Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
10 april 2017 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), mevrouw A.
Berkelmans (als gast t/m agendapunt 4, Govers accountants), de heer L. van der Deijl
(Strabrecht College), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer L. van Genugten
(penningmeester, Jan van Brabant College), mevrouw M. Hertroijs (secretaris, De
Berkenschutse), mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw I.
van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw M. van Roosmalen (IVODeurne), de heer J. Schoeren (Commanderij College), de heer J. Verstegen
(Aloysiusstichting), de heer H. de Vries (SSOE), mevrouw M. Werner (Als gast t/m
agendapunt 4, Govers accountants)
Afwezig: de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw L. van den Oever
(De Zwengel), 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 heer Mathijssen en mevrouw Van
den Oever hebben zich afgemeld. Mevrouw Werner en mevrouw Berkelmans van
Govers Accountants zijn als gast aanwezig voor de toelichting op de jaarrekening en
risicoanalyse. De agendapunten 7 (jaarverslag) en 8 (risicoanalyse) worden naar
voren gehaald. Agendapunt 6 (advies vso 3.4) wordt doorgeschoven naar een
volgende vergadering.
Er zijn schriftelijke mededelingen meegestuurd met de agenda. Mevrouw Van
Nieuwenhuijsen vertelt dat er een nieuwe coördinator VSV is, Han Viguurs. De
volgende vergadering zal er meer duidelijkheid zijn over de invulling van de VSVprojecten.
2. Kengetallen SWV Helmond-Peelland VO in relatie tot begroting
Mevrouw Van Leeuwen licht de kengetallen van SWV Helmond-Peelland PO en VO
toe.
3. Jaarverslag 2016
Mevrouw Werner en de heer Van Genugten lichten het jaarverslag toe. De heer
Schoeren geeft aan dat zijn school bereid is expertise in te zetten rondom de
actiepunten vanuit het jaarverslag, zoals bijvoorbeeld het inkoopprotocol. De heer De
Vries vraagt waarom een samenwerkingsverband hetzelfde wordt beoordeeld als een
v(s)o-bestuur. Mevrouw Werner geeft aan dat de regelgeving dit vereist.
Het jaarverslag 2016 wordt unaniem vastgesteld. De heer Van Dijen spreekt zijn
waardering uit voor de totstandkoming van het jaarverslag.
4. Risicoanalyse
De voorzitter geeft aan dat er twee bijeenkomsten zijn geweest met de accountant,
mevrouw Werner, ter voorbereiding van de risicoanalyse voor SWV HelmondPeelland VO. In de risicoanalyse zijn kengetallen van 2015 gebruikt. Op de
benoeming van de risico’s heeft dat geen invloed. Wel zal de analyse elke vier jaar
herijkt worden. De heer Schoeren ziet graag dat de kapitalisatiefactor zoals in de
conclusies wordt benoemd, ook als kengetal wordt opgenomen. Daarnaast zou hij
graag iets opgenomen zien over het weerstandsvermogen. De heer De Vries merkt
naar aanleiding van dit agendapunt op dat hij graag eens wil spreken over personele
consequenties voor het vso door de Wet passend onderwijs en het behoud van vso1

expertise in de regio. Dit onderwerp geagendeerd worden voor een volgende
vergadering.
Naar aanleiding van de risicoanalyse uit de heer Verstegen zijn zorgen. Hij neemt aan
dat door de afname in het vso, er een toename zal zijn van het aantal thuiszitters in de
regio. Volgende vergadering wordt een overzicht meegestuurd waaruit blijkt hoeveel
thuiszitters er zijn, om welke reden ze thuis zitten en op welke school(soort) ze zijn
ingeschreven. Mevrouw Van Roosmalen stelt voor het bedrag van €30.000,- bij
paragraaf 4.5.3. ‘einde dienstverband’ te verhogen. De vergadering gaat akkoord en
verhoogt het bedrag naar € 60.000,Naar aanleiding van de paragraaf huisvesting vertelt mevrouw Van Leeuwen dat de
huurovereenkomst van SWV Helmond-Peelland VO en de Antoon van Dijkschool per
1 januari 2018 afloopt en dat er per 1 juni 2017 een besluit moet worden genomen. De
heer Van Genugten stelt voor de overeenkomst te evalueren.
In de risicoanalyse worden de tekstuele aanvullingen zoals genoemd verwerkt.
De voorzitter vraagt de vergadering, na nadere toelichting van de penningmeester
over de bestemmingsreserve, of zij akkoord gaat met een bestemmingsreserve van €
113.000,- voor de risico’s en een bestemmingsreserve van € 2.000.000,- voor de
continuering van het beleid. Nadat er standpunten uitgewisseld zijn over de hoogte
van de te vormen bestemmingsreserve van € 2.000.000,- gaat de vergadering
unaniem akkoord met de risicoanalyse en met het inzetten van de
bestemmingsreserves van € 113.000,- voor de benoemde risico’s en € 2.000.000,voor vso-deelname hoger dan bekostigd door DUO.
5. Conceptverslag 23 januari 2017
De voorzitter vertelt naar aanleiding van het verslag dat er een gesprek heeft
plaatsgevonden tussen de burgemeester van Deurne en het dagelijks bestuur van
SWV Helmond-Peelland PO en VO.
Mevrouw Van Roosmalen vertelt dat de heer De Vries initiatief heeft genomen tot een
afspraak te komen voor de werkgroep kwaliteitszorg.
In het verslag staat opgenomen dat mevrouw Hertroijs samen met mevrouw Van
Leeuwen een notitie maakt over het DOE-onderwijs. De voorzitter constateert dat dit
een zaak is die in het OOGO met de gemeenten besproken moet worden. Het zal als
actiepunt worden geschrapt.
Bij actie 16110701 staat dat de heer Verstegen een afspraak zal inplannen tussen de
vso- en vo-besturen om te kijken welke voorwaarden nodig zijn bij een overstap van
het vso naar het vo. De heer Verstegen geeft aan dat mevrouw Jansen van de
Aloysiusstichting hierover in een volgende vergadering graag een toelichting wil
verzorgen.
Naar aanleiding van actiepunt 17012302 geeft mevrouw Van Leeuwen aan dat de
aangepaste notitie ‘welke leerlingen behoren tot ons swv’ nagestuurd wordt.
Mevrouw Van Leeuwen vraagt aan de heer De Vries of hij of mevrouw Van den Oever
hebben nagevraagd binnen de algemene ledenvergadering van SWV HelmondPeelland PO, waarom gekozen is voor een ander digitaal systeem. Dit is nog niet
gebeurd. De voorzitter vraagt de heer De Vries dit alsnog te doen.
Het verslag van 23 januari 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Advies symbioseklas 2017
De voorzitter licht toe waarom deze notitie voorligt. De notitie is momenteel specifiek
gericht op het Vakcollege Helmond en de Korenaer Helmond met een looptijd van drie
jaar, waarbij in het derde jaar geëvalueerd wordt. De heer Verstegen vraagt de heer
Schapenk de notitie verder uit te werken en te specificeren. De notitie ‘symbioseklas
2017’ wordt vastgesteld bij handopsteking. Er zijn geen stemmen tegen het voorstel.
De heer Verstegen onthoudt zich van stemming. De heren Schapenk en Verstegen
zullen een vervolgoverleg inplannen om uitwerking te geven aan deze notitie.
5. Advies ONZO
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat de opdracht vanuit de negen verschillende
gemeenten en SWV Helmond-Peelland VO tot stand is gekomen. Zij zullen de notitie
ter kennisname voorleggen in de colleges en tijdens het OOGO in mei 2017 zal de
notitie ter besluitvorming neergelegd worden. De aanwezigen gaan unaniem akkoord
met de notitie ‘Onderwijszorgarrangement van SWV Helmond-Peelland VO en
gemeenten in de regio’.
6. Rondvraag
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vraagt hoe een reguliere school de bekostiging krijgt
vanuit het arrangement Meander. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat dit
gedeclareerd kan worden bij het samenwerkingsverband.
De heer Van Genugten bedankt de medewerkers van SWV Helmond-Peelland VO
voor de werkzaamheden die hebben geleid tot de totstandkoming van het jaarverslag
en de risicoanalyse.
De voorzitter sluit de vergadering om 11.25 uur. De volgende vergadering is op 26 juni
2017.
Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

16110701

Uitnodigen vo-bestuurders voor overstap vso – vo
Mevrouw Jansen uitnodigen voor toelichting over
overstap vso-vo
Notitie maken over ‘DOE-school’ Deurne samen met
mevrouw Hertroijs Agenderen problematiek ‘DOEonderwijs’ binnen het OOGO
Voorstel maken voor afspraken nieuwe wetswijziging
residentiële leerlingen
Terminologie risicoanalyse aanpassen

DB

26-06-17

DB

Eerst
volgend
OOGO
26-06-17

17012303

17012304
17041001
17041002
17041003

17041004
17041005
17041006

Personele consequenties en behoud expertise vso
agenderen
Overzicht maken waaruit blijkt hoeveel thuiszitters er
zijn, om welke reden ze thuis zitten en op welke
school(soort) ze zijn ingeschreven
Huurovereenkomst SWV evalueren
Vragen stellen rondom digitalisering SWV PO binnen
ALV in samenwerking met mevrouw Van den Oever
Vervolgafspraak inplannen symbioseklas 2017 met
J. Verstegen

DB
M. van
Leeuwen
DB

z.s.m.

M. van
Leeuwen

26-06-17

DB
H. de Vries

01-06-17
z.s.m.

H. Schapenk

z.s.m.

26-06-17
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Het verslag van 10 april 2017 is de in bestuursvergadering van 26 juni 2017
vastgesteld.

H. Schapenk
Voorzitter
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