Notulen van het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
gehouden op 12 mei 2014 te Helmond
Aanwezig: de heer Schapenk (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), de heer H. van den Beuken
(SWV Helmond-Peelland VO), de heer L. van der Deijl (Strabrecht College), de heer L. van Genugten
(Jan van Brabant College), mevrouw M. Hertroijs (Berkenschutse), de heer M. Jacobs (Commanderij
College), de heer J. Krol (Helicon)(t/m agendapunt 4), mevrouw M. van Leeuwen (SWV HelmondPeelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen
(Varendonck College), mevrouw L. van den Oever (de Zwengel), de heer R. Pinter (Praktijkschool
Helmond), mevrouw M. van Roosmalen (IVO-Deurne), mevrouw A. Smolders (SSOE), de heer F. van
de Wiel (t/m agendapunt 4)(ROC ter AA)
Afwezig: de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer H. Rops (Antoon van Dijkschool), de heer J.
Verstegen (Aloysiusstichting)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Hij meldt dat de heren Van Dijen, Rops en
Verstegen zich hebben afgemeld en dat de heer Krol om 10.30 uur de vergadering zal verlaten. De
heer Krol vraagt om daarom of agendapunt 4 en 5 omgewisseld kunnen worden. De heer Jacobs
geeft aan dat hij het jammer vindt dat het advies ‘maatwerk’ niet verstrekt is aan het bestuur en niet
besproken wordt in de vergadering. De voorzitter geeft aan dat het besproken is bij het dagelijks
bestuur, maar dat er een ander voorstel komt. Hij heeft een gesprek gehad met de voorzitter van het
netwerk begeleiding en zorg, waarin het nieuwe voorstel is besproken. De voorzitter zegt dat
wanneer mensen interesse hebben in het advies ‘maatwerk’ dat ze dan contact op kunnen nemen
met mevrouw Van Leeuwen.
2. Mededelingen
Samenwerking vo-mbo: De heer Van de Wiel geeft aan dat het mbo graag goede samenwerking wil
met het vo. Hij vertelt dat er gesprekken zijn met mevrouw Van Leeuwen en de heer Krol om goede
afstemming te laten plaatsvinden tussen het vo en mbo. De heer Krol geeft aan dat het belangrijk is
om samen goede arrangementen te ontwikkelen.
Arbeidstoeleiding: mevrouw Smolders zegt dat er een overleg is geweest met de gemeenten. Ze
heeft de heer Brands gesproken en hij zal een uitnodiging versturen naar de leden van het netwerk
arbeidstoeleiding.
Tripartiet akkoord: mevrouw Smolders geeft aan dat het tripartiet akkoord net voor de meivakantie
is binnengekomen vanuit het ministerie. Voor de volgende vergadering wordt dit geagendeerd
samen met een notitie.
Overzicht ACT: de heer Van den Beuken vertelt dat er een stuk wordt nagezonden over de stand van
zaken van de ACT. Hierin staan de besproken leerlingen bij de ACT met daarbij het advies. Mevrouw
Van Leeuwen stelt voor om bij de volgende vergadering hier aandacht aan te besteden, dan zal de
evaluatie aan bod komen.
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3. Verslag van AB 24 maart 2014
De heer Jacobs zou nog nakijken of de € 50.000 die bij aanvang van plusvoorziening is geïnvesteerd
teruggevorderd kan worden bij de Aloysiusstichting. Dit is niet het geval want het geld is niet door
het SWV ter beschikking gesteld, maar door de gemeente Helmond als eenmalige bijdrage in de
kosten.
Mevrouw Smolders vertelt dat SWV Helmond-Peelland PO de huidige naam van het SWV wil
handhaven. Het zal de komende tijd dus SWV Helmond-Peelland PO en VO blijven. De heer Van
Genugten vertelt dat het dagelijks bestuur in gesprek is met QliQ primair onderwijs voor huisvesting.
De SWV’en zien meerwaarde in gezamenlijke huisvesting en er zal onderzocht worden of en hoe dat
vorm kan krijgen.
4. Arrangementen
Bevindingen VSV-project: Mevrouw Van Leeuwen geeft een presentatie over de bevindingen van het
VSV-project: “doorlopende onderwijsondersteuningslijnen”. De definitieve eindrapportage zal na
vaststelling van de VSV-stuurgroep worden nagestuurd aan de bestuurders. Mevrouw Van
Roosmalen vindt het jammer dat er in de rapportage niet per school wordt gesproken. Voor extra
informatie per school kan er contact opgenomen worden met de projectleider, de heer Van den
Heuvel. De heer Mathijssen mist leerlingen met hoogbegaafdheid tussen de doelgroepen. De
doelgroepen die besproken worden zijn arrangementen vanuit VSV en niet vanuit de ACT. Mevrouw
van Leeuwen merkt op dat de VSV-projectgroep de definiëring voor arrangementen heeft
gehanteerd die hetzelfde is als die van het samenwerkingsverband. De heer Jacobs zegt dat de
grootste uitval bij het mbo ligt en vraagt zich af of de arrangementen niet meer op het mbo gericht
dienen te zijn. De heer Van de Wiel zegt dat het probleem pas boven water komt in het mbo, maar
dat het eventueel voorkomen kan worden in het vo door leerlingen beter te begeleiden bij de
studieoriëntatie. De heer Van Genugten vertelt dat er VSV-middelen beschikbaar zijn voor dit project
en dat deze middelen besteed zullen worden aan de uitvoering van de aanbevelingen. Mevrouw
Smolders vindt dat er bij het volgende OOGO aandacht moet zijn voor mbo-leerlingen uit de
gemeenten. Mevrouw Van den Oever vraagt zich af of er al gewenste effecten zijn bepaald. Mevrouw
Van Leeuwen zegt dat het resultaat van dit VSV-project moet leiden tot minder VSV’ers. Het
samenwerkingsverband zet zich in op minder thuiszitters. Thuiszitters lopen een groot risico VSV-er
te worden en in die zin sluit de doelstelling van het VSV-project feilloos aan bij de doelstellingen van
het SWV. De voorzitter merkt op dat de te behalen resultaten duidelijk moeten zijn en er een
evaluatie moet komen van de arrangementen die vanuit het VSV-project verder ontwikkeld worden
opdat het SWV een besluit kan nemen over de voortzetting ervan.
Keuzes arrangementen SWV: de vergadering gaat uiteen in drie groepen om te praten over het
besprokene en mogelijke versterking van de basisondersteuning, hoe de middelen te verdelen en
hoe te monitoren/verantwoorden. De groep van de heer Van Genugten wil graag onderscheid maken
tussen vmbo en havo/vwo leerlingen bij de verdeling van de middelen voor de versterking
basisondersteuning. Het is lastig om te bepalen hoe de weging moet plaatsvinden. In het verleden is
hier een formule voor geweest, dit zal uitgezocht moeten te worden. De ACT zal aan het eind van het
jaar inzicht kunnen geven in de leerlingenstromen en hier een evaluatie op baseren. De groep van
mevrouw Smolders vindt het een goed principe. Deze groep wil ook graag een verdeelsleutel maken
voor enerzijds vmbo en anderzijds havo/vwo leerlingen. Deze groep stelt voor interne audits te doen
om te kijken wat er is gedaan met de basisondersteuning. De groep van de heer Schapenk stelt een
verdeling voor op grond van vmbo en havo/vwo leerlingen. (vergelijk met vmbo-pro). Daarnaast zal
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een verantwoording mogelijk zijn door externe audits te laten uitvoeren door een aangrenzend SWV.
Ook de nieuwe inspectiekaders vormen een belangrijk toetsingskader.
De heer Van Genugten zal met de uitvoerend penningmeester overleggen wanneer het geld
overgemaakt zal worden aan de scholen. Dit zal tevens voorgelegd worden aan de financiële
commissie. Er zullen verhoudingsgetallen per school uitgewerkt worden. Het dagelijks bestuur zal
met een voorstel komen voor de verantwoording. De heer Jacobs stelt voor om reserve in te bouwen
voor speciale situaties die zich voor kunnen doen. Dit wordt verder uitgewerkt door de financiële
commissie. Verder geeft de heer Jacobs aan dat hij het idee van het netwerk begeleiding en zorg niet
weg wil doen. Hij denkt dat het prettig is voor basisscholen om te weten wat een school biedt. De
voorzitter zegt dat dit haaks staat op wat er net is voorgesteld. Op elke school zal de
basisondersteuning hetzelfde zijn, alleen kwaliteit kan verschillen. De vergadering stemt unaniem in
met de voorgestelde richting wat betreft de arrangementen.
Syntheseklas: de voorzitter geeft aan dat de syntheseklas is gebaseerd op de klas in Heythuizen. Er
zijn diverse gesprekken geweest met de Aloysiusstichting. De ACT zal gaan over een plaatsing in de
syntheseklas. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen stelt voor dat de zin “de plaatsen van eventuele
uitvallers binnen dit arrangement worden opgevuld door zich positief ontwikkelde leerlingen uit het
VSO en/of leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte uit het VO” verwijderd wordt omdat deze
onduidelijkheid geeft. De vergadering stemt hiermee in. De voorzitter zegt dat de syntheseklas van
start gaat per 1 augustus 2014 en dat hij gevestigd wordt op het Vakcollege. De vergadering stemt
unaniem in met het geamendeerde voorstel.
5. Inrichting organisatie
Werkgeverschap: De heer Van Genugten vertelt dat het SWV werkgever dient te worden. Via het
Commanderij College is het SWV terecht gekomen bij een salarisadministratie. De
salarisadministratie zal door een extern bureau verzorgd worden waarbij het Commanderij College
als contactpersoon functioneert. De functies zijn beschreven, deze zullen in het dagelijks bestuur
worden besproken en terugkomen in het algemeen bestuur.
Advies POSVO: mevrouw Smolders zegt dat er slechts een paar wijzigingen zijn in de notitie POSVO.
Belangrijke wijziging is dat overal waar LDOS wordt genoemd dit vervangen is door “digitaal
overdrachtsdossier”. Het primair onderwijs moet deze notitie nog bestuurlijk vaststellen. Door deze
gewijzigde notitie vast te stellen, zijn er geen verschillen in het vastgesteld besluit tussen SWV PO en
VO. Mevrouw Van Roosmalen spreekt haar onvrede uit over het functioneren van het POSVO. De
voorzitter geeft aan dat het functioneren van het POSVO mogelijk positief zal veranderen wanneer er
nieuwe leden in genoemd platform komen. Hij stelt voor dat er overleg komt met het PO dat er een
LDOS werkgroep wordt opgezet en dat het POSVO zich kan richten op andere werkzaamheden.
Mevrouw Van Roosmalen laat weten dat de heer Van Deursen, de secretaresse en zijzelf met ingang
van het nieuwe schooljaar niet meer zullen deelnemen aan het POSVO.
6. Rondvraag
Mevrouw Van Leeuwen wil graag weten of er nieuwe wethouders voor onderwijs zijn per gemeente.
In Deurne en Heeze-Leende is dit het geval.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 11.45 uur. De volgende vergadering zal zijn op maandag 16 juni
2014.
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Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

14011305

Uitwerken visie ambulante ondersteuning in concreet voorstel
inzet ambulante ondersteuning per VO-school

J. Verstegen

Mei 2014

14011310

Individuele afspraken met daarin opgenomen resultaatgerichte
afspraken met scholen over inzet ambulante ondersteuning zijn
beschreven en het SWV ontvangt een afschrift

J. Verstegen

Mei 2014

14011311

Evaluatie (kwalitatief en kwantitatief) van inzet ambulante
ondersteuning in de basis op scholen. Wat heeft het (per school)
opgeleverd?

J. Verstegen

01-09-2015

14032402

Onderliggende stukken integratieklas verspreiden

M. van
Roosmalen

z.s.m.

14032411

Extern toezicht als onderdeel van evaluatie SWV HelmondPeelland VO

DB

September
2014

14032410

Agenderen presentatie huisstijl, zorgpunten ACT, tripartiet
akkoord

DB

Mei 2014

14051201

Definitieve eindrapportage VSV-stuurgroep nasturen

L. Voskuil

z.s.m.

14051202

Financiële commissie bijeenroepen naar aanleiding van
versterken basisondersteuning

L. van Genugten

z.s.m.

Het verslag van 12 mei 2014 is vastgesteld in de bestuursvergadering op 16 juni 2014.

H. Schapenk
Voorzitter
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