Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
20 april 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 C. Grootjen (gast, Commanderij
College), de heer M. Jacobs (Commanderij College), mevrouw M. van Leeuwen (SWV
Helmond-Peelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I.
van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), de heer H. Norder (Antoon van
Dijkschool), de heer R. Pinter (Praktijkschool Helmond), mevrouw M. van Roosmalen
(IVOD), de heer J. Schoeren (gast, Commanderij College), de heer H. de Vries
(SSOE), de heer P. Zegers (Aloysiusstichting, ter vervanging van de heer J.
Verstegen)
Afwezig: mevrouw M. Hertroijs (Berkenschutse), de heer J. Krol (Helicon), mevrouw L.
van den Oever (De Zwengel), 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 9.00 uur. Mevrouw Grootjen en de heer
Schoeren van het Commanderij College zijn als gast aanwezig in verband met het
opvolgen van de taken van de heer Jacobs in het nieuwe schooljaar. Mevrouw Van
den Oever en mevrouw Hertroijs hebben zich afgemeld. In verband met de
afwezigheid van de heer Verstegen sluit de heer Zegers aan.
2. Mededelingen
 De bestuurders hebben de mededelingen via de e-mail ontvangen. De
zorgcoördinatoren hebben de ‘kruisjeslijst’ voor de basisondersteuning
aangepast. Alle aanwezigen stemmen in met de aangepaste lijst.
 Het overzicht van het aantal afgegeven tlv’s is toegevoegd bij de
mededelingen. De groei vso is eruit, maar de daling zet niet door. Mevrouw
Van Nieuwenhuijsen maakt zich zorgen over de werving van leerlingen door
de Aloysiusstichting. Op de website van de Aloysiusstichting wordt nog steeds
vermeld dat leerlingen zich kunnen registreren. De voorzitter geeft aan dat
vorig jaar hier kritiek op is geleverd en dat het aangepast zou worden op de
website. Onlangs is er wederom een folder met wervende tekst
binnengekomen van de Aloysiusstichting. Het dagelijks bestuur heeft naar
aanleiding van de verspreiding van deze folder, een brief aan de heer
Verstegen gestuurd, deze brief wordt ter informatie nagestuurd aan het
algemeen bestuur. De heer Verstegen wil graag in gesprek hierover met de
voorzitter.
 De heer Van Dijen vertelt dat er gesprekken plaatsvinden met het ministerie
over de doelgroep van zijn school: ernstig meervoudig beperkte leerlingen. De
scholen voor emb-leerlingen zijn bovenmatig veel tijd kwijt om de financiering
voor de AWBZ-middelen rond te krijgen (die uit verschillende potjes komt).
Het is mogelijk dat scholen de AWBZ-middelen voor emb-leerlingen
rechtstreeks ontvangen door OCW en dat de samenwerkingsverbanden
gekort worden. De gesprekken zijn nog in volle gang.
 De heer Jacobs vraagt of het tijdpad al gereed is in verband met de
aanmeldingsperiode voor schooljaar 2015/2016. Mevrouw Van Leeuwen geeft
aan dat de aanmeldingsperiode nog niet bekend is. Ze zal een mail sturen
met de vraag wanneer de aanmelding plaatsvindt bij de diverse scholen.
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Mevrouw Van Roosmalen vertelt dat er een bezwaar is ingediend bij de
onderwijsgeschillencommissie voor de leerlingen van de integratieklas die
geen bekostiging hebben gekregen tijdens het schooljaar 2013-2014. OMO
gaat nu in hoger beroep.

3. Conceptverslag AB 2 februari 2015
De heer Van der Deijl vertelt dat de heer Van Nistelrooy de plaats van de heer Van
der Eijnde in de VSV-overleggen overneemt. Mevrouw Van Leeuwen en mevrouw
Van Nieuwenhuijsen willen graag een kennismakingsgesprek met de heer Van
Nistelrooy.
Het verslag van 2 februari 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Thuiszitters: integrale aanpak
De heer Bijlmakers van Peel 6.1. geeft een presentatie over een aanpak om het
aantal thuiszitters te verminderen. Deze aanpak is voor het hele
samenwerkingsverband. De beleidsmedewerker van de gemeenten zijn hierbij
betrokken. Er wordt voorgesteld dat het thuiszittersoverleg met vertegenwoordigers
van samenwerkingsverbanden PO en VO en de beleidsmedewerkers van de
aangesloten gemeenten, uitwerking gaan geven aan deze uitgangspunten. Deze
uitwerking zal in 2015 gepresenteerd worden ter vaststelling aan het bestuur. De
aanwezigen stemmen hiermee in met als aandachtspunt dat we wat goed gaat in
stand houden.
5. Verantwoording
Mevrouw Hoeks (accountant) en mevrouw Berkelmans van Govers accountants
sluiten aan. Het accountantsverslag wordt besproken. Dit verslag wordt nagestuurd
aan de bestuurders. Mevrouw Hoeks vertelt dat de jaarrekening en het jaarverslag
voldoen aan de voorwaarden en dat er een controleverklaring is afgegeven.
De heer Jacobs merkt op dat op pagina 21 staat vermeld dat het
samenwerkingsverband presentaties heeft gegeven bij de gemeenten Someren,
Asten en Helmond. Hij vraagt zich af waarom dit niet bij de andere gemeenten is
gebeurd. De voorzitter geeft aan dat de gemeenten het samenwerkingsverband
kunnen uitnodigen en dat andere gemeenten daar in de verslagperiode geen gebruik
van hebben gemaakt.
Mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat bij 4.3. op pagina 21 staat vermeld dat de
leerlingen van de integratieklas stonden ingeschreven bij de Antoon van Dijkschool.
Dit is onjuist, de leerlingen zijn ingeschreven bij IVOD. Dit wordt aangepast.
De vergadering stemt unaniem in met het jaarverslag en de jaarrekening.
6. Ondersteuningsplan
Advies extra toegang: er is een notitie gemaakt voor het arrangement ‘extra toegang’
door de Zwengel, Herlaarhof, Korenaer Deurne, BJ en SWV Helmond-Peelland VO.
De aanwezigen stemmen unaniem in met de notitie ‘extra toegang’. De voorzitter wil
graag een voorstel maken samen met de heer Pinter voor leerlingen die expertise
nodig hebben, maar niet naar het vso hoeven.
Inzet ambulante begeleiding in de toekomst: het voorstel is om de vo-scholen geld te
geven om zelf ambulante begeleiders in dienst te nemen. Er is een werkgroep
opgezet onder leiding van mevrouw Van Nieuwenhuijsen. Met dit voorstel wordt er
afgeweken van een paar uitgangspunten in het ondersteuningsplan ten aanzien van
de jaren 2016-2017 en verder. Deze wijziging wordt voorgelegd aan de OPR die
instemmingsrecht heeft.
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De heer Zegers zegt dat hij in de veronderstelling was dat de heer De Vries een opzet
zou maken voor nieuw beleid middelen ambulante begeleiding. De voorzitter geeft
aan dat deze opzet niet gemaakt is. De heer Zegers heeft een aantal inhoudelijke
vragen die hij schriftelijk zal voorleggen aan het dagelijks bestuur. De vergadering
stemt unaniem in met de notitie ambulante begeleiding in de toekomst.
Personele invulling ACT: de voorzitter van de ACT is 1 maart met pensioen gegaan.
Hierdoor is de invulling van de ACT veranderd. De formatie is van 1,5 fte naar 1,2 fte
gegaan. Er zijn geen klachten binnengekomen over de doorlooptijden van de ACT. De
orthopedagoog van de ACT heeft een tijdelijk dienstverband via payroll. Er wordt
voorgesteld met ingang van het nieuwe schooljaar, indien ervoor wordt gekozen de
tijdelijke constructie definitief te maken: de orthopedagoog een arbeidscontract voor
0,2 fte bij het SWV aan te bieden en het vaste contract van de secretaris met 0,3 uit te
breiden tot 0,8 fte. De vergadering stemt hiermee in.
Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat bij afwezigheid van de orthopedagoog de
vergadering doorgaat met inzet van een orthopedagoog van een aangesloten school.
Dit wordt door betrokken partijen positief ervaren. Mevrouw Van Leeuwen bedankt de
bestuurders hiervoor.
7. Rondvraag en sluiting
De heer Pinter vertelt dat de Praktijkschool dossiers terugkrijgt van het RVC omdat er
een handtekening zou ontbreken. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat de
orthopedagoog van de ACT deze dossiers kan beoordelen en ondertekenen.
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat de stuurgroep VSV bezig is met het
ontwikkelen van nieuwe criteria voor nieuwe projecten. Ze vraagt eventuele nieuwe
projecten via het samenwerkingsverband te laten verlopen en niet per individuele
school. De vergadering stemt daarmee in.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt hoe het zit met het vangnet voor leerlingen die naar
de integratieklas gaan. De voorzitter geeft aan dat dit altijd via de ACT gaat.
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat ze in gesprek is geweest met Ecorys. Zij gaan in
opdracht van OCW samenwerkingsverbanden benaderen waar criminalisering onder
jongeren van toepassing is. Het kan zijn dat het samenwerkingsverband gevraagd
wordt aan deze pilot deel te nemen. De vergadering staat hier positief tegenover.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.00 uur. De
volgende vergadering is op 1 juni 2015.

Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

14090804

Agenderen evaluatie integratieklas

DB

15042001
15042002

Brief Aloysiusstichting verspreiden aan AB
Kennismakingsgesprek inplannen met meneer Van
Nistelrooy en mevrouw Van Nieuwenhuijsen
Agenderen thuiszitters protocol
Accountantsverslag nasturen
Evaluatie (kwalitatief en kwantitatief) van inzet
ambulante ondersteuning in de basis op scholen. Wat
heeft het (per school) opgeleverd?

DB
M. van Leeuwen

September
2015
z.s.m.
z.s.m.

15042003
15052004
14011311

DB
M. van Leeuwen
J. Verstegen

1 juni 2015
z.s.m.
September
2015
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Het verslag van 20 april 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 juni 2015.

J.H. Schapenk
Voorzitter
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