Notulen van het OOGO gehouden op 18 november 2013 te Helmond.
Aanwezig: wethouder Bevers, wethouder Briels, wethouder van der Rijt, wethouder Hoekman,
wethouder Huijsmans, wethouder Maas, wethouder Willems, de heer Van den Nieuwelaar, mevrouw
Hendriks, de heer Adams, mevrouw Van Abeelen, mevrouw Fonseca, de heer Schapenk, mevrouw
Smolders, mevrouw Van Leeuwen.
Afwezig: wethouder de Leeuw, wethouder Heunen, wethouder Ragetlie, mevrouw Van Katwijk,
mevrouw Vossen-Stokbroeks, de heer Hamacher, de heer Van den Elsen, de heer Van Genugten.
Notulist: mevrouw Voskuil.
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 16.30 uur. De agenda wordt vastgesteld zonder wijzigingen.
Lenneke Voskuil is administratief medewerker van het samenwerkingsverband en zal de notulen
maken. Deze vergadering heeft een minder formeel karakter als het OOGO op 15 januari 2014. De
PowerPoint presentaties die worden gehouden, worden later nagestuurd.
2. Ervaringen als pionier
De voorzitter vertelt dat het samenwerkingsverband bezig is om een bezwarencommissie in te
richten. Op dit moment is er een traject bezig rond de aanmeldingen. Alle PO/SO/SBAO scholen
hebben leerlingen doorgegeven aan de PCL die mogelijk in aanmerking komen voor een
toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO of die extra ondersteuning nodig hebben in het VO. De PCLpao gaat deze basisscholen langs om de leerlingen te bespreken. Marja van Leeuwen en Huib van
den Beuken hebben op verschillende plaatsen in het SWV informatie gegeven aan PO/SO en VO/VSO
over met name de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar.
De website is verbeterd. Het samenwerkingsverband VO is in overleg met het
samenwerkingsverband PO om een gezamenlijke website op te zetten.
Het samenwerkingsverband is bezig met een professionaliseringsslag. Het is bezig om een
managementstatuut op te richten. Het is de bedoeling dat de coördinator meer bevoegdheden krijgt
en dat het dagelijks bestuur zich kan richten op de bestuurlijke taken. In de periode van januari t/m
juli zal er professionalisering plaatsvinden op de VO scholen. De scholen krijgen van het
samenwerkingsverband en zullen dit besteden aan professionalisering op de werkvloer. De afspraak
is dat zij samenwerken met het VSO.
3. Bestuurlijke opdracht: stand van zaken en aanscherping
De heer Van den Nieuwelaar geeft een presentatie over de bestuurlijke opdracht namens het ARPO.
4. Onderwijshuisvesting
De voorzitter geeft aan dat wanneer de gemeente huisvestingsaanvragen krijgt waarbij wordt
verwezen naar Passend Onderwijs als reen voor uitbreiding of aanpassingen. Deze worden
afgestemd met het samenwerkingsverband. De voorzitter vertelt dat er een uitbreiding van de
huisvesting heeft plaatsgevonden voor de Berkenschutse. Het Jan van Brabant College heeft ook een
huisvestingaanvraag gedaan, maar dit bleek geen groei te zijn door passend onderwijs, maar
autonome groei.

Samenwerkingsverband VO/VSO Helmond-Peelland

Pagina 1

5. Ondersteuningsplan
Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van
het ondersteuningsplan. Wethouder Huijsmans geeft aan dat hij “ouders als partners” beter vindt
klinken dan “ouders betrekken”. Wethouder Bevers vraagt zich af wie de regie en doorzettingsmacht
heeft bij de zorgcoördinator en de jeugdprofessional. De voorzitter geeft aan dat afgesproken is dat
dit onderling wordt afgesproken. Mevrouw Fonseca vraagt of de kengetallen van oktober 2013 al
bekend zijn. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat deze nog niet bekend zijn. Mevrouw Fonseca geeft
aan dat bij de criteria van de toelaatbaarheidsverklaringen beter intensieve structuur beschreven kan
worden omdat ‘structuur’ ook geboden wordt op de reguliere scholen.
6. Rondvraag en sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 18.10 uur en bedankt de vergadering voor hun aanwezigheid.

Het verslag van 18 november 2013 is op 16 december 2013 vastgesteld.

H. Schapenk
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