Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
16 november 2015 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter), de heer F. Brands (als gast bij
agendapunt 4, de Korenaer) de heer L. van der Deijl (Strabrecht College), de heer J.
van Dijen (Emiliusschool), de heer B. Engelen (als gast bij agendapunt 4, ROC ter
AA), de heer L. van Genugten (penningmeester, Jan van Brabant College), mevrouw
M. Hertroijs (secretaris, Berkenschutse), de heer J. Krol (Helicon mbo Helmond,
aanwezig t/m agendapunt 4), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland
VO), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw L. van der
Oever (de Zwengel), mevrouw M. van Roosmalen (IVOD), de heer J. Schoeren
(Commanderij College), de heer F. van de Wiel (ROC ter AA, aanwezig t/m
agendapunt 4)
Afwezig: de heer M. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), de heer R. Pinter
(Praktijkschool Helmond), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de heer H. de
Vries (SSOE)
Notulist: L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. De heren Mathijssen, Verstegen, De
Vries en Pinter hebben zich afgemeld. De voorzitter spreekt zijn zorgen uit over de
afwezigheid van met name de vso-bestuurders. De planning is om iets voor 12.00 uur
de vergadering te beëindigen in verband met de gebeurtenissen in Parijs en de
daaraan gekoppelde landelijke minuut stilte. De heren Engelen en Brands zijn
aanwezig als gast voor de presentatie over Portaal. Dit agendapunt wordt naar voren
gehaald.
2. Mededelingen
De voorzitter geeft aan dat de mededelingen schriftelijk zijn verstuurd. In de
mededelingen wordt het inspectiebezoek van 18 en 25 februari 2016 aangekondigd.
De inspectie wil graag spreken met twee interne toezichthouders, het algemeen
bestuur kan eventueel een uitnodiging hierover ontvangen.
Het dagelijks bestuur heeft besloten een extra vergadering in te plannen op 29
februari 2016 waarbij het thema thuiszitters centraal staat.
3. Conceptverslag van AB 14 september 2015
Op 8 oktober is er een ouderavond geweest voor ouders van leerlingen uit groep 8.
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat deze avond goed is verlopen en dat er ongeveer
80 ouders aanwezig waren. Veel ouders stelden de vraag hoe een kind van regulier
po naar het vso kan worden verwezen. Onafhankelijk van elkaar, spraken diverse
ouders, van verschillende basisscholen in SWV Helmond-Peelland PO, over het feit
dat de basisschool waarop hun kind zat, hun kind niet de overstap wilde laten maken
naar het speciaal onderwijs, ondanks het (soms veelvuldig gedane) verzoek van de
ouders. Wel werd deze ouders beloofd dat ze na het reguliere basisonderwijs zouden
uitstromen naar het voortgezet speciaal onderwijs.
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat de middelen van de doorstroomcoaches
besproken zijn binnen het directieoverleg. De heer Van de Wiel vertelt dat er een
vervolgafspraak hierover plaatsvindt en dat het nog niet duidelijk is hoe de middelen
worden verdeeld.
De voorzitter vraagt of het rapport van Autisme Steunpunt is besproken binnen SWV
Helmond-Peelland PO. Mevrouw Van den Oever zal dit onderwerp agenderen voor
het bestuurlijk overleg binnen het po.
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Mevrouw Van Roosmalen vertelt dat er binnenkort een gesprek plaatsvindt met
mevrouw Van Leeuwen en mevrouw Van den Oever over zelfdoding.
Er zijn drie scholen in Nederland die werken volgens een vragenlijst die preventief zou
werken. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de vergadering van 29 februari.
Het verslag van 14 september wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Het Portaal
De heren Engelen, Brands en Van de Wiel geven een presentatie over Het Portaal.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt in hoeverre de gemeenten en de jeugdzorg
betrokken zijn bij Portaal. De heer Engelen geeft aan dat er momenteel enkele
gemeenten betrokken zijn, maar dat nog onduidelijk is hoe het met de overige
gemeenten is. De heer Van Dijen geeft aan dat de docenten die handelingsverlegen
zijn de doelgroep zou moeten zijn. Er zal gezorgd moeten worden voor
deskundigheidsbevordering om te voorkomen dat leerlingen uitvallen.
De notitie Portaal is nog onvoldragen en komt later terug op de agenda ter
besluitvorming.
5. Financiën
Begroting: de heer Van Genugten vertelt dat er drie scenario’s zijn gemaakt met
verschillende leerlingenaantallen en wat het effect is op de begroting. Mevrouw Van
Leeuwen geeft een presentatie over de notitie ‘meerjarenbegroting 2016-2022’. Deze
presentatie zal worden nagestuurd. Mevrouw Van Roosmalen vraagt of het zinvol is
om het resterende bedrag in de reserves te storten. De voorzitter geeft aan dat dit een
beleidsmatige verandering is en daardoor voor dit schooljaar niet mogelijk is. Mevrouw
Van Leeuwen zal een rekenmodel maken voor de vo-scholen waarin het eerder
gestorte bedrag staat genoemd. Mevrouw Van Roosmalen vraagt zich af waarom het
aantal vso-leerlingen niet daalt. Mevrouw Van den Oever wil graag een analyse van
deze cijfers. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat deze getallen uitgezocht worden en
mogelijk door een externe. De vergadering gaat unaniem akkoord met de notitie
‘meerjarenbegroting 2016-2022’ met als beslispunten: de begroting om te zetten van
schooljaar naar kalenderjaar, akkoord te gaan met de leerlingenaantallen zoals
e
opgenomen in de begroting, scenario C te hanteren, de reserve te verhogen met 5/12
van het nettoresultaat van 2016 en het dagelijks bestuur de opdracht te geven met
voorstellen te komen die substantieel bijdragen aan afname van het aantal vsoleerlingen.
Bespreken oplossingsrichtingen: de vergadering wordt in twee groepen verdeeld om
mogelijke oplossingen te bespreken zodat het aantal vso-leerlingen afneemt.
De eerste groep wil graag sturen op de toelating van vo richting het po, waarop er
geconcentreerd wordt op de leerlingen van de groepen 6 en 7. Er kan dan gekeken
worden wat deze leerlingen nodig hebben de jaren dat zij op de basisschool zitten en
de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Verder vindt de eerste groep dat er
geïnvesteerd moet worden in het POSVO. De eerste groep stelt voor om meer
syntheseklassen in te zetten voor cluster 4 leerlingen zodat er op iedere locatie een
syntheseklas is. Verder is er gesproken over de symbiose van het Vakcollege en de
Korenaer. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen uit haar zorgen over het aantal verstrekte
tlv’s, ze wil dit graag bespreken in het AB samen met de vso-besturen.
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat een soepelere overstap van po naar vo bereikt kan
worden door – als vo-scholen open staan voor verbetersuggesties van het po om
meer leerlingen regulier te kunnen laten instromen, en – als po-scholen in te zetten op
het verwerven van competenties die bijdragen aan een (nog) betere voorbereiding op
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het (regulier) voortgezet onderwijs. De ACT voert gesprekken met sbo- en so-scholen
om hieraan invulling te geven.
De tweede groep wil graag inzoomen op de analyse van het aantal vso-leerlingen.
Ook deze groep wil een sterke rol van het POSVO om de doorlopende leerlijn te
bevorderen. De voorzitter geeft aan dat het POSVO uitvoering geeft aan besluiten die
door de besturen swv po en swv vo worden genomen. Ten slotte wil deze groep
structureel naar de reserves kijken zodat deze op hoog niveau blijft.
De voorzitter neemt de inbreng mee terug naar het DB en stelt voor een werkgroep te
vormen die verder invulling geeft aan de oplossingsrichtingen.
6. Lwoo-licenties in SWV Helmond-Peelland VO
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over de notitie lwoo/pro – opting out.
Voorwaarde van deze notitie is dat alle scholen met een vestiging in ons
samenwerkingsverband akkoord moeten gaan door middel van een handtekening. De
aanwezigen gaan anoniem akkoord met de notitie. De ondersteuningsplanraad (OPR)
krijgt deze notitie op 26 november ter instemming voorgelegd. Pas als betreffende
schoolbestuurders voor akkoord getekend hebben en de OPR akkoord is, kan er een
melding gedaan worden bij de inspectie/DUO. Dit moet vóór 15 december 2015
gebeuren.
7. Rondvraag
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat alle bestuurders een brief hebben ontvangen
over de herbestedingsverplichting van de ambulante begeleiders. Zij informeert naar
de bekostiging van ambulante begeleiders op lange termijn. Mevrouw Van Leeuwen
geeft aan dat in de meerjarenbegroting het bedrag dat nu voor ambulante begeleiding
(na aftrek van € 200.000,- van specialistische begeleiding) beschikbaar is ter
financiering van de ambulante begeleiders voor wie de vo-scholen het
werkgeverschap op zich nemen.
De heer Van der Deijl spreekt zijn dank uit aan de collega-bestuurders ten aanzien
van het opnemen van leerlingen die om begrijpelijke redenen verwijderd zijn van
school.
Mevrouw Van Roosmalen wil graag het gesprek aan over de werkwijze van de ACT
van indicering en verwijzing naar pro. De voorzitter geeft aan dat hiervoor een
afspraak is gemaakt tussen het DB en mevrouw Van Roosmalen.
De heer Van Genugten bedankt de aanwezigen voor hun constructieve inbreng ten
aanzien van de begroting.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.55 uur. De volgende vergadering vindt plaats
op maandag 29 februari 2016.
Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

15091401
15091402
15042003
15091404

Evaluatie syntheseklas agenderen
Vso-aantallen agenderen
Thuiszittersprotocol agenderen
Rapport ‘V(ASS)t en zeker naar het vo’ agenderen bij bestuur
PO
Evaluatie meander agenderen
“Zelfdoding” agenderen
Rekenmodel vo-scholen maken

DB
DB
DB
J. Verstegen

Juni 2016
29 feb. 2015
29 feb. 2015
z.s.m.

DB
DB
M. van Leeuwen

Sept. 2016
29 feb. 2015
z.s.m.

15091405
15091408
15111601
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Het verslag van 16 november 2015 is in de bestuursvergadering van 11 april 2016
ongewijzigd vastgesteld.

H. Schapenk
voorzitter
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