Notulen van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband VO/VSO Helmond-Peelland
gehouden op 4 november 2013 te Helmond.
Aanwezig:
De heer H. Schapenk, de heer L. van Genugten, mevrouw A. Smolders, mevrouw I. van
Nieuwenhuijsen, mevrouw M. van Roosmalen, de heer H. Rops, mevrouw M. Hertroijs, de heer J.
Krol, de heer T. van den Broek, de heer R. Pinter, mevrouw L. van den Oever, de heer J. van Dijen, de
heer H. Mathijssen, de heer L. van der Deijl, de heer M. Jacobs, mevrouw M. van Leeuwen en de heer
H. van den Beuken.
Afwezig:
De heer J. Verstegen, de heer F. van de Wiel
Notulist:
L. Voskuil
1. Opening en vaststelling agenda
De heer Schapenk opent de vergadering om 9.00 uur. Een speciaal welkom voor mevrouw Hertroijs,
zij zal de heer Van den Broek opvolgen en aanwezig zijn bij de AB vergaderingen. Ook een speciaal
welkom voor de heer Van der Deijl. Hij was aanwezig bij de themabijeenkomst, maar nu voor de
eerste keer aanwezig bij een AB vergadering.
2. Verslag van de AB 9 september 2013
Op pagina 1 staat dat mevrouw Van Roosmalen een afspraak zou maken met de heer Kuijpers. Dit is
afgehandeld. Op pagina 2 wordt het DOD beschreven, dit komt terug bij het volgende agendapunt.
De voorzitter geeft aan dat mevrouw Van Roosmalen aanwezig blijft bij POSVO. Rond januari zal een
nieuw voorstel worden gedaan voor de invulling van het POSVO.
Op pagina 3 staat dat de heer Schapenk in gesprek gaat met de gemeente Helmond over het project
“Helmond ondernemende stad”. De heer Schapenk geeft aan dat hij de kritiek heeft gedeeld.
Volgende week zal er een definitief voorstel zijn. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat de
sollicitatieprocedure voor de PCL secretaris is afgerond. Mevrouw Hannie Smolders wordt de nieuwe
secretaris. Zij zal een keer aanwezig zijn bij een AB vergadering. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er
stroomschema’s over de aanmeldingsprocedure op de website van het samenwerkingsverband
staan.
3. Inrichting samenwerkingsverband
Personeel in dienst: de heer Van Genugten vertelt dat hij en mevrouw Smolders namens het DB een
model aan het bedenken zijn zodat het SWV personeel in dienst kan nemen. Hij geeft aan dat het
onverstandig is om 20% meer te betalen, wanneer dit geld ook aan ondersteuning kan worden
besteed. Nu is de school die personeel voor het SWV in dienst heeft verantwoordelijk voor dat
personeel. Er worden zo min mogelijk mensen in dienst genomen van het SWV. De heer Van
Genugten en mevrouw Smolders willen van de vergadering weten of ze instemt met deze
koersverandering. Als dat zo is dan zullen zij aan de hand van voorbeelden bij andere
samenwerkingsverbanden met een voorstel komen voor de inrichting van het SWV. De vergadering
stemt in met dit voorstel en voor de volgende vergadering zal er een concreet voorstel zijn.
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LDOS systeem: mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden voor het
LDOS systeem. OSO is het landelijke systeem vanuit de VO-raad. OSO zou eind dit jaar moeten
werken. Juist omdat OSO nog in ontwikkeling is, is het lastig een vergelijking te maken met LDOS. De
gegevens die nu in LDOS zitten, zijn onvoldoende voor de PCL-pao. VSO-scholen gebruiken dit
systeem niet volledig. De heer Van der Wende van Triple W heeft aangegeven dat hij een systeem
kan maken speciaal voor het samenwerkingsverband. Maar dit kost wel extra geld. Er kan nog geen
offerte worden aangevraagd, omdat de heer Van der Wende precies dient te weten wat er in het
systeem moet staan. De heer Jacobs vraagt zich af of Triple W niet open staat om een speciaal
systeem te ontwikkelen voor alle samenwerkingsverbanden. Hiermee kan hij de markt opgaan.
Mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat de heer Van de Wende dan certificering nodig heeft. De
heer Schapenk wil graag gericht advies. Mevrouw Van Roosmalen wil graag aan de heer Beuger
vragen of hij kan kijken wat het ene systeem kan vergeleken met het andere systeem en hoe te
koppelen. Mevrouw Smolders vraagt zich af of het niet mogelijk is om met de andere pioniers
gezamenlijk dit te bekijken. De heer Jacobs vindt het belangrijk dat het PO instemt met het nieuwe
systeem. Zij moeten het kunnen en willen invullen. De heer Schapenk wil graag het PO uitnodigen, hij
zal de voorzitter hierover bellen. Aan de vergadering wordt gevraagd of zij instemming willen geven
dat Mevrouw Van Roosmalen verantwoordelijk zal zijn vanuit het VO en dat de heer Beuger de
expertiseonderzoeken zal doen. De vergadering gaat hiermee akkoord. Mevrouw Hertroijs geeft aan
dat zij het VSO wil vertegenwoordigen.
Mevrouw Van Roosmalen, mevrouw Hertroijs en iemand van het PO zullen de opdracht formuleren
aan de heer Beuger. Wanneer iemand informatie heeft over OSO, graag contact opnemen met
mevrouw Van Roosmalen.
4. Arbeidstoeleiding
Werkgroep arbeidstoeleiding: de heer Pinter vertelt dat door de crisis ongeveer 400 leerlingen
(afkomstig vanuit PRO en VSO en niet in staat een diploma te halen) geen plek hebben voor werk of
stage. Hij wil graag dat de aangesloten scholen uit het samenwerkingsverband een congruent geheel
vormen naar de ketenpartners en werkgevers. Er is een netwerk voor arbeidstoeleiding, maar deze
staat los van onderwijs. Daarom stelt de heer Pinter voor om een werkgroep arbeidstoeleiding op te
richten met mensen die zich bezig houden met de begeleiding richting stage, werk en dagbesteding.
In zo’n werkgroep zal vooral afstemmingsoverleg zijn. De heer Jacobs geeft aan dat hij niet de tijd
heeft gehad om dit intern te overleggen. Mevrouw Van Roosmalen en mevrouw Van Nieuwenhuijsen
stemmen hiermee in. De voorzitter stelt voor om dit agendapunt te beschouwen als
meningsvormend en dat feedback verzonden kan worden naar de heer Pinter. De volgende
vergadering zal dit onderwerp terugkomen op de agenda en wordt er over de notitie een besluit
genomen. De heer Pinter zal de ontvangen feedback meenemen in het voorstel dat dan voorligt.
Subsidie ESF: er wordt afgevraagd of er al nieuwe aanvragen vanuit het SWV zijn gedaan. De heer
Jacobs en mevrouw Van Roosmalen hebben ervaring met ESF. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat
onderwijs voor de ESF-periode, 2014-2020 zelfstandig geen aanvragen kan doen. De
centrumgemeente (Helmond) is verantwoordelijk voor de integrale subsidieaanvraag. Eind november
zal de heer Pinter nieuwe criteria ontvagen en zal deze doorsturen naar de bestuurders.
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5. Financiën
De heer Van Genugten vertelt dat de themabijeenkomst financiën bedoeld was om een doorkijk te
maken en een doel te stellen. Dit was schep geformuleerd. Het is van gezamenlijk belang dat er
kritisch naar wordt gekeken. De heer Van Genugten heeft met mevrouw Attema(Infinite) en de heer
Adriaans(controller SWV) de begroting globaal opgezet. De meerjarenbegroting en de ambities staan
nog niet vast. De heer Van Dijen merkt op dat de leerlingen van de Emiliusschool nog niet zijn
opgenomen in de kengetallen. Vanaf 1 augustus 2013 zijn zij gedwongen om een splitsing te maken
tussen PO en VO. Voor deze begroting heeft het nog geen invloed. Omdat de VSO-bekostiging pas
vanaf 1 augustus 2015 via het SWV loopt, heeft dat voor de begroting van 2014-2015 nog geen
gevolgen. Opgemerkt wordt dat de kosten van de PCL erg hoog zijn. De voorzitter verzoekt de heer
Van den Beuken te kijken of de kosten omlaag kunnen. De heer Van der Deijl geeft als voorstel dat
het geld wat hiermee bespaard wordt, als weerstandsvermogen kan worden opgenomen. De
vergadering stemt in met deze begroting. Mevrouw Van Roosmalen wil nog wel de kosten van de
integratieklas zien. De heer Rops deelt de mening van mevrouw Van Roosmalen. Hij heeft
vraagtekens over de integratieklas. Mevrouw Smolders geeft aan dat de cluster 2 lgf middelen vanaf
2014 direct naar de cluster 2 scholen gaan en niet langer naar de VO-scholen. Dit komt terug in de
volgende vergadering.
6. Ondersteuningsplan 2014-2018
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over de wijzigingen van het ondersteuningsplan. Deze
presentatie zal later toegestuurd worden naar het AB. Mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat ze de
onderliggende stukken te laat ontvangt. Hierdoor kan ze niet intern overleggen. Ze weet vaak niet
wat er speelt in de netwerken. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vindt de visie van het
samenwerkingsverband te financieel gericht. Beschikbare middelen behoren niet tot de visie, de
lezers kunnen de financiën in het ondersteuningsplan terugvinden. De PCL-pao bepaalt of leerlingen
naar de integratieklas mogen. De heer Rops heeft hier moeite mee. Hij heeft het initiatief genomen
om de integratieklas in te richten en het voelt alsof de regie wordt afgenomen. De voorzitter geeft
aan dat de bekostiging via de PCL-pao loopt, maar dat de heer Rops nog steeds de regie houdt over
de integratieklas. De voorzitter vertelt dat de volgende vergadering een besluit wordt genomen over
de doelstelling. De OPR moet instemmen. De vergadering gaat akkoord met de doelstelling terug te
gaan naar 3% VSO-deelname per 1 augustus 2018. Mevrouw Van Leeuwen verzoekt de vergadering
om tekstuele wijzigingen van het ondersteuningsplan door te sturen binnen een termijn van 2
weken. Zij zal er naar streven om de onderliggende stukken voor de volgende vergadering een week
van te voren toe te sturen.
7. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Smolders wil graag de leerlingenaantallen inventariseren van cluster 3, inclusief ambulante
begeleiding. Dit komt de volgende vergadering terug. Mevrouw Van Leeuwen vraagt aan de heer Van
den Broek of hij nog zal deelnemen aan het AB van 2 december. De heer Van den Broek zal dan
aanwezig zijn voor de laatste keer en nodigt de vergadering uit om afscheid te nemen op woensdag
22 januari vanaf 13.30 uur op de Kempenhaege.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 2 december van 9.00 – 12.00 uur op de Keizerin
Marialaan 4 in Helmond. De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de
vergadering om 12.00 uur.
Het verslag van 4 november 2013 is vastgesteld op 2 december 2013.
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Nummer Onderwerp

Wie

Wanneer

M. van Leeuwen

Okt. 2013

Overzicht maken met personen en werkgroepen die actief zijn binnen het
samenwerkingsverband.
12092406
13032505

Voorstel over invulling inzet AB-er in samenwerkingsverband voorleggen aan AB

J. Verstegen

15 april

13032507

Overzicht van leden van de OPR verstrekken aan leden AB

L. Voskuil

z.s.m.

In gesprek met de heer Kuijpers, voorzitter netwerk Begeleiding en Zorg over
raakvlakken/overlap van dit overleg met het POSVO.
13041505

AF
AF

M. van Roosmalen

z.s.m.

Gegevens aanvragen LWOO/pro leerlingen doorgeven aan de heer Van den
Beuken.
13041512

AF

AF
Allen

z.s.m.

13061001

Arbeidstoeleiding agenderen voor AB direct na vakantie

DB

augustus

AF

13061013

Op de homepages van de aangesloten scholen in het samenwerkingsverband een
link plaatsen naar de website www.passendonderwijs.nl en/of vanaf 15 juli naar
www.swv-peelland.nl

Allen

z.s.m.

AF

13090901

Enquêtes LDOS verzenden naar AB

H. van den Beuken

z.s.m.

AF

13090903

Sollicitatieprocedure verzorgen voor secretaris PCL en vacature verspreiden
binnen samenwerkingsverband

M. van Leeuwen

Voor 1 dec.

AF

13090904

Samen met mevrouw Smolders flyer aanpakken

M. van Roosmalen

z.s.m.

AF

13090905

Helmond ondernemende stad project bespreken met gemeente

H. Schapenk

z.s.m.

AF

13090906

Doorgeven wat de financiële gevolgen per school zijn. (punt b voorstel
begrotingswijziging)

L. van Genugten

z.s.m.

AF

13090907

Beschrijving van aanmelding/inschrijving bij school en gevolgen voor zorgplicht

M. van Leeuwen

z.s.m.

AF

13110401

PCL stukken van de website van de separate scholen verwijderen. Deze zijn
mogelijk verouderd.

Allen

z.s.m.

13110402

Mevrouw H. Smolders, nieuwe secretaris, uitnodigen voor een AB vergadering

M. van Leeuwen

November

13110403

Samen met mevrouw Smolders een concreet voorstel maken voor de volgende
vergadering over het in dienst nemen van personeel.

L. van Genugten

Voor 2
december

13110404

Samen met mevrouw Hertroijs en vertegenwoordiger PO opdracht formuleren
voor de heer Beuger

M. van Roosmalen

13110405

Feedback over arbeidstoeleiding verzenden naar de heer Pinter.

Allen

Voor 2
december

13110406

PowerPoint ondersteuningsplan verstrekken aan AB

M. van Leeuwen

z.s.m.

13110407

Tekstuele wijzigingen ondersteuningsplan doorsturen naar M. van Leeuwen

Allen

Voor 18
november

13110408

Agenderen voor de volgende vergadering: personeel in dienst nemen, LDOS,
arbeidstoeleiding, LGF cluster 2,

DB

Voor 2
december
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