Notulen van de ondersteuningsplanraad gehouden op 26 november 2015 te
Helmond
Aanwezig: mevrouw A. van den Hoven (voorzitter, OMO SG Helmond), mevrouw I.
Aalberse (Praktijkschool Helmond), mevrouw J. Bennenbroek (Varendonck College),
de heer A. van den Broek (Commanderij College), de heer S. Claassens (IVODeurne), de heer J. Dolders (SSOE), mevrouw M. Fun (Emiliusschool), de heer B. van
Griensven (OMO SG Helmond), de heer D. Hegeman (De Hilt), mevrouw W.
Hendrickx (Antoon van Dijkschool), de heer J. Hoorneman (Willibrord Gymnasium),
mevrouw E. Kavelaars (Commanderij College), de heer P. van de Rijt (Korenaer
Deurne), mevrouw T. van Rijsingen (Antoon van Dijkschool), de heer V. Spoorenberg
(Varendonck College), mevrouw B. Verstijnen (Jan van Brabant College), de heer J.
de Wit (De Berkenschutse),
Afwezig: de heer J. Atgier (De Hilt), de heer W. van den Elshout (de Zwengel), de
heer C. Govaard (Emiliusschool), mevrouw P. Kerkhof (Praktijkschool Helmond), de
heer H. Schocke (de Berkenschutse), mevrouw J. Sloots (Strabrecht College), de heer
F. Vonk (IVO-Deurne)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. Mevrouw Bod, mevrouw Sloots en
de heren Govaard, Van den Elshout en Vonk hebben zich afgemeld. Er wordt een
kleine voorstelronde gehouden in verband met de aanwezigheid van een aantal
nieuwe leden.
2. Mededelingen
Vso-matrix: De voorzitter geeft aan dat de vso-matrix met de agenda is meegestuurd.
Inspectiebezoek: De heer Schapenk vertelt dat er op 18 en 25 februari 2016 een
kwaliteitsonderzoek door de inspectie van het Onderwijs bij SWV Helmond-Peelland
VO zal plaatsvinden.
Zelfdoding: de heer Schapenk geeft aan dat de scholen in de regio de laatste tijd veel
te maken hebben met zelfdoding van (jonge) leerlingen. Het algemeen bestuur zal
hier in februari aandacht aan besteden om te onderzoeken of er preventieve
ondersteuning ingezet kan worden.
13-jarige uitgangspunt: mevrouw Van Leeuwen licht de 13-jarige regeling toe.
Mevrouw Van Leeuwen benadrukt dat er bij iedere leerling inhoudelijk wordt gekeken.
3. Conceptverslag 16 juni 2015
Het verslag van 16 juni 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Jaarplanning 2015/2016
Mevrouw Fun vraagt naar aanleiding van de jaarplanning welk geld gereserveerd
wordt mocht het vso-aantal niet afnemen. De heer Schapenk geeft aan dat dit in 2019
het geval kan zijn. Op dit moment wordt de reserve aangevuld tot 10% zodat er in
2019 gebruik van gemaakt kan worden. De heer Schapenk geeft aan dat het
algemeen bestuur meedenkt over mogelijke oplossingen om het vso-aantal te laten
dalen. De aanwezigen wordt gevraagd bij mogelijke oplossingen contact op te nemen
met het samenwerkingsverband. Mevrouw Kavelaars vraagt hoe de samenwerking is
tussen het primair- en voortgezet onderwijs. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat er
sprake is van samenwerking. De ACT is in gesprek met de sbo- en so-scholen om te
kijken wat het voortgezet onderwijs aan de onderwijsondersteuning moet doen voor
bepaalde leerlingen en wat het primair onderwijs moet doen om de overgang soepel
te laten verlopen. Mevrouw Van Rijsingen denkt dat het onderscheid tussen po en vo

te groot is. De heer De Wit geeft aan dat er steeds meer wordt samengewerkt om
leerlingen van het vso terug te laten stromen naar het reguliere onderwijs, dit verloopt
goed.
Mevrouw Van Rijsingen vraagt of de leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht in
beeld zijn. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat deze gegevens worden bijgehouden
bij de gemeenten en dat deze later ook bij het samenwerkingsverband bekend zullen
zijn.
5. Ondersteuningsplan 2016
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over de begroting 2016 en opting out
lwoo/pro. Mevrouw Van Rijsingen vraagt of de scholen zonder lwoo-licentie deze
ondersteuning wel kunnen bieden. De heer Schapenk stelt voor deze vraag terug te
leggen bij de betreffende scholen.
De vergadering gaat unaniem akkoord met de notities begroting en opting out lwoolicenties. Voor de zomervakantie zal het voorstel opting out criteria voorgelegd
worden.
6. Rondvraag
De heer De Wit is benieuwd naar de resultaten van de leerlingen die in het vso zitten
met een cvi-beschikking en die op 1 augustus 2016 een nieuwe tlv moeten hebben
om het onderwijs op het vso voort te zetten. Alle omzettingen worden inhoudelijk
bekeken. Dit onderwerp zal de volgende vergadering terugkomen.
De heer Van Griensven vraagt zich af of er actie wordt ondernomen richting Den Haag
over de financiële impact van passend onderwijs. De heer Schapenk geeft aan dat dit
achter de schermen gebeurt.
Mevrouw Van Rijsingen vraagt of er nieuwe initiatieven zijn om de terugloop binnen
het vso te bevorderen. De heer Schapenk geeft aan dat dit besproken wordt in het
algemeen bestuur.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur. De volgende vergadering vindt plaats
op 1 februari 2016.
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