OOGO woensdag 27 januari 2016 van 9.00 – 9.45 uur
Aanwezig:
Gemeenten Asten
Gemeente Boekel
Gemeente Deurne
Gemeente GeldropMierlo
Gemeente GemertBakel

Gemeente HeezeLeende
Gemeente Helmond

Gemeente Laarbeek
Gemeente Nuenen
Gemeente Someren
Bestuur
samenwerkingsverband
PO

Bestuur
samenwerkingsverband
VO
Afwezig m.k.

Wethouder Jac Huijsmans
Sandy Hendriks
Wethouder Henri Willems
Mark van den Elzen
Robbert Speksnijder
Wethouder Miranda Verdouw
Lobke van Kraaij
Wethouder Jan Bevers (vanaf 9.30 uur)
Tim van den Nieuwlaar
Lea Relou
Wethouder Frans Cuijpers
Susan Smolders
Wethouder Margreet de Leeuw
Wido Bijlmakers
Sasja Alecsic
Jan Adams
Wethouder Henk Pero
Meriam van Onzenoort
Wethouder Theo Maas
Jan van der Heijden (voorzitter)

Annemie Martens (vice-voorzitter)
Peter van de Sande (penningmeester)
Erik Wissink (coördinator)
Karin Steenbakkers (notuliste)
Hans Schapenk (voorzitter)

Wethouder Joan Briels (gemeente
Laarbeek)
Wethouder Marnix Schlösser (gemeente
Deurne)

Opening en welkom
De heer Van der Heijden opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Stand van zaken samenwerkingsverband
De heer Van der Heijden schetst, aan de hand van bijgevoegde presentatie, de
ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO.
Naar aanleiding van de presentatie komen de volgende punten aan de orde:
 Gevraagd wordt of er nog veel aanmeldingen verwacht richting SBO en SO
worden in het huidige schooljaar.
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Er ligt inderdaad vaak een “piek” vlak voor de tweede teldatum (1 februari) en
vlak voor de zomervakantie voor leerlingen die na de zomer op S(B)O willen
starten.
Desgevraagd wordt aangegeven dat het SWV de aanmeldingen nauwkeurig
volgt om daar op lange(re) termijn een waardeoordeel aan te kunnen
verbinden. Belangrijk is vooral om te volgen of alle leerlingen op de juiste
plaats zitten. “Wat is het verhaal achter de cijfers?” Monitoring op proces en
resultaat vindt vanuit het SWV plaats.
Met alle betrokken gemeenten wordt geprobeerd de definiëring en registratie
van thuiszitters eenduidig te krijgen.
De aansluitprocessen van onderwijs met jeugdzorg moeten goed
geformuleerd worden. Duidelijk moet zijn wat ieders verantwoordelijkheid is
en welke wederzijdse beschikbaarheid c.q. dienstbaarheid verwacht mag
worden.
Hoe staat het samenwerkingsverband er financieel voor? De
vereveningsopdracht leidt tot creatieve gedachten. Wat wel zorgen baart is
dat de taak voor de leerkrachten steeds zwaarder wordt. Het verlichten van de
werkdruk is dan ook een belangrijke uitdaging die de schoolbesturen, ook
samen met de gemeenten, willen aangaan.
Hoe verhoudt zich een verwijzing van de ene reguliere basisschool naar de
andere tot leerlingvervoer? Dat is inderdaad een uitdaging dat vroegtijdig
overleg tussen SWV en Gemeente noodzakelijk maakt. Het zou zo moeten
zijn dat een kind een vergoeding ontvangt voor vervoer naar de school die
hem/haar de ondersteuning kan bieden die nodig is, ongeacht of dit speciaal
of regulier onderwijs is. Niet alle verordeningen bieden daartoe op dit moment
de mogelijkheid.
Het is belangrijk dat, ook op casusniveau, processen tussen de
samenwerkingsverbanden en gemeenten samen gelopen worden en dat
gekeken blijft worden naar het lerend effect.

De heer Van der Heijden sluit de bijeenkomst af met de boodschap dat het swv de
verbinding met jeugdzorg wil versterken/optimaliseren
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Notulen van het bestuurlijk overleg tussen gemeenten en
samenwerkingsverbanden gehouden op 27 januari 2016 te Gemert-Bakel
Aanwezig: de heer J. Adams (gemeente Laarbeek), mevrouw S. Aleksic (gemeente
Helmond), wethouder Bevers (gemeente Gemert-Bakel), de heer W. Bijlmakers
(gemeente Helmond), wethouder Cuijpers (gemeente Heeze-Leende), de heer M. van
den Elzen (gemeente Boekel), de heer L. van Genugten (SWV Helmond-Peelland
VO), de heer H. Hamacher (gemeente Someren), de heer J. van der Heijden (SWV
Helmond-Peelland PO tot 11.30 uur), mevrouw S. Hendriks (gemeente Asten),
mevrouw H. Hertroijs (SWV Helmond-Peelland VO), wethouder Huijsmans (gemeente
Asten), mevrouw L. van Kraay (gemeente Geldrop-Mierlo), wethouder De Leeuw
(gemeente Helmond), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO),
wethouder Maas (gemeente Someren tot 11.00 uur), mevrouw A. Martens (SWV
Helmond-Peelland PO tot 11.30 uur), de heer T. van den Nieuwelaar (gemeente
Gemert-Bakel), mevrouw M. van Onzenoort (gemeente Nuenen), wethouder Pero
(gemeente Nuenen tot 11.00 uur), de heer P. van de Sande (SWV Helmond-Peelland
PO tot 11.30 uur) de heer H. Schapenk (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw S.
Smolders (gemeente Heeze-Leende), de heer R. Speksnijder (gemeente Deurne),
wethouder Verdouw (gemeente Geldrop-Mierlo), wethouder Willems (gemeente
Boekel), de heer E. Wissink (SWV Helmond-Peelland PO tot 11.30 uur)
Afwezig: wethouder Briels (gemeente Laarbeek), wethouder Schlösser (gemeente
Deurne)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening
Wethouder Bevers opent de vergadering om 9.55 uur. Wethouder Briels heeft zich
afgemeld. Tot 11.15 uur zijn beide samenwerkingsverbanden aanwezig.
2. Stand van zaken jeugdzorg en verbinding naar passend onderwijs
De heer Bijlmakers geeft een presentatie over de stand van zaken van de transitie
jeugdzorg bij de verschillende gemeenten. Wethouder De Leeuw vraagt aan de
samenwerkingsverbanden hoe zij de samenwerking ervaren met de gemeenten. Het
bestuur van SWV Helmond-Peelland PO geeft aan dat het over het algemeen goed
loopt, maar dat de verbinding nog meer gezocht mag worden. Het bestuur van SWV
Helmond-Peelland VO ervaart dat er wachtlijsten bij hulpverleningsinstanties zijn. De
signalen hierover kunnen doorgegeven worden aan de jeugdprofessionals. Mocht dit
niet het gewenste effect opleveren dan kan altijd door de bestuurder contact gezocht
worden met de wethouder van betreffende gemeente. De heer Schapenk geeft aan
dat de kwaliteit van de opvoedondersteuners goed is, maar dat de capaciteit op veel
scholen onvoldoende is. De ARPO is bezig met een inventarisatie van de
mogelijkheden en behoeftes van de scholen rondom de inzet van jeugdprofessionals.
3. Aansluiting passend onderwijs van po naar vo en bestuurlijke
opdracht
Mevrouw Van Leeuwen, de heer Wissink, de heer Schapenk, de heer Bijlmakers en
mevrouw Smolders verzorgen samen een presentatie over de aansluiting po – vo en
de bestuurlijke opdracht. De conceptnotitie over de doorlopende leer- en
ondersteuningslijnen wordt na bespreking in de ARPO ter vaststelling aan de
verantwoordelijke bestuurders voorgelegd. De samenwerkingsverbanden gaan de
komende tijd aan de slag met: NJI-monitor, casuïstiek als leerproces en de
projectopdracht V(ASS)t en zeker. Na een korte pauze verlaat SWV HelmondPeelland PO de vergadering om 11.30 uur.
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4. Stand van zaken passend onderwijs in het vo
SWV Helmond-Peelland VO stelt voor de presentatie die in eerste instantie gehouden
zou worden niet te geven, maar het gesprek aan te gaan aan de hand van de dia met
kengetallen (zie hieronder). SWV Helmond-Peelland VO zet de arrangementen
‘syntheseklas’, ‘integratieklas’, ‘extra toegang’ en ‘meander’ in om meer leerlingen de
kans te geven aan het regulier onderwijs te laten deelnemen.
Wethouder Bevers merkt op dat er veel ontwikkelingen zijn en dat er behoefte is om
wat dieper in te gaan op onderwerpen. Dit wordt niet door alle aanwezigen herkend.
Wel spreekt de vergadering zich duidelijk uit voor het feit dat over lokale
aangelegenheden schoolbestuurders met hun wethouder het gesprek aangaan.
Wethouder Bevers bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.00 uur.
Wethouder Huijsmans biedt aan volgend jaar gastheer te willen zijn voor het OOGO.
Dit betekent dat het OOGO dan zal plaatsvinden in Asten.

Kengetallen
Kengetallen
Thuiszitters (1 september)
Leerlingen (1 oktober)
Vso-leerlingen (1 oktober)

2014

2015

48

41

14.765

14.907

756

704

Aanvragen lwoo/pro toets (1 december)

760

Besproken dossiers door ACT

226

Toewijzingen maatwerk

< 10
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