelen ter versterking van de basisondersteuning zijn
ingezet.
Afspraken accountant: de heer Van Genugten vertelt dat er een afspraak is gemaakt met mevrouw
Hoeks, accountant bij Govers, Eindhoven. In de vergadering van 20 april zal mevrouw Hoeks in het
algemeen bestuur haar bevindingen toelichten betreffende de controle van de jaarrekening.
5. Ondersteuningsplan
Conceptversie 2015-2016: het conceptondersteuningsplan is voorgelegd ter goedkeuring aan de
OPR. De beknopte versie van het ondersteuningsplan wordt verspreid aan de raadsleden van de
negen gemeenten. De heer Jacobs vraagt hoe de ACT de adviezen beoordeelt betreffende lwoo/pro.
De voorzitter geeft aan dat zij beoordelen of de rapportages binnen de kaders passen. De ACT vervult
daarmee de functie die nu door de RVC wordt uitgevoerd. Aan leerlingen die toelaatbaar zijn voor
lwoo/pro wordt een tlv-pro of tlv-lwoo verstrekt.
Arrangementen: extra toegang: dit agendapunt wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
Havo/vwo-leerlingen met ASS: mevrouw Hertroijs vertelt dat de werkgroep een paar keer bijeen is
geweest. Op 9 februari is er een bijeenkomst waarvoor alle scholen uitgenodigd zijn. Tijdens deze
bijeenkomst worden de aanwezigen bijgepraat over de kritische succesfactoren: onder welke
omstandigheden is de slagingskans het grootst voor leerlingen met ASS in het regulier onderwijs. De
Berkenschutse inventariseert daarnaast welke leerlingen onder andere omstandigheden mogelijk het
voortgezet onderwijs op een reguliere school hadden kunnen beginnen.
6. Rondvraag en sluiting
De heer Van Dijen vertelt dat hij in gesprek is met het Ministerie van OCW over de bekostiging van
ernstig meervoudig gehandicapte leerlingen. Voor 1 maart 2015 moet er een oplossing zijn. Het is de
bedoeling dat de bureaucratie bij samenwerkingsverbanden, ouders en school zo veel mogelijk wordt
weggenomen.
Mevrouw Van Leeuwen zegt dat ze van mevrouw Van Roosmalen het verzoek heeft gekregen de
POSVO-verslagen cc naar haar te sturen en vraagt of er meer geïnteresseerden zijn. Niemand van de
aanwezigen wenst hiervan gebruik te maken.
De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 10.05 uur gesloten. De volgende
vergadering vindt plaats op maandag 20 april 2015.
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Het verslag van 2 februari 2015 is in de bestuursvergadering van 20 april 2015 vastgesteld.

J.H. Schapenk, voorzitter

Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

14090804

Agenderen evaluatie integratieklas

DB

April ‘15

14061604

Toezichtkader ontwikkelen

DB

Voorjaar 2015

15020201

Vacature VSV-overleg invullen door directeur Strabrecht College

L. van der Deijl

Z.s.m.

15020202

Accountant uitnodigen voor AB

DB

April 2015

15020203

Agenderen arrangement ‘Inzicht’

DB

April 2015

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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