Notulen van de ondersteuningsplanraad gehouden op 1 juni 2016 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), de heer W. van den Elshout (de Zwengel),
mevrouw M. Fun (Emiliusschool), 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 H. Schocke (De
Berkenschutse), mevrouw J. Sloots (Strabrecht College), mevrouw A. Snellen
(Strabrecht College), de heer V. Spoorenberg (Varendonck College), mevrouw B.
Verstijnen (Jan van Brabant College), de heer F. Vonk (IVO-Deurne), de heer J. de
Wit (De Berkenschutse)
Afwezig: de heer C. Govaard (Emiliusschool), de heer B. van Griensven (OMO SG
Helmond), mevrouw P. Kerkhof (Praktijkschool Helmond), mevrouw L. Maréchal (Jan
van Brabant College)
Notulist: mevrouw L. Voskuil
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. De heren Govaard en Van
Griensven en mevrouw Maréchal hebben zich afgemeld. Ze heet mevrouw Snellen,
als nieuw OPR-lid, in het bijzonder welkom. Agendapunt 7 en 8 worden omgedraaid.
2. Mededelingen
Jaarverslag OPR: er wordt op korte termijn een jaarverslag opgesteld. Er zal zoals
andere jaren ook een enquête worden verspreid onder de leden.
Inspectiebezoek: in februari is de Inspectie van het Onderwijs op bezoek geweest bij
SWV Helmond-Peelland VO. Het bestuur heeft een positieve terugkoppeling gehad en
het gesprek is als prettig ervaren. De Inspectie wil dat het SWV extra aandacht
besteed aan het monitoren/borgen van de kwaliteitszorg van de vo-scholen en het
toezicht van het algemeen bestuur. Zodra het Inspectierapport openbaar wordt
gemaakt, zal dit ook op de website van SWV Helmond-Peelland VO te vinden zijn.
Financiën: in april hebben alle vo-scholen resterende middelen ontvangen van het
samenwerkingsverband. Deze middelen dienen ingezet te worden voor de zorg in de
scholen. De scholen dienen verantwoording af te leggen aan de Inspectie en aan het
samenwerkingsverband.
Project ‘preventie depressie en suïcide’: vanuit het algemeen bestuur is het initiatief
gekomen om meer aandacht te besteden aan het herkennen van depressieve
leerlingen. Er is daarom een project opgezet samen met de 9 gemeenten, een
onderzoeker vanuit de GGD en het samenwerkingsverband. Het doel van dit project is
deskundigheidsbevordering van docenten/mentoren in het vo om signalen van
depressie sneller te herkennen.
Meander: SWV Helmond-Peelland VO heeft samen met de Berkenschutse een
arrangement ontwikkeld om vso-leerlingen (met name van de Berkenschutse,
havo/vwo-leerlingen met autisme) geleidelijk de overstap te laten maken naar het
reguliere vo. Tijdens deze overstap wordt er veel aandacht besteed aan de
voorbereiding en de extra begeleiding op het vo. De heer De Wit geeft aan dat het een
succesvol arrangement is en dat andere samenwerkingsverbanden ook
geïnteresseerd zijn. De leerlingen die de overstap maken zitten vaak in de
onderbouw.

Tripartiete akkoord: SWV Helmond-Peelland VO had volgens het tripartiete akkoord
een inspanningsverplichting voor 5,9 fte van de Aloysiusstichting (met name
ambulante begeleiders). Aan deze inspanningsverplichting is voldaan: de ambulante
begeleiders (5,9 fte) zijn met een vast dienstverband geplaatst op diverse vo-scholen .
3. Conceptverslag 26 november 2015
Op de actielijst staat ‘omzetting cvi – tlv’ agenderen. Echter, deze gegevens zijn nog
niet bekend, omdat de omzettingen nog volop bezig zijn. Het actiepunt blijft staan voor
de volgende vergadering. Het verslag van 26 november wordt ongewijzigd
vastgesteld.
4. Jaarrekening en bestuursverslag 2015
In de bestuursvergadering van april 2016 is de jaarrekening met het bestuursverslag
2015 vastgesteld. Hierna is een accountantsverslag opgesteld, dit wordt meegestuurd
met het verslag. Het bestuur heeft afgesproken dat de reserve jaarlijks wordt
aangevuld met 10%.
5. Ontwikkelingen vso, consequenties vo
Mevrouw Sloots en mevrouw Snellen hebben dit agendapunt ingebracht met de
vraag: wat gebeurt er als het aantal vso-leerlingen onvoldoende daalt? De heer
Schapenk vertelt dat iedere vo-school gekort wordt op de lumpsum. Iedere
schoolleider zal eigen keuzes maken wat er dan verandert op de vo-school. Het DB
deelt deze zorgen. Het aantal vso-leerlingen is afgenomen, SWV Helmond-Peelland
VO telt nu 706 vso-leerlingen. De heer Schapenk geeft aan dat de cijfers leidend zijn,
maar dat uiteindelijk het belang van het kind voorop staat. Afgelopen maandag heeft
hij samen met mevrouw Van Leeuwen overleg gehad met Karin Strauss van de VVD.
Hij heeft hier de knelpunten van de verevening neergelegd. Binnenkort zal ook Michel
Rog van het CDA op werkbezoek komen.
Mevrouw Kavelaars vraagt hoe het kan dat het aantal vso-leerlingen weer is
afgenomen in tegenstelling tot eerdere berichten, waaruit bleek dat het onvoldoende
gedaald was. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat de cijfers van DUO in oktober nog
niet betrouwbaar waren, in december 2015 waren de cijfers redelijk definitief. Vanaf 1
augustus 2016 hebben alle leerlingen uit het vso (uitgezonderd van plaats bekostigde
leerlingen) een tlv-vso van het samenwerkingsverband. Hierdoor zal het aantal
duidelijker in beeld zijn.
Mevrouw Fun vraagt of er een lobby plaatsvindt richting de Tweede Kamerleden
rondom de vereveningsopdracht. De heer Schapenk vertelt dat dit door 35 OMOscholen wordt aangekaart en dat de po- en vo-raad een werkagenda maken voor het
kabinet. Mevrouw Fun vraagt hoe het niveau van de basisondersteuning wordt
ingericht en of elk schoolbestuur dit zelf kan bepalen. Mevrouw Van Leeuwen vertelt
dat elke vo-school aan bepaalde eisen moet voldoen, maar dat elk schoolbestuur de
uitvoering zelf inricht. De heer De Wit merkt op dat er weinig interesse is van voscholen voor de expertise van De Berkenschutse.
Mevrouw Van Leeuwen is in overleg met de voorzitter van het netwerk
zorgcoördinatoren aan het kijken hoe de basisondersteuning verbeterd kan worden.
Docenten zullen bevraagd worden wat zij nodig hebben aan cursussen/trainingen etc.
6. Lwoo opting out vanaf 1 januari 2017
De notitie die voorligt, zal de volgende vergadering ter instemming worden ingebracht.
In juni zal deze notitie ter instemming bij het algemeen bestuur liggen. Mevrouw Van
Leeuwen geeft een presentatie met uitleg rondom ‘lwoo opting out’. Mevrouw
Verstijnen vraagt wat de gevolgen voor de leerling zijn zodra het bedrag per leerling
lager uitvalt.

De heer Schapenk geeft aan dat deze kans minimaal is, maar dat de individuele
schoolleider in zo’n geval keuzes zal maken. De heer Van den Elshout vraagt of er
een groei verwacht wordt aangezien de po-scholen meer op de hoogte raken van
lwoo. Mevrouw Van Leeuwen verwacht dit niet omdat de criteria vast staan en er ook
dit jaar ongeveer evenveel beschikkingen zijn afgegeven.
7. Vergaderdata 2016/2017
Er wordt een voorstel gedaan voor de vergaderdata voor volgend schooljaar, waarbij
rekening is gehouden met de bestuursvergaderingen: 24 november 2016 (dit was 22
november, maar is aangepast vanwege de agenda van de heer Schapenk), 15
februari 2017 (themabijeenkomst), 15 mei 2017 en 27 juni 2017 (reservedatum). De
voorzitter verwacht van de leden dat zij een thema aandragen voor de
themabijeenkomst van 15 februari. Mevrouw Sloots vraagt of het bestuur deze data
ook wil noteren zodat de vergaderingen zo min mogelijk worden verzet i.v.m.
afwezigheid van het bestuur. De voorzitter geeft aan dat deze data altijd tijdig worden
gecommuniceerd, maar dat er soms een dringende afspraak tussendoor komt.
Mevrouw Van Rijsingen geeft aan dat er in oktober een bijeenkomst wordt
georganiseerd van SWV Helmond-Peelland PO over de rol van de MR richting het
ondersteuningsplan. Deze bijeenkomst is mogelijk ook interessant voor de OPR-leden
van het vo. De definitieve datum wordt nog gecommuniceerd.
8. Evaluatie werkwijze OPR
De heer Van den Broek geeft aan dat hij naar aanleiding van het annuleren van de
vergadering in februari, het gevoel kreeg alleen te vergaderen als er bestuurlijke
punten op de agenda staan. Hij vindt het van belang dat de leden met elkaar kunnen
discussiëren over beslispunten en ervaringen kunnen uitdelen. Mevrouw Fun sluit
hierbij aan. Zij geeft aan dat het belang van het samenwerkingsverband voorop staat
en dat je hiervoor ervaringen van andere scholen nodig hebben. Mevrouw Van
Rijsingen vindt het belangrijk dat er vooraf een beslissing eerst wordt overlegd met de
leden. Dit kan bijvoorbeeld een half uur tot uur voor de vergadering zijn. De heer
Hegeman waarschuwt dat er geen herhalingen van de agenda gaan plaatsvinden in
het ‘vooroverleg’ en de vergadering. De voorzitter stelt voor om iedere vergadering
een half uur per definitie zonder bestuur te vergaderen. Mocht er meer tijd nodig zijn,
zal dit van te voren overlegd worden. De aanwezigen stemmen hiermee in.
9. Rondvraag en sluiting
De heer Hegeman vraagt hoe het zit met de zittingstermijnen van de OPR-leden. De
voorzitter vertelt dat het rooster van aftreden voor de volgende vergadering wordt
geagendeerd.
Mevrouw Kavelaars vertelt dat haar opvolger inmiddels is geregeld. Zij zal vanaf
volgend jaar geen lid meer zijn van de OPR i.v.m. afstuderende kinderen. Verder
vraagt zij of de Inspectie structureel op hetzelfde moment op bezoek komt bij de
samenwerkingsverband po en vo. De voorzitter geeft aan dat dit aan de Inspectie is.
De heer Claassens geeft aan dat hij op zoek is naar een opvolger, mogelijk is dit zijn
laatste OPR-vergadering.
De heer Hoorneman wenst de aanwezigen alvast een fijne vakantie.
De voorzitter vraagt of iemand zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap. Er zijn
geen kandidaten. Ze geeft aan dat zij vanaf juli 2017 met pensioen gaat.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 21.30 uur.

