Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
11 april 2016 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG 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. van Leeuwen (SWV HelmondPeelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I. van
Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw M. van Roosmalen (IVO-Deurne), de
heer J. Schoeren (Commanderij College), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de
heer H. de Vries (SSOE), mevrouw M. Werner (als gast bij agendapunt 4, Govers
accountants)
Afwezig: mevrouw M. Hertroijs (De Berkenschutse), de heer F. Lommers (Helicon)
mevrouw L. van den Oever (De Zwengel), de heer F. van de Wiel (ROC ter AA)
Notulist: L Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Mevrouw Van den Oever, mevrouw
Hertroijs, de heer Van der Wiel en de heer Lommers hebben zich afgemeld. De heer
Pinter is sinds de fusie tussen de Praktijkschool Helmond en OMO Scholengroep
Helmond geen lid meer van het algemeen bestuur. De agenda wordt ongewijzigd
vastgesteld.
2. Mededelingen
Terugkoppeling inspectie: de inspectie was tevreden over het functioneren van het
samenwerkingsverband. Zowel de transparantie als de kwaliteit van de verslaglegging
en de activiteiten. Er zijn twee kanttekeningen: de inspectie wil graag dat de middelen
‘passend onderwijs’ die de vo-scholen ontvangen verantwoord worden en wil graag
een duidelijk toezichtskader rondom het intern toezicht van het algemeen bestuur. Het
toezichtskader komt in de vergadering van juni terug.
Terugkoppeling DGO tripartiete akkoord: mevrouw Van Nieuwenhuijsen, mevrouw
Van Leeuwen en de heer Schapenk hebben een overleg gehad met de vakbonden
rondom de herbestedingsverplichtingen van de ambulant begeleiders van de
Aloysiusstichting. De heer Mes en mevrouw Jansen vertegenwoordigden de
Aloysiusstichting tijdens dit gesprek. Het gesprek met de vakbonden is goed verlopen.
De vakbonden hebben het samenwerkingsverband de opdracht gegeven om de cao
po en de cao vo naast elkaar te leggen om te verschillen te beschrijven.
Het samenwerkingsverband vindt het belangrijk dat de deskundigheid van de
ambulant begeleiders geborgd blijft. De voorzitter vraagt mevrouw Van
Nieuwenhuijsen in gesprek te gaan met de ambulant begeleiders om te kijken hoe dit
vormgegeven kan worden
VSV: mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat er een regiegroep is samengesteld
met daarin vertegenwoordigers van de samenwerkingsverbanden, mbo en de
programmadirecteur VSV. Deze regiegroep zorgt ervoor dat de stuurgroep duidelijke
stukken aangeleverd krijgt.
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3. Conceptverslagen
16 november 2015: de voorzitter licht naar aanleiding van het verslag de stand van
zaken toe over Portaal. Vier weken geleden zijn vertegenwoordigers naar Amersfoort
geweest om de subsidieaanvraag te ondersteunen. Uiterlijk in de eerste week van mei
wordt duidelijk of de subsidieaanvraag toegekend wordt. Zodra dit bekend is, komen
de betrokkenen bij elkaar.
Naar aanleiding van agendapunt 3 vertelt de voorzitter dat er een overleg is geweest
tussen het dagelijks bestuur van het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Tijdens dit overleg heeft het bestuur van het SWV VO zijn zorgen geuit over “de
leegloop van het sbo”: kinderen zouden mogelijk de ondersteuning missen waarbij ze
wel gebaat zijn. Als leerlingen mogelijk eerder een overstap kunnen maken naar het
speciaal onderwijs, zou het kunnen zijn dat de overstap naar het voortgezet onderwijs
soepeler verloopt. De heer Verstegen bevestigt dat de inspectie kritisch was wat
betreft het schoolmodel waarvoor het SWV PO heeft gekozen en dat hij daarvan nooit
een voorstander is geweest.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt naar aanleiding van het verslag of er een onderzoek
is gestart rondom de daling van het aantal vso-leerlingen. In het verslag staat dat er
een werkgroep opgezet zal worden om mogelijke oplossingen te bedenken om aan de
taakstelling ten aanzien van het aantal vso-leerlingen te werken. De heren De Vries,
Schoeren, Verstegen en Mathijssen geven aan deel te willen nemen aan deze
werkgroep. Het DB zal een opdracht formuleren. De heer Mathijssen benadrukt het
belang van samenwerken met het primair onderwijs. De voorzitter vraagt de heer
Verstegen de zojuist besproken signalen ook te bespreken met het bestuur van SWV
Helmond-Peelland PO.
Het verslag van 16 november 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
29 februari 2016: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Verantwoording
Accountantsverklaring: mevrouw Werner licht het accountantsverslag toe. Er is nog
geen controleverklaring afgegeven omdat er eventuele tekstuele wijzigingen kunnen
plaatsvinden naar aanleiding van deze vergadering en omdat de ‘afdrachten vo 2015’
nog vastgesteld moeten worden door het AB. Mevrouw Werner adviseert de voafdrachten uit te betalen zodra de begroting is vastgesteld. De vergadering gaat hier
unaniem mee akkoord.
Jaarrekening, toelichting en jaarverslag: de heer Schoeren vraagt of er vergelijkbare
getallen zijn van andere samenwerkingsverbanden. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan
dat er een ‘dashboard passend onderwijs’ is die vergelijkingsmogelijkheden heeft.
De heer De Vries stelt voor om voor de volgende jaarrekening de onderbouwing voor
de reserve uitgebreider te beschrijven.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt de aanwezigen of zij benaderd zijn door hun
gemeente over de inzet van middelen (bijvoorbeeld voor de interne rebound) ten
behoeve van leerlingen die in een andere gemeente wonen. Het
samenwerkingsverband zal hierover benaderd worden. Dit zal de volgende
vergadering besproken worden.
De vergadering stemt unaniem in met de jaarrekening, bestuursverslag en de
verdeling middelen vo-afdrachten.

5. Ondersteuningsplan
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Depressie en suïcidepreventie Helmond-Peelland: de voorzitter geeft aan dat er voor
dit onderzoek geen financiële middelen vanuit het onderwijs ingezet worden, alleen
tijdsinvestering. Het gaat om het trainen van mentoren, kinderen deel laten nemen
aan een onderzoek en iemand van het algemeen bestuur later vertegenwoordigen in
de stuurgroep.
Mevrouw Van Roosmalen merkt op dat de start van dit project ‘september 2016’ zoals
aangegeven in notitie, erg snel is. De voorzitter vraagt haar deel te nemen in de
stuurgroep waar ze dit punt neer kan leggen. Voorwaarde voor dit project is dat alle
vo-scholen en alle gemeenten akkoord gaan. De aanwezigen stemmen unaniem in de
met de notitie ‘depressie- en suïcidepreventie’. Mevrouw Van Leeuwen neemt contact
op met de gesprekspartners van onderzoek en gemeenten om aan te geven dat het
onderwijs unaniem instemt met het voorstel zoals besproken.
Notitie uitwerking syntheseklas: de voorzitter vertelt dat de betrokkenen van de
syntheseklas de notitie herschreven hebben zodat de procedure helder wordt
geschetst. Uit ervaring is gebleken dat de procedure niet altijd duidelijk was.
Eerste evaluatie lwoo/pro: mevrouw Van Leeuwen heeft een PowerPointpresentatie
meegestuurd met daarin de getallen/ervaringen van de werkwijze lwoo/pro. Een van
de verbeterpunten was de communicatie. Mevrouw Van Leeuwen gaat samen met de
heer Wissink (coördinator SWV Helmond-Peelland PO) de IB-netwerken van de poscholen af om ze te informeren over de werkwijze lwoo/pro voor volgend schooljaar.
Aan het eind van het schooljaar komt er een eindevaluatie waarbij per schoolbestuur
gekeken wordt hoeveel aanvragen er gedaan zijn en hoeveel er zijn goedgekeurd.
Mevrouw Van Roosmalen en de heer Schoeren geven aan dat de communicatie dit
jaar voor onrust heeft gezorgd bij ouders en scholen. De voorzitter zal de signalen
meenemen in het DB.
6. Rondvraag
De heer Mathijssen vraagt bij wie hij moet zijn als hij problemen met OSO heeft. De
voorzitter geeft aan dat hij bij de heer Wissink van SWV Helmond-Peelland PO terecht
kan. De aanwezigen beamen de problemen met OSO.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt of de integratieklas geagendeerd kan worden voor
de volgende vergadering.
De heer Van Genugten geeft aan dat de instroom van leerlingen op de eerste opvang
anderstaligen toeneemt. Bij een aantal leerlingen is traumaverwerking nodig. Het
SWV zal in samenspraak met Jan van Brabant College een inventarisatie van de
knelpunten doen en deze bespreekpaar maken met de verantwoordelijke
gemeente(n)en.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.40 uur. De
volgende vergadering vindt plaats op 13 juni 2016.
Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

15091401
16041101
16041102
16041103
15091405
16041104
16041105

Evaluatie syntheseklas agenderen
Toezichtskader agenderen
Opdracht formuleren werkgroep vso-oplossingen
Signalen lwoo/pro meenemen in DB
Evaluatie meander agenderen
Integratieklas agenderen
Inventarisatie problemen eerste opvang anderstaligen

DB
DB
DB
DB
DB
DB
DB

Juni 2016
Juni 2016
z.s.m.
Mei 2016
Sept. 2016
Juni 2016
z.s.m.
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Het verslag van 11 april 2016 is in de bestuursvergadering van 13 juni 2016
vastgesteld.

J.H. Schapenk
Voorzitter
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