Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
1 juni 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 HelmondPeelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I. van
Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw L. van den Oever (de Zwengel),
mevrouw M. van Roosmalen (IVO-Deurne), de heer J. Schoeren (Commanderij
College), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting)
Afwezig: de heer J. Krol (Helicon), de heer H. Norder (Antoon van Dijkschool), de heer
R. Pinter (Praktijkschool Helmond), de heer H. de Vries (SSOE), 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. Dit is de laatste vergadering van het
schooljaar en vindt plaats op een bijzondere locatie: namelijk de Kasteelpoort in
Helmond. De heer Jacobs gaat per 16 juni 2015 met pensioen en is voor de laatste
keer aanwezig bij de vergadering van het algemeen bestuur van SWV HelmondPeelland VO. De heer Schoeren zal hem opvolgen in het bestuur. De heren Norder,
Pinter en De Vries hebben zich afgemeld. De heer Krol heeft aangegeven later te
komen
2. Mededelingen
Ondersteuningsplan 2015/2016: Het ondersteuningsplan 2015/2016 is vastgesteld
door de ondersteuningsplanraad (OPR) op 23 april 2015. Op 16 juni 2015 vindt er een
OPR-vergadering plaats over de notitie ambulante begeleiding. De vastgestelde
verslagen van de OPR zijn te vinden op de website van het samenwerkingsverband.
Ambulante begeleiding: mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat er een overleg is
geweest met de werkgroep ‘ambulante begeleiding’. Ze vraagt de vergadering geen
mededelingen te doen over personele gevolgen aan de ambulante begeleiders
werkzaam in ons samenwerkingsverband. De ambulante begeleiders die in dienst zijn
bij de Aloysiusstichting kunnen daar terecht met vragen. De voorzitter vraagt de
werkgroep zo snel mogelijk het tijdpad te verspreiden aan het bestuur.
Adviezen po-scholen: de voorzitter vertelt dat het advies van de basisschool bijgesteld
kan worden na de uitslag van de eindtoets. In het POSVO is afgesproken dat de voscholen de po-scholen benaderen voor de resultaten van de eindtoets van de
betreffende leerlingen. De aanwezigen geven aan dat de po-scholen eerst met ouders
in gesprek gaan voordat ze de resultaten verspreiden, dit levert vertraging op en legt
een grote druk op het maken van formatieplannen.
16 juni 2015: mevrouw Van Leeuwen vertelt dat ze is uitgenodigd voor een
rondetafelgesprek van de vaste Tweede Kamercommissie Onderwijs op 16 juni ter
voorbereiding van het debat dat later die maand plaatsvindt in de Tweede Kamer over
de voortgang van passend onderwijs. Op 16 juni vindt ook een expertmeeting plaats
van de Kinderombudsman waarvoor SWV Helmond-Peelland VO is uitgenodigd.
Namens het samenwerkingsverband neemt mevrouw Van Leeuwen deel aan dit
overleg.
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3. Conceptverslag AB 20 april 2015
Aloysiusstichting: De heer Verstegen heeft een opzet gemaakt voor een tekst voor de
website van de Aloysiusstichting. De folder van de Aloysiusstichting wordt niet meer
verspreid.
Tijdpad 2015/2016: Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het tijdpad 2015/2016 bijna
gereed is. Ze geeft aan dat sommige vso-scholen van mening leken te zijn dat de
aanmeldingsperiode alleen voor de vo-scholen geldt. De aanmeldingsperiode geldt
voor alle leerlingen in ons samenwerkingsverband die de overstap maken van het
basisonderwijs (po/s(b)o) naar het vo/vso. De zij-instroom gedurende het jaar (van
v(s)o naar v(s)o) valt uiteraard buiten de centrale aanmeldingsperiode.
VSV: Het kennismakingsgesprek met de heer Van Nistelrooij staat gepland. Mevrouw
Van Roosmalen vraagt wanneer er vanuit VSV zicht is op het doorzetten van de VSVprojecten of doorstroomcoaches. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen geeft aan dat er
binnenkort een vergadering plaatsvindt. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het
arrangement extra toegang is aangevraagd bij de VSV-middelen en dat het mbo
graag wil aansluiten.
Portaalonderwijs: De voorzitter vertelt dat er een overleg heeft plaatsgevonden met de
heer Brands en de heer Kuijpers over een arrangement voor leerlingen met gedragsen/of motivatieproblemen, als alternatief voor het vso. Het gaat om leerlingen die een
grote kans maken thuiszitter te worden. Het portaalonderwijs leidt naar entree
onderwijs of arbeid. De volgende vergadering wordt de heer Van de Wiel uitgenodigd
om het portaalonderwijs en de eisen van het entreeonderwijs toe te lichten.
Het conceptverslag van 20 april wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Zelfevaluatie
De vergadering wordt gevraagd de uitgedeelde evaluatiebarometer in te vullen. Het
DB heeft de gelegenheid te baat genomen zichzelf en het AB te evalueren. Mevrouw
Van Roosmalen, de heer Mathijssen en de heer Jacobs doen plenair een
terugkoppeling. Het DB mag meer van het AB verwachten. Input voor de agenda komt
nu vanuit het DB, het AB vindt het fijn om zelf ook agendapunten toe te voegen. Er
dient wat minder naar de inhoud gekeken te worden en meer naar het proces. Het AB
wil graag ieder kwartaal over de de vso-aantallen beschikken. Het DB wordt als
slagvaardig ervaren. Er wordt voorgesteld de agenda te splitsen in proces en inhoud.
De samenwerking met het DB, directeur en het bureau wordt als zeer prettig ervaren.
De aanwezigen hebben cijfers gegeven op de volgende vragen:
 Hoe functioneert het AB? Er wordt gemiddeld een 7,5 gegeven;
 Hoe beoordeelt u het verloop van de vergaderingen? Er wordt gemiddeld een
8 gegeven;
 Hoe beoordeelt u uw eigen inbreng/bijdrage aan de vergaderingen van het
AB? Er wordt gemiddeld een 7 gegeven;
 Hoe functioneert het AB als toezichthoudend orgaan? Er wordt gemiddeld een
5,5 gegeven;
 Hoe ervaart u de samenwerking met DB/directeur? Er wordt gemiddeld een
7,5 gegeven.
Het DB heeft eerst intern gekeken. Mevrouw Hertroijs heeft vanaf januari 2015 de rol
als secretaris opgepakt. De voorzitter doet een beroep op de vso-bestuurders om
mevrouw Hertroijs als spreekbuis voor het SWV te gebruiken. Het DB vindt dat de
vergaderingen goed verlopen en dat het AB steeds beter in zijn toezichthoudende rol
komt: er wordt minder naar details gekeken en meer op grote lijnen. Het DB ervaart
de samenwerking met het AB als prettig, de inbreng is gegroeid en het gezamenlijk
belang wordt meer gevoeld.
Als het AB agendapunten wil toevoegen aan de agenda, dan dit graag minimaal één
week van te voren aan mevrouw Van Leeuwen doorgeven. Mevrouw Van den Oever
vindt dat er verantwoording afgelegd dient te worden wanneer een doelstelling niet
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wordt behaald. De openheid en transparantie mag nog beter. Er dient gekeken te
worden wanneer leerlingen instromen in het vso en met welke reden. De vo-scholen
willen graag leerlingen opvangen die normaal gesproken naar het vso zouden gaan.
De kwaliteitszorg binnen de vo-scholen is verbeterd.
5. Jaarplan 2015/2016
Mevrouw Van Leeuwen heeft een jaarplan gemaakt voor schooljaar 2015/2016. Het
jaarplan is gebaseerd op resultaten en doelen uit het ondersteuningsplan,
kwaliteitsrapport van de Inspectie en op basis van de management letter van de
accountant.
Bij resultaat 1 ‘borgen van de personele administratie en bewaking van personele
zaken’ vraagt mevrouw Van Roosmalen wie dit gaat doen en of hij/zij in dienst komt
van het samenwerkingsverband. De voorzitter geeft aan dat in februari 2014 is
vastgesteld dat het samenwerkingsverband incidenteel bij OMO Scholengroep
Helmond expertise kan inhuren.
Mevrouw Van den Oever geeft aan dat de normeringen ten aanzien van het
toezichthouden concreter mogen zijn.
De heer Verstegen wil graag weten hoeveel leerlingen er op een vso-school zitten
zonder tlv.
De heer Jacobs wil graag de evaluatie van de ACT toevoegen als resultaat in het
jaarplan.
6. Rondvraag en sluiting
De heer Van Genugten vertelt dat controller van SWV Helmond-Peelland VO volgend
schooljaar met pensioen gaat. Er vindt nu een overdracht plaats van de
werkzaamheden naar zijn opvolger. Zij start na de zomervakantie en zal één dag per
week haar werkzaamheden verrichten vanuit het kantoor van het
samenwerkingsverband.
De heer Van Dijen vertelt dat er gesprekken plaatsvinden met het ministerie van OCW
over de bekostiging zorgondersteuning voor de leerlingen met ernstig meervoudige
beperkingen. De middelen die de Emiliusschool nu via het samenwerkingsverband
ontvangt, zullen waarschijnlijk volgend schooljaar structureel bij bijvoorbeeld de
Emiliusschool binnenkomen. Leerlingen met een IQ lager dan 30, een categorie drie
bekostiging, een verstandelijk meervoudige beperking én een indicatie Wet langdurige
zorg (Wlz) hebben komen in aanmerking voor deze regeling.
Mevrouw Hertroijs vertelt dat het vso bezig is een omschrijving te maken welke
leerlingen op welke school zitten zodat dit inzichtelijk wordt voor ouders en
gemeenten. Ze wil de vergadering hierover informatie in het volgende overleg.
De voorzitter bedankt de heer Jacobs voor zijn inzet bij het samenwerkingsverband en
sluit de vergadering om 11.30 uur.

Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

14090804
15042003

Agenderen evaluatie integratieklas
Agenderen thuiszitters protocol

DB
DB

Sept. 2015
Sept. 2015
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14011311

15060101
15060102
15060103

Evaluatie (kwalitatief en kwantitatief) van inzet ambulante
ondersteuning in de basis op scholen. Wat heeft het (per
school) opgeleverd?
Tijdpad ambulante begeleiding sturen
F. van de Wiel uitnodigen voor toelichting portaal- en
entreeonderwijs
Overzicht vso-scholen bespreken in AB september

J. Verstegen

Sept. 2015

M. van Leeuwen
DB

z.s.m.
Sept. 2015

M. Hertroijs

Sept. 2015

Het verslag van 1 juni 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14 september 2015

J.H. Schapenk
Voorzitter
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