Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
14 september 2015
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), de heer L. van der
Deijl (Strabrecht College), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant College),
mevrouw H. Hermes (als gast t/m agendapunt 5, Berkenschutse), mevrouw M.
Hertroijs (Berkenschutse), mevrouw J. Hikspoors (als gast bij agendapunt 6, IVODeurne), mevrouw J. Jansen (als gast bij agendapunt 6, Triade), mevrouw M. van
Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord
Gymnasium), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw L. van
den Oever (De Zwengel), de heer R. Pinter (Praktijkschool Helmond), mevrouw M.
van Roosmalen (IVO-Deurne), de heer J. Schoeren (Commanderij College), mevrouw
S. Sliepenbeek (als gast t/m agendapunt 5, Autisme Steunpunt) de heer J. Verstegen
(aanwezig tot 11.15 uur, Aloysiusstichting), de heer H. de Vries (SSOE)
Afwezig: de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer J. Krol (Helicon), 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 Sliepenbeek en mevrouw
Hermes zijn aanwezig als gast voor de agendapunten vier en vijf. De heren Krol, Van
de Wiel en Van Dijen hebben zich afgemeld. Aansluitend aan dit overleg is er een
gesprek met Marieke Dekkers (Koers VO, Rotterdam) waar de heren Van der Deijl en
De Vries zich hebben aangemeld.
2. Mededelingen
De voorzitter vertelt dat de mededelingen digitaal zijn verspreid. Er is echter nog een
aantal aanvullingen:
Ouderavond: Het samenwerkingsverband organiseert op 8 oktober een ouderavond
over passend onderwijs voor ouders van kinderen met een extra
ondersteuningsbehoefte die de overstap van groep 8 naar het vo gaan maken. De
voorzitter vraagt deze ouderavond onder de aandacht van de zorgcoördinatoren te
brengen.
Syntheseklas: de syntheseklas is dit jaar weer van start gegaan op het Vakcollege
Helmond met acht leerlingen. Eerder heeft het algemeen bestuur besloten dat er bij
start van het schooljaar minimaal tien leerlingen in de syntheseklas moeten zitten. De
voorzitter verwacht dat lopende het schooljaar nog een aantal leerlingen instroomt. Hij
vraagt of de aanwezigen instemmen met het starten van de syntheseklas met acht
leerlingen. De vergadering stemt hier unaniem mee in. Mevrouw Van Roosmalen
vraagt om de syntheseklas financieel en inhoudelijk te evalueren. De voorzitter geeft
aan dat dit geagendeerd wordt aan het einde van het schooljaar.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt wat te doen met leerlingen die zij niet meer kunnen
handhaven op hun school. De voorzitter geeft aan dat deze leerlingen in principe op
een andere vo-school terecht kunnen, zo niet, dan wordt er een melding bij de ACT
gedaan. De voorzitter heeft onlangs een gesprek gehad met de heer Schoeren over
een mogelijke start van een tweede syntheseklas op het Commanderij College.
Financiële administratie: de heer Van Genugten vertelt dat de financiële administratie
van de kassierschool Commanderij College is overgezet naar het SWV. Vorig jaar liep
er een vacature voor financieel medewerker, deze is tijdelijk ingevuld geweest. SWV
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en medewerker hebben gezamenlijk besloten een andere invulling te geven voor deze
vacature
Hij geeft aan dat het samenwerkingsverband op zoek is naar een oplossing voor de
financiële administratie. Mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat de heer Van
Genugten hierover contact met haar op kan nemen.
De heer Van Genugten vertelt dat de conceptverslagen van de financiële commissie
ter informatie door worden gestuurd aan de bestuurders.
Aantal vso-leerlingen: Een overzicht van het aantal vso-leerlingen is opgenomen in
de digitale mededelingen. Het is nog niet duidelijk of er sprake is van groei of
terugloop. Hierover kan pas met meer zekerheid iets worden vermeld na 15 oktober
(moeten de vso-besturen de leerlingen vso hebben ingeschreven in BRON) en is ook
de uitstroom van de vso-leerlingen tussen 2 juni en 1 oktober 2015 bekend. Dit
onderwerp wordt voor de volgende vergadering geagendeerd.
3. Conceptverslag van AB 1 juni 2015
De voorzitter vraagt naar aanleiding van pagina 1 wat er besproken is bij de
Kinderombudsman waar mevrouw Van Leeuwen was uitgenodigd op 16 juni jl. Ze
geeft aan dat er geconcludeerd is dat de zorgplicht niet overal wordt uitgevoerd. Er is
afgesproken dat klachten over de zorgplicht doorgegeven worden aan de
onderwijsinspectie. Bij de samenwerkingsverbanden waar de integrale aanpak (swv –
gemeente) gehanteerd wordt, en waar goed wordt samengewerkt met ouders, zijn
weinig klachten/bezwaren. Soms staan (onderwijs)wetten maatwerk in de weg.
Mevrouw Van Roosmalen zegt dat ze een e-mail heeft ontvangen van de heer Van de
Wiel over de doorstroomcoaches vmbo – mbo. Uit de mail bleek dat de VSV-middelen
alleen toegekend worden aan het mbo. Mevrouw van Nieuwenhuijsen zal hier
informatie over inwinnen en deze verspreiden.
De voorzitter meldt dat de presentatie ‘Portaal’ door de heer Van de Wiel uitgesteld is
tot de vergadering van november.
Het verslag van 1 juni wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. V(ASS)t en zeker naar het vo
Mevrouw Sliepenbeek is namens het Autisme Steunpunt aanwezig om het rapport
‘V(ASS)t en zeker naar het vo’ toe te lichten. Dit rapport is opgesteld voor de
samenwerkingsverbanden po – vo Helmond-Peelland en Eindhoven. Mevrouw
Sliepenbeek zal voor een samenvatting van het rapport zorgen.
De voorzitter vraagt of de aanwezigen zich kunnen vinden in de aanbevelingen en
ermee akkoord gaan om dit rapport te agenderen in de netwerken begeleiding en zorg
en zorgcoördinatoren en te vragen of het primair onderwijs hetzelfde doet. Ook zal dit
onderwerp geagendeerd worden bij het bestuurlijk overleg SWV po-vo. Mevrouw Van
den Oever stelt voor om vooraf afspraken te maken over wat deze aanbevelingen
moeten opleveren. De doelgroep moet (beter) gedefinieerd worden.
De heer Verstegen agendeert het rapport bij het bestuur SWV Helmond-Peelland PO.
Hierna komt het weer terug bij het algemeen bestuur. De aanwezigen stemmen hier
unaniem mee in.

5. Ondersteuningsplan – advies Meander
2

Het arrangement Meander is opgezet door vertegenwoordigers van Berkenschutse,
Kenniskring hoogbegaafdheid, Triade, Autisme Steunpunt en SWV Helmond-Peelland
VO. Mevrouw Hermes (orthopedagoog bij Berkenschutse) geeft een presentatie over
het arrangement.
De heer Mathijssen denkt dat er soms wat meer nodig is dan alleen goede
communicatie wanneer de school vastloopt met een leerling. Mevrouw Hertroijs geeft
aan dat ook Autisme Steunpunt en Triade ingeschakeld kunnen worden bij
hulpvragen. Wanneer een leerling het niet redt op het vo, dan gaat het
samenwerkingsverband kijken wat de best passende plek is. Er is geen
vangnetconstructie met een tlv. Mevrouw Van Roosmalen vraagt of het arrangement
op iedere school wordt ingezet. Mevrouw Hertroijs vertelt dat dit een voorwaarde is
van het arrangement, iedere vo-school zal deelnemen.
De aanwezigen stemmen unaniem in het arrangement ‘Meander’ met als voorwaarde
dat iedere vo-school ingezet wordt. Mevrouw Van den Oever stelt voor om te
monitoren wat de uiteindelijke kosten per leerling zijn. Nadat er tien leerlingen zijn
overgestapt, zal er een evaluatie plaatsvinden.
6. Evaluatie
Ambulante ondersteuning in de scholen
Mevrouw Jansen is namens Triade aanwezig en licht de evaluatie van de
schoolplannen ambulante begeleiding toe. Mevrouw Van Roosmalen vraagt zich af of
de scholen een evaluatie hebben gedaan over de inzet van de ambulante
begeleiding. Mevrouw Van Leeuwen neemt dit mee naar het netwerk begeleiding en
zorg.
Integratieklassen
Mevrouw Hikspoors is namens de integratieklas Deurne aanwezig en geeft een
presentatie over de ervaringen tot nu toe. Mevrouw Van Roosmalen licht de financiële
kant toe.
7. Juridische zaken
Er is een casus van het Varendonck College meegestuurd met de agenda. De casus
wordt besproken. Een aantal bestuurders geeft aan negatieve ervaringen te hebben
met een onderwijsconsulent. Er wordt afgesproken dat het samenwerkingsverband
een klacht indient over de betreffende onderwijsconsulent.
8. Rondvraag en sluiting
Mevrouw Van Roosmalen vertelt dat IVO-Deurne in korte tijd veel te maken heeft
gehad met zelfdodingen van leerlingen. Ze heeft het samenwerkingsverband
gevraagd te kijken naar ondersteuning hiervoor. Dit onderwerp wordt geagendeerd.
De heer Van der Deijl vertelt dat de Eenbes-scholen hebben besloten met LDOS te
blijven werken en niet over te stappen naar OSO. De voorzitter adviseert de heer Van
der Deijl contact op te nemen met mevrouw Martens, bestuurslid van SWV HelmondPeelland PO.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur. De volgende vergadering is op 16
november 2015.
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Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

15091401
15091402
15091403
15042003
15091404

Evaluatie syntheseklas agenderen
Vso-aantallen agenderen
Portaal agenderen
Thuiszittersprotocol agenderen
Rapport ‘V(ASS)t en zeker naar het vo’ agenderen bij bestuur
PO
Evaluatie meander agenderen
Agenderen bij netwerk begeleiding en zorg: evaluatie
ambulante begeleiding
Klacht indienen onderwijsconsulent
“Zelfdoding” agenderen

DB
DB
DB
DB
J. Verstegen

Juni 2016
Nov. 2015
Nov. 2015

DB
M. van Leeuwen

Sept. 2016
Okt. 2015

M. van Leeuwen
DB

z.s.m.
Nov. 2015

15091405
15091406
15091407
15091408

z.s.m.

Het verslag van 14 september 2015 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 16
november 2015.

J.H. Schapenk
Voorzitter
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