Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
23 januari 2017 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 M. Hertroijs (De Berkenschutse), mevrouw M. van Leeuwen (SWV
Helmond-Peelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I.
van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw L. van den Oever (De Zwengel),
mevrouw M. van Roosmalen (IVO-Deurne), de heer. J. Schoeren (Commanderij
College), de heer H. de Vries (SSOE)
Afwezig: de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer J. Verstegen
(Aloysiusstichting), 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 Verstegen
hebben zich afgemeld. Aansluitend aan deze vergadering vindt een RPO plaats voor
de vo-bestuurders. Mevrouw Van Roosmalen vraagt de voorzitter de gelegenheid kort
het woord te voeren, halverwege de vergadering.
Risicoanalyse: er is een risicoanalyse opgesteld die met het dagelijks bestuur is
besproken. Deze wordt in februari geagendeerd in de financiële commissie en in april
voorgelegd in het algemeen bestuur. De voorzitter verzoekt de vergadering contact te
houden met de leden van de financiële commissie opdat zij de bestuurders tijdig
kunnen informeren en adviseren.
Netwerk begeleiding en zorg: het dagelijks bestuur gaat een opdracht formuleren voor
het netwerk begeleiding en zorg zodat doel van het netwerk duidelijk is. Mogelijk dat
er gerouleerd wordt met het voorzitterschap.
Naar aanleiding van de meegestuurde mededelingen:
ONZO: mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat het resultaat van ONZO opgeschort is
naar 1 maart 2017. Zij vraagt waar zij terecht kan bij het ontbreken van een
onderwijszorgarrangement zodra zij vastloopt met een leerling. De voorzitter geeft aan
dat de zorgcoördinator contact op kan nemen met de ACT. De vo-scholen lopen aan
tegen de wachttijden van de vso-scholen. De voorzitter geeft mevrouw Van Leeuwen
opdracht contact op te nemen met de betreffende directeuren om dit signaal af te
geven.
Conferentie 20 april 2017: mevrouw Van Roosmalen vraagt of de workshops ook
kunnen plaatsvinden op locaties buiten Helmond. Mevrouw Van Leeuwen antwoordt
dat dit niet afgesproken is, aangezien de deelnemers zich verplaatsen per fiets of te
voet en omdat de gemeente Helmond co- financier is van de conferentie.
Digitalisering swv po – vo: mevrouw Van Roosmalen vraagt of het mogelijk is dat de
samenwerkingsverbanden po en vo met hetzelfde digitale systeem kunnen werken.
De heer Van Genugten vertelt dat het bestuur van SWV Helmond-Peelland PO een
besluit heeft genomen om een ander systeem te gebruiken dan SWV HelmondPeelland VO. Mevrouw Van den Oever en de heer De Vries zullen in de algemene
ledenvergadering van SWV Helmond-Peelland PO hierover nader vragen te stellen.
Verwacht wordt dat medewerkers van de scholen in het primair onderwijs (po, so en
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sbo) mogelijk last gaan ondervinden van het werken met twee verschillende
informatiesystemen voor twee samenwerkingsverbanden.
Nieuwjaarstoespraak burgemeester Deurne: mevrouw Van Roosmalen vertelt dat zij
een gesprek heeft gehad met wethouder Schlösser over de nieuwjaarstoespraak van
de burgemeester. Mevrouw Van Leeuwen heeft een signaal ontvangen van de
ambtenaar van Deurne dat er mogelijk alsnog een overleg komt tussen de
samenwerkingsverbanden en de burgemeester.
Tot welk samenwerkingsverband behoort de leerling: mevrouw Hertroijs en mevrouw
Van Leeuwen hebben een overzicht gemaakt waarin beschreven wordt tot welk
samenwerkingsverband een leerling behoort na een schoolaanmelding naar
aanleiding van een vraag van mevrouw Van Roosmalen. Mevrouw Van Roosmalen
ziet graag nog verwerkt wat dit betekent voor de lwoo/pro-leerlingen en over welke
aantallen dit gaat. Mevrouw Van Leeuwen voegt deze gegevens toe aan het overzicht.
De voorzitter verzoekt de bestuurders het overzicht te verstrekken aan de
zorgcoördinatoren.
Kengetallen: de voorzitter licht het overzicht met de kengetallen toe. Mevrouw
Hertroijs stelt voor mee te nemen in de risicoanalyse dat de leerlingen die relatief
makkelijk te schakelen zijn van vso naar vo, al geplaatst zijn. De voorzitter vertelt dat
er, bij voldoende kandidaten, per 1 augustus 2017 een syntheseklas zal beginnen op
het Commanderij College en dat hij voornemens is met een voorstel naar het
algemeen bestuur te komen om vanaf volgend schooljaar leerlingen uit de
symbioseklas, die nu nog worden ingeschreven als vso-leerling, in te schrijven op een
reguliere school. Door dit te doen neemt het aantal vso-leerlingen af. Wel zal er dan
rekening gehouden moeten worden met extra ondersteuningsbekostiging voor deze
leerlingen vanuit het samenwerkingsverband.
Op de actielijst van het verslag van 7 november 2016 staat dat de heer Verstegen de
randvoorwaarden voor een overstap van vso naar vo gaat beschrijven in een
werkgroep. De voorzitter vraagt of mevrouw Hetroijs deze taak wil overnemen samen
met de overige vso-bestuurders. Zij brengen in kaart wat leerlingen nodig hebben om
de overstap van het vso naar het vo te maken.
2. Conceptverslag 7 november 2016
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt naar aanleiding van het verslag dat er in overleg
is besloten geen netwerk ‘ambulante begeleiders’ op te zetten. De ambulante
begeleiders worden opgenomen in de zorgstructuren van de individuele scholen.
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat de organisatiestructuur VSV aangepast gaat
worden.
De heer Schoeren geeft aan er ontwikkelingen gaande zijn binnen de VO-raad
rondom het intern toezicht binnen de samenwerkingsverbanden. De voorzitter
onderschrijft deze opmerking.
De heer Van Genugten geeft aan dat de procedure rondom de (meerjaren)begroting
niet vlekkeloos liep afgelopen jaar. In de toekomst zal in het proces om te komen tot
een begroting, meer ruimte worden gereserveerd voor input van de financiële
commissie zodat deze de tijd en mogelijkheid krijgt om tot advies van de separate
bestuurders over te gaan.
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Naar aanleiding van het verslag, bedankt de voorzitter de aanwezigen voor het
vertrouwen om het voorzitterschap voort te zetten.
Naar aanleiding van de actielijst: bij actie 16110701 wordt de naam van de heer
Verstegen vervangen voor die van mevrouw Hertroijs. De overige acties komen te
vervallen. Actie 16110703 kan van de actielijst af en zal worden meengenomen als
actiepunt in de financiële commissie.
Het verslag van 7 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Privacybeleid
De notitie ‘bescherming persoonsgegevens’ wordt ter besluitvorming voorgelegd. Het
privacyprotocol geldt voor de medewerkers van SWV Helmond-Peelland VO. De
individuele scholen dienen een eigen privacyprotocol te hebben. De notitie
‘bescherming persoonsgegevens’ met als beslispunt ‘in te stemmen met het
privacyreglement’ wordt unaniem vastgesteld.
Mevrouw Van Roosmalen krijgt, zoals bij de vaststelling van de agenda is verzocht,
het woord. Ze bedankt, namens het algemeen bestuur, de leden van het dagelijks
bestuur voor de wijze waarop zij invulling geven aan deze functie. Ze ondersteunt
haar woorden door bloemen te overhandigen en taart uit te delen. De persoonlijke
handdruk die daarop volgt, vindt navolging door de aanwezige leden van het
algemeen bestuur.
4. Kwaliteitszorg
Er is een gespreksnotitie meegestuurd over de kwaliteitszorg van de
basisondersteuning binnen de scholen. Het dagelijks bestuur stelt voor een werkgroep
te vormen met twee vo-bestuurders en één vso-bestuurder die samen kijken hoe de
basisondersteuning binnen de scholen getoetst kan worden (mogelijk met een externe
gespreksleider en/of procesbegeleiders). De heren De Vries en Schoeren en mevrouw
Van Roosmalen vormen de werkgroep en gaan aan de slag met de opdracht.
5. Rondvraag
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat SWV Helmond-Peelland VO op 23 maart 2017 van
9.00 – 11.00 uur een informatiebijeenkomst organiseert voor diegene die binnen de
scholen de administratieve afwerking van de lwoo-beschikkingen doet. Ze vraagt de
vergadering namen door te geven zodat deze personen uitgenodigd kunnen worden.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt of er meer bekend is over het overdrachtsformulier
binnen OSO. Mevrouw Van Leeuwen doet navraag bij de heer Wissink.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt welke mogelijkheden er zijn binnen het
samenwerkingsverband ten aanzien van onderwijs voor leerlingen die niet op school
kunnen verblijven. De voorzitter geeft aan dat het samenwerkingsverband binnen
redelijke grenzen, meewerkt aan maatwerkoplossingen en dat dergelijke aanvragen
via de ACT verlopen.
De heer Mathijssen vertelt dat er een school op initiatief van ouders is opgezet in
Deurne gebaseerd op de DOE-school in Eindhoven (democratisch onderwijs
Eindhoven). De school biedt onderwijs aan (hoogbegaafde) leerlingen van 4 tot 23
jaar.
Mevrouw Van den Oever stelt voor oog te hebben voor de redenen waarom ouders dit
initiatief hebben genomen en wat zij missen in het huidige onderwijssysteem. De
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voorzitter vraagt mevrouw Van Leeuwen en mevrouw Hertroijs een notitie te maken
waarin de risico’s voor het samenwerkingsverband en de individuele scholen
benoemd worden. Deze notitie moet antwoord geven op de volgende vragen:
waarom voldoet het onderwijsaanbod niet aan de wensen van ouders die voor deze
school kiezen? Wat zijn de risico’s voor het samenwerkingsverband en hoe verhoudt
het onderwijs op deze school zich (waar diplomering geen prioritiet heeft) tot het
beleid voorkomen voortijdig schoolverlaten. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de
volgende vergadering.
De heer Mathijssen vertelt dat het Willibrord Gymnasium een aanvraag heeft gedaan
voor een arrangement ‘groep 9’ waarbij leerlingen vanuit het basisonderwijs een jaar
bepaalde vaardigheden leren voordat ze doorstromen naar het vo. Het dagelijks
bestuur heeft deze aanvraag afgewezen omdat begeleiding van hoogbegaafdheid is
opgenomen als voorziening in de basisondersteuning voor alle vo-scholen.
Mevrouw Hertroijs vertelt dat er een wetswijziging is voor residentiële leerlingen die
korter dan 13 weken voor observatie bij een zorginstelling zijn geweest en onderwijs
hebben gevolgd. Voor deze leerlingen dient een contract afgesloten te worden met de
school van herkomst (of het samenwerkingsverband waartoe de scholen behoren), die
deze ondersteuning moeten bekostigen. De aanwezigen stellen voor hier een regeling
van te maken in het samenwerkingsverband. Het dagelijks bestuur maakt een voorstel
en wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
De voorzitter gebruikt de rondvraag om zijn zorg uit te spreken over leerlingen die na
twee jaar onderwijs gevolgd te hebben op een NT2-school uitstromen naar het
regulier onderwijs maar de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om lessen
succesvol te volgen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.10 uur. De
volgende vergadering is op 10 april 2017.
Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

16110701
17012301

Uitnodigen vo-bestuurders voor overstap vso – vo
Contact opnemen met vso-directeuren over
wachttijden
Gegevens lwoo/pro + aantallen toevoegen aan
notitie ‘welke leerlingen behoren tot welk swv’
Notitie maken over ‘DOE-school’ Deurne samen met
mevrouw Hertroijs
Voorstel maken voor afspraken nieuwe wetswijziging
residentiële leerlingen

M. Hertroijs
M. van
Leeuwen
M. van
Leeuwen
M. van
Leeuwen
DB

10-04-2017
z.s.m.

17012302
17012303
17012304

10-04-2017
10-04-2017
10-04-2017

Het verslag van 23 januari 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 10 april
2017.

H. Schapenk, voorzitter
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