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AB SWV Helmond-Peelland VO
DB SWV Helmond-Peelland VO
24 mei 2016

Onderwerp:
Extra toegang (ET)
Beslispunten
1. Akkoord te gaan met de uitbreiding van de inkoop met één capaciteitsplaats Extra toegang
zware variant (à € 15.000 per plaats per jaar) bij vso De Zwengel en één capaciteitsplaats
Extra toegang zware variant à € 15.000 per plaats per jaar) bij vso De Korenaer Deurne voor
het schooljaar 2016-2017.
2. Akkoord te gaan met de inkoop van drie capaciteitsplaatsen Extra toegang zware variant (à €
15.000 per plaats per jaar) bij vso De Zwengel Helmond en drie capaciteitsplaatsen Extra
toegang (à € 15.000 per plaats per jaar) bij vso De Korenaer Deurne voor de schooljaren
2017-2018; 2018-2019 en 2019-2020.
Inleiding
Het SWV Helmond-Peelland heeft op 20 april 2015 het besluit genomen het arrangement Extra
toegang in te zetten in het SWV Helmond-Peelland VO. In eerste instantie is gekozen voor 2 x 2
plaatsen Extra toegang, en wel voor de jaren 2015-2016 en 2016-2017. Feitelijk heeft het SWV
Helmond-Peelland VO vorig jaar gebruik kunnen maken van 2 x drie plaatsen waarbij opgemerkt moet
worden dat ook het mbo gebruik kon maken van de voorziening (via de ACT van het SWV HelmondPeelland VO). De financiering van Extra toegang gebeurde volledig vanuit de vsv-middelen.
Het mbo kiest ervoor niet langer mee te doen met de voorziening Extra toegang omdat met name de
uitstroom vanuit Extra toegang naar het vso, minder wenselijke (financiële) gevolgen heeft voor het
mbo.
Gezien het feit dat de voorziening voor het vo voorziet in grote vraag en gezien het feit dat ook het
afgelopen jaar al veelvuldig door het vo gebruikgemaakt is van 2 x drie plaatsen in Extra toegang, lijkt
het goed de capaciteit van het aantal plaatsen Extra toegang dat het SWV Helmond-Peelland VO
biedt structureel uit te breiden naar 2 x drie plaatsen.
Beoogd effect en/ of resultaat
Dit voorstel draagt bij aan de volgende uitgangspunten zoals in het ondersteuningsplan verwoord:
1. Samen verantwoordelijk: alle partners van het SWV werken vanuit een professionele houding en
nemen samen verantwoordelijkheid om voor iedere leerling een passende oplossing te vinden in de
regio.
2. Doelmatig en opbrengstgericht werken: het SWV werkt efficiënt en effectief zodat zoveel mogelijk
middelen kunnen worden ingezet op de werkvloer. Porcessen worden zo eenvoudig mogelijk
georganiseerd.
Daarnaast draagt het bij aan de volgende resultaten zoals in het ondersteuningsplan geformuleerd:
- Er zijn arrangementen gerealiseerd die bijdragen aan het verminderen van vso-plaatsen.
- In de ondersteuningsplanperiode daalt de deelname in het vso van ruim 5% op 1 oktober
2012 naar 3,65% op 1 oktober 2018.
- Het aantal thuiszitters daalt in de ondersteuningsplanperiode met 50%.
- Er zijn afspraken gemaakt met de gemeenten om te komen tot een optimale aansluiting
onderwijs-jeugdzorg.
3.Het is aannemelijk dat dit voorstel bijdraagt aan de afname van het aantal voortijdig schoolverlaters.
Immers jongeren die dreigen uit te vallen om niet direct duidelijke redenen, worden bij de hand
genomen en er wordt een plan van aanpak neergelegd om deze jongeren voor het onderwijs te
behouden opdat ze hun kansen vergroten hun onderwijsloopbaan met een startkwalificatie af te
sluiten.
Argumenten
1.1. Het arrangement is effectief, en voldoet aan een vraag: een eerste evaluatie maakt duidelijk dat
zowel scholen als de adviescommissie toewijzingen (ACT) van het SWV Helmond-Peelland VO
erg te spreken is over deze voorziening. Er kan snel gehandeld worden en juist de combinatie van
zorg en onderwijs is van meerwaarde. Omdat leerlingen blijven ingeschreven bij de school van
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herkomst en omdat er draagvlak is bij ouders en scholen (indien dit bij een van de partijen
ontbreekt, is er geen inzet Extra toegang mogelijk) draagt dit arrangement bij aan de idee dat
zoveel mogelijk leerlingen onderwijs volgen binnen het regulier onderwijs en doet het tevens recht
aan de specifieke, tijdelijke ondersteuningsvraag van overbelaste leerlingen.
2.1. Plusvoorziening voor overbelaste jongeren ter voorkoming vsv: Extra toegang is geen traditionele
plusvoorziening maar sluit aan bij bestaande mogelijkheden en structuren. Omdat het een plek
biedt voor overbelaste jongeren die na terugkeer naar het (regulier) onderwijs beter ondersteund
en begeleid werken aan hun onderwijsloopbaan, is het aannemelijk dat deze voorziening bijdraagt
aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Het is aannemelijk dat een deel van juist deze
leerlingen, bij gebrek aan juiste ondersteuning, hun schoolloopbaan bij gebrek van deze
voorziening, voortijdig zouden afbreken en als thuiszitters en/of voortijdig schoolverlater te boek
zouden. Omdat de vsv-middelen (voor de plusvoorziening) voor de periode van 2016-2020
worden toegekend, is het goed dit arrangement in ieder geval voor de komende jaren te borgen.
Vervolgstappen
Na vaststelling van het advies, de ACT, en de netwerken van het samenwerkingsverband informeren
over de uitbreiding van het aantal capaciteitsplaatsen en de financiering tot 1 augustus 2020 in ieder
geval te bekostigen met een deel van de daarvoor beschikbaar te stellen vsv-middelen
plusvoorziening. Overeenkomsten opstellen met De Zwengel Helmond en De Korenaer Deurne.
De notitie ‘extra toegang’ is op 13 juni 2016 unaniem vastgesteld door het algemeen bestuur.

J.H. Schapenk
Voorzitter
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