Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
7 november 2016 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), de heer L. van der
Deijl (Strabrecht College), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant College),
mevrouw C. Grootjen ( ter vervanging van dhr. J. Schoeren, Commanderij College),
mevrouw M. Hertroijs (De Berkenschutse, tot 10.00 uur aanwezig), mevrouw M. van
Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck
College), mevrouw L. van den Oever (De Zwengel), mevrouw M. van Roosmalen
(IVO-Deurne), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting, tot 11.00 uur), de heer H. de
Vries (SSOE, tot 10.45 uur aanwezig)
Afwezig: de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer H. Mathijssen (Willibrord
Gymnasium), de heer F. van de Wiel (ROC ter AA)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. De heren Van Dijen en Mathijssen
hebben zich afgemeld. Mevrouw Grootjen vervangt deze vergadering de heer
Schoeren. Mevrouw Hertroijs zal de vergadering om 10.00 uur verlaten en de heer De
Vries om 10.45 uur. De heer Van Genugten sluit een kwartier later aan. De voorzitter
wil graag een agendapunt toevoegen na de rondvraag namelijk ‘voorzitterschap’. De
voorzitter en mevrouw Van Leeuwen zullen bij behandeling van dat agendapunt de
vergadering verlaten.
De aanwezigen hebben schriftelijk mededelingen ontvangen. De voorzitter vraagt of
hierover vragen zijn.
Opting out lwoo criteria: Mevrouw Grootjen geeft aan dat het begrip ‘opting out lwoo
criteria’ onjuist is omdat het bestuur gekozen heeft voor andere financiering, maar niet
voor de wijziging van de lwoo-criteria. Mevrouw Van Leeuwen antwoordt dat de
keuzes die het SWV maakt, zoals door mevrouw Grootjen benoemd, voor OCW
betekent dat er een keuze gemaakt wordt voor ‘opting out lwoo criteria’. Dit is een
administratief-technische benadering. In het addendum ondersteuningsplan 2017 zal
iets meer toelichting komen bij deze woordkeuze om onduidelijkheid te voorkomen.
Integratieklas: In de schriftelijke mededelingen over de integratieklas moet, in de
inleiding, het bedrag van € 20.000 worden vervangen voor € 30.000.
Ambulant ondersteuners: mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat zij met de
(voorheen) ambulant ondersteuners in overleg is om te onderzoeken wat de positie
van de ambulant ondersteuners (van voorheen Triade) op de diverse aangesloten
scholen is en of de vorming van een eigen netwerk op samenwerkingsverbandniveau
van meerwaarde is.
Aanvragen arrangementen: de voorzitter vertelt dat er twee verzoeken zijn
binnengekomen van vo-scholen bij het dagelijks bestuur voor arrangementen. De
verzoeken worden niet in behandeling genomen maar doorgestuurd naar de
werkgroep ‘ONZO’ die in opdracht van het bestuur onderzoek doet naar mogelijke
uitbreiding van onderwijszorgarrangementen.
Entreeonderwijs: de voorzitter vertelt dat de Korenaer Helmond ervoor heeft gezorgd
dat de niveaubepaling van de entreeopleiding in samenwerking met het ROC ter AA
afgenomen kan worden. Dit geldt momenteel niet voor de praktijkschoolleerlingen. De
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Praktijkschool Helmond zal contact opnemen met directeuren praktijkscholen in het
SWV.
VSV: mevrouw Van Nieuwenhuijsen deelt mee dat er een voorstel is gedaan bij de
VSV stuurgroep om de VSV-middelen op basis van leerlingenaantallen te verdelen
over Eindhoven en Helmond (mbo en vo gezamenlijk). Er zullen dan gezamenlijke en
inhoudelijk sterke projecten worden opgesteld die voor langere termijn gelden.
2. Conceptverslag 13 juni 2016
Mevrouw Van Roosmalen zegt naar aanleiding van agendapunt 2 dat ze vroeg welke
mogelijkheden er waren voor vo-scholen om vso-leerlingen op te nemen die langere
tijd in het vso zitten (bijvoorbeeld in de bovenbouw). De heer Verstegen geeft aan dat
de voorwaarden binnen een vo-school op orde moeten zijn voordat een overstap kan
plaatsvinden. De voorzitter stelt voor dat de heer Verstegen de vo-bestuurders
uitnodigt voor een gesprek over de voorwaarden voor een succesvolle overstap.
Mevrouw Hertroijs vertelt naar aanleiding van het verslag dat ze geen risicoanalyse
heeft gemaakt voor de aanmelding van leerlingen vanuit andere
samenwerkingsverbanden. Mevrouw Van Roosmalen ziet graag afspraken rondom
grensverkeer. De voorzitter stelt voor een analyse te maken rondom het probleem van
grensverkeer en de regels rondom aanmeldingen op papier te krijgen. Mevrouw
Hertroijs neemt het initiatief om dit uit te werken.
Het verslag wordt, na de tekstuele aanpassing, vastgesteld.
3. Intern toezicht SWV Helmond-Peelland VO
De notitie ‘intern toezicht’ wordt uitgebreid besproken door de aanwezigen. De notitie
is een vertaalslag van de statuten waarnaar de inspectie heeft gevraagd. Er wordt
opgemerkt dat het stuk kwaliteitszorg nog mist waarin je dit monitort. De vergadering
gaat akkoord met de notitie met de kanttekening dat er nog een verdiepingsslag
plaatsvindt en de landelijke ontwikkelingen in de gaten worden gehouden (discussie
VO raad met OC&W).
4. (Meerjaren)begroting 2017
De heer Van Genugten licht de begroting 2017 en de meerjarenbegroting toe. De
toelichting van de begroting 2017 wordt aangevuld met een uitgebreidere toelichting
bij de baten en lasten en een balanspositie. De leden van de financiële commissie
hebben de voorliggende begroting op 21 oktober ontvangen en is gevraagd eventuele
vragen per e-mail te stellen en hun bestuurders te informeren en te adviseren. De
heer van Genugten verwijst naar de e-mail aan de leden van de financiële commissie
waarin uitgelegd werd waarom het toesturen van de toezegde conceptbegroting op
zich heeft laten wachten. Bij de meerjarenbegroting wordt door sommige
bestuursleden te kennen gegeven dat er twijfel is over de betrouwbaarheid van de
prognoses leerlingenaantallen voor de komende jaren waarmee in de
meerjarenbegroting gerekend is: er lijkt nauwelijks sprake te zijn van krimp. Om die
reden wordt vanaf volgend jaar gebruikgemaakt van de prognoses leerlingenaantallen
zoals door aangesloten schoolbestuurders worden aangeleverd. De voorzitter vertelt
dat er binnenkort een risicoanalyse wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. De
vergadering neemt de meerjarenbegroting aan ter kennisname en stemt in met de
begroting 2017. Mevrouw Van Roosmalen vraagt of de vergadering rondom de
begroting naar voren gehaald kan worden in de volgende schooljaren. De heer Van
Genugten geeft aan dit te overleggen met het DB en daarin de tijdige behandeling in
de OPR mee te nemen.
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5. Concept jaarplan 2017
De aanwezigen bespreken het jaarplan 2017. Bij actie 1 wordt februari 2016
veranderd in 2017. Bij actie 6 dient de meting concreter gemaakt te worden. Bij actie
7 wordt oktober veranderd in ‘tot aan de zomervakantie’ (bij indicator en meting). Na
aanpassing van bovenstaande wijzigingen wordt het jaarplan 2017 unaniem
vastgesteld.
6. Syntheseklas
De voorzitter vertelt dat het Commanderij College een verzoek heeft ingediend voor
de start van een syntheseklas. De voorzitter benadrukt dat SWV Helmond-Peelland
gaat over de instroom van leerlingen in de syntheseklas en er moeten minimaal acht
leerlingen in leerjaar 1 starten. Er is een brief door het Commanderij College verstuurd
aan de basisscholen die verwarring heeft veroorzaakt. Mevrouw Van Leeuwen stelt
een brief op namens het bestuur van het SWV die door de heer Schoeren verstuurd
zal worden naar de ontvangers van de eerder verzonden brief. In deze brief zal
duidelijk naar voren komen dat de syntheseklas een arrangement van het SWV is en
wat de toelatingsprocedure is. De syntheseklas wordt gefinancierd analoog de
syntheseklas die al is gehuisvest bij het Vakcollege. Voorwaarde voor start van de
syntheseklas, is dat op 1 april 2017 minimaal 8 leerlingen van het SWV een preadvies
syntheseklas hebben ontvangen. De leerlingen die in het eerste jaar van start gaan
krijgen in ieder geval de gelegenheid ook het tweede jaar de syntheseklas te volgen.
Voorwaarde voor de start van een nieuwe groep voor de syntheseklas op 1 augustus
2018 is, dat hiervoor minimaal 10 leerlingen een preadvies syntheseklas Commanderij
hebben ontvangen. De voorzitter benadrukt dat de risico´s ten aanzien van
doorbetaling personeelslasten bij einde syntheseklas niet bij het SWV liggen maar bij
het betreffende schoolbestuur. De vergadering gaat unaniem akkoord.
7. Addendum ondersteuningsplan 2017
Het addendum ondersteuningsplan 2017 wordt besproken door de aanwezigen. Bij
punt 9 ‘uitbetaling van … met juli’ wordt toegevoegd: volgens het genomen besluit op
13 juni 2016. De aanwezigen stemmen unaniem in met het addendum
ondersteuningsplan 2017.
8. Rondvraag
Mevrouw Van Roosmalen heeft vernomen dat een medewerker van het Vakcollege
Helmond iets heeft verteld over de integratie- en syntheseklas tijdens de ouderavond
voor ouders groep 8 van het SWV. Om de neutrale positie van het SWV ten aanzien
van alle scholen in stand te houden, wordt besloten dat in de toekomst medewerkers
van aangesloten scholen niet worden uitgenodigd voor het geven van presentaties.
De heer Van Genugten vertelt dat er een RPO opgestart dient te worden omdat deze
op 1 augustus 2018 afloopt. Hoewel dit punt niet op de agenda van het SWV
thuishoort, wil hij dit gremium graag gebruiken voor de vraag of de aanwezigen
akkoord gaan als het Jan van Brabant College de penvoerder wordt voor het RPO.
De aanwezigen gaan hiermee akkoord.
De voorzitter en mevrouw Van Leeuwen verlaten de vergadering om 11.25 uur en het
voorzitterschap wordt overgedragen aan de heer Van Genugten.
9. Voorzitterschap
De voorzitter vertelt dat het voorzitterschap van de heer Schapenk afloopt. Hij heeft
zich herkiesbaar gesteld. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld bij de heer Van
Genugten. Hij vraagt de aanwezigen om de voorzitter te herbenoemen. De
vergadering gaat unaniem akkoord. De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.
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Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

16110701

Uitnodigen vo-bestuurders voor overstap vso – vo

23-01-2017

16110702

Probleemanalyse grensverkeer maken in
samenwerking met M. van Leeuwen
Meerjarenprognoses leerlingenaantallen doorgeven
aan M. van Leeuwen
Uitgebreidere toelichting schrijven voor begroting

J.
Verstegen
M. Hertroijs
Vobestuurders
M. van
Leeuwen

September
2017
z.s.m.

16110703
16110704

23-01-2017

Het verslag van 7 november 2016 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 23
januari 2017.

J.H. Schapenk
Voorzitter
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