Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op 10 november
2014 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), de heer L. van der Deijl
(Strabrecht College), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant
College), mevrouw M. Hertroijs (Berkenschutse), de heer M. Jacobs (Commanderij College), mevrouw
M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck
College), de heer H. Norder (Antoon van Dijkschool), mevrouw L. van den Oever (de Zwengel),
mevrouw M. van Roosmalen (IVOD), mevrouw A. Smolders (SSOE), de heer J. Verstegen (Aloysius
stichting)
Afwezig: de heer J. Krol (Helicon), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), de heer R. Pinter
(Praktijkschool Helmond), de heer F. van de Wiel (ROC ter Aa)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. De heren Mathijssen en Pinter hebben zich afgemeld.
Er worden twee agendapunten toegevoegd aan de agenda: update VSV en een folder van de
Aloysius stichting. Deze vergadering staat in het teken van de begroting. Op 25 november wordt de
begroting voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad (OPR).
2. Mededelingen
Vso-deelname: mevrouw Smolders vertelt dat er onduidelijkheden zijn over het aantal vso-leerlingen.
Mevrouw Van Leeuwen en de leden van de ACT zijn de lijst van DUO aan het controleren om te zien
welke leerlingen eventueel niet ten laste van SWV Helmond-Peelland VO komen. Er wordt
medewerking gevraagd aan de vso-scholen. De heer Van Dijen vertelt dat hij in ‘mijn Bron’ 17
leerlingen ziet staan die ten laste komen van SWV Helmond-Peelland VO. Deze leerlingen zijn
residentieel geplaatst. De leerlingen die in Zonhove wonen, staan geregistreerd in SWV Eindhoven.
Mevrouw Smolders zegt dat het hoge aantal mogelijk ligt aan het overgangsjaar passend onderwijs,
waardoor scholen mogelijk leerlingen hebben aangenomen met een oude CVI-indicatie. Mevrouw Van
Roosmalen zegt dat er een afspraak is gemaakt dat leerlingen zonder tlv niet aangenomen worden op
een vso-school. Mevrouw Hertroijs denkt dat het mogelijk is dat er een aantal leerlingen is
aangenomen zonder tlv, maar met REC-indicatie. Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende
AB-vergadering.
Nulmeting tripartiete akkoord: mevrouw Van Leeuwen vertelt dat de meeste scholen hebben
gereageerd op haar e-mail over het tripartiete akkoord. Ze mist nog een reactie van het Commanderij
College en de Aloysiusstichting. De heer Jacobs geeft aan geen gebruik te maken van het tripartiete
akkoord, hij zet dit officieel op de mail. 26 november zal de heer Verberne (adviseur tripartiete
akkoord) in de DB-vergadering aanwezig zijn om de stand van zaken te bespreken.
VSV: mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat de VSV-cijfers binnen zijn gekomen per vo-school. Ze
vraagt of de aanwezigen willen reageren op de aantallen voor woensdag 12 november. Mevrouw Van
Nieuwenhuijsen geeft aan dat landelijk gezien de VSV’ers in het vo sterker dalen dan in het mbo. In
deze regio is het andersom.
3. Verslag van AB 13 oktober 2014
De voorzitter meldt dat de heer Kuijpers dit schooljaar nog voorzitter zal zijn van het netwerk
begeleiding en zorg. Er was op korte termijn geen opvolger beschikbaar.
Mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat er binnen Deurne met de po- en vo-scholen onderzoek wordt
gedaan naar de inzet lwoo/pro van 2016 en biedt het SWV aan de resultaten van dit onderzoek te
willen delen.
Het verslag van 13 oktober 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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4. Financiën
De heer Van Genugten vertelt dat de begroting 25 november wordt voorgelegd aan de OPR. Op 3
november is de financiële commissie bijeen gekomen om de aangepaste begroting te bespreken.
Doordat het aantal vso-leerlingen is toegenomen, blijft er minder geld over dat besteed kan worden
aan de basisondersteuning van vo-scholen. De heer Jacobs vraagt wat er gebeurt met de middelen
voor ambulante begeleiding. De voorzitter geeft aan dat de heer Verstegen in februari een presentatie
zal geven over een voorstel betreffende ambulante begeleiding vanaf 2016-2017. Mevrouw Van
Roosmalen merkt op dat het aantal vo-leerlingen optimistisch is weergegeven. Ze vraagt zich af op
welke gegevens deze aantallen zijn gebaseerd. De heer Van Genugten zegt dat er gegevens zijn
aangeleverd door de vo-scholen en dat er contact is opgenomen met de gemeenten. Ook is er gebruik
gemaakt van een doorrekenmodel van het ministerie. Er wordt afgesproken dat in de volgende
meerjarenbegroting kritisch zal worden gekeken naar de totstandkoming van deze leerlingenaantallen.
De voorzitter geeft aan dat er een besluit genomen moet worden over de bekostiging van de
basisondersteuning in de groeiregeling. Voorstel is om zowel de verplichte personele
ondersteuningsbekostiging als de materiële ondersteuningsbekostiging én de basisbekostiging af te
dragen aan het vso op basis van de aantallen vso-leerlingen per teldatum 1 februari (volgens advies
van po- en vo-raad). Voor de basisbekostiging wordt, ook voor de andere scholen in ons SWV vanaf 1
augustus 2015 gerekend met € 610,- per maand, maximaal € 6.100,- per jaar.
Wat betreft de basisbekostiging: in ons SWV is de afspraak dat bij tussentijdse overplaatsing de
aangesloten scholen de basisbekostiging overdragen aan de ontvangende school. Het zou vanuit die
optiek logisch zijn dat de vo-school van herkomst de basisbekostiging overmaakt aan de betreffende
vso-school. Omdat de vso-scholen met veel samenwerkingsverbanden te maken hebben, wat de
uitvoering van de groeiregeling complex kan maken, is afgesproken dat ons SWV weliswaar de
basisbekostiging op basis van de 1 februari-telling afdraagt, maar dat het SWV deze in rekening
brengt bij de vo-scholen van herkomst en dit één keer per jaar verrekend.
De vergadering stemt unaniem in met dit voorstel.
De heer Jacobs vraagt zich af hoe hij de meerjarenbegroting vertaald krijgt in de eigen begroting. De
heer Van Genugten geeft aan dat leden van de financiële commissie hier antwoord op hebben. De
aanwezigen zien graag een overzicht waarbij de consequenties voor de vo-scholen in beeld gebracht
worden. De heer Van Genugten zegt dat dit mogelijk is zodra de jaarrekening beschikbaar is. Bij de
toelichting van de begroting (programma 5) wordt de laatste zin verwijderd: ‘de helft van dit bedrag
wordt bij aanvang van het schooljaar als voorschot uitbetaald, de andere helft aan het eind van het
schooljaar. Eventuele fluctuaties in leerlingenaantallen kunnen zodoende worden opgevangen voordat
het totale bedrag aan het vo wordt overgedragen’.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt hoe het zit met de bekostiging van leerlingen buiten het SWV.
Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat wanneer een leerling zich aanmeldt, de zorgplicht ingaat voor
de vo-school. Wanneer een leerling staat ingeschreven met een ondersteuningsvraag, zal ons SWV
de kosten dragen.
De vergadering stemt unaniem in met de begroting. 25 november wordt deze voorgelegd aan de OPR.
5. Inrichting organisatie
ACT (orthopedagoog): de voorzitter geeft aan dat er per 1 december een nieuwe orthopedagoog
deelneemt aan de ACT. Haar naam is Cecilia Schaars, ze is ook werkzaam bij het SWV Oss en heeft
onder andere ervaring met lwoo/pro. Ze zal 8 uur per week werkzaamheden verrichten voor ons SWV
(via een payroll constructie). In het netwerk zorgcoördinatoren zal zij zich voorstellen.
Huisvesting: vanaf januari zijn SWV Helmond-Peelland PO en VO gehuisvest op de Antoon van
Dijkschool. 14 januari is de officiële opening vanaf 14.30 uur. REC 3-18 heeft een groot deel van het
meubilair beschikbaar gesteld.
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6. Arrangementen
Externe Rebound (ER): mevrouw Van den Oever vertelt dat er overleg is
geweest met Herlaarhof, de Zwengel, BJ Brabant, Korenaer Deurne, Peel 6.1. en SWV HelmondPeelland VO. Er is gekeken naar een arrangement voor leerlingen die tijdelijk opgevangen dienen te
worden in een andere setting zonder lange wachttijden en ingewikkelde procedures. De laatste
vergadering is de naam van het arrangement ‘extra toegang (ET)’ ter sprake gekomen, omdat het een
extra toegang naar de zorg is. Op dit moment zijn de zorginstellingen en de vso-scholen bezig met de
beschrijving van een of meer arrangementen die worden later voorgelegd aan de werkgroep. Er is
afgesproken dat de notitie en het arrangement 1 februari beschikbaar zijn zodat het besproken kan
worden in het AB. Het belangrijkste aan dit arrangement is dat onderwijs nu kan verwijzen naar een
speciale plek waar ook zorg wordt aangeboden.
Havo/vwo-leerlingen met ASS: mevrouw Hertroijs vertelt dat er een eerste bijeenkomst is geweest met
de werkgroep. Bij deze doelgroep is het belangrijk dat de leerlingen tijdig in beeld worden gebracht.
De werkgroep gaat kritische succesfactoren beschrijven van leerlingen die de overstap vso-vo hebben
gemaakt. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Binnen Berkenschutse wordt daarnaast gekeken
welke leerlingen er mogelijk de stap naar het vo kunnen maken. Ook dit arrangement zal in februari
besproken worden bij het AB.
7. Folder Aloysius stichting
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat er een folder binnen is gekomen van de Aloysius stichting
met wervende teksten. Ze vindt dat dit ouders in verwarring brengt. De heer Verstegen geeft aan dat
ouders deze folder krijgen zodra zij verwezen zijn naar de Aloysius stichting door een vo-school. De
folder wordt niet verspreid aan ouders die de scholen niet hebben bezocht. De voorzitter geeft aan dat
de tekst verwarrend kan zijn voor ouders doordat de aanmeldingsprocedure staat beschreven zonder
de vo-school te benoemen. Mevrouw Van Leeuwen zegt dat er rekening mee moet worden gehouden
dat de zorgplicht ook voor vso-scholen geldt. Zodra een kind zich aanmeldt op een vso-school, maar
er wordt geen tlv afgegeven voor de wettelijke termijn, dan wordt de leerling tijdelijk geplaatst op de
vso-school van inschrijving. De heer Jacobs concludeert dat er sprake is van ongewilde
communicatieproblematiek. Hij adviseert de heer Verstegen goed te kijken naar de tekst en het aan te
passen met hulp van leden van het AB.
8. Arbeidstoeleiding
Mevrouw Smolders vertelt dat het directieoverleg van het netwerk arbeidstoeleiding niet efficiënt
verloopt. Er vindt binnenkort een gesprek plaats met de voorzitter van het netwerk. Er wordt
voorgesteld dit directieoverleg (tijdelijk) stil te zetten. Wel is het belangrijk dat het afstemmingsoverleg
behouden blijft. Hier wordt casuïstiek besproken met de mensen van de werkvloer. Het bestuurlijk
overleg wordt ook behouden. De voorzitter vertelt dat er een fusie gaat plaatsvinden tussen de Atlant
groep en het werkgeversplein door de participatiewet. Zodra dit gerealiseerd is, zal het directieoverleg
weer kunnen plaatsvinden. Na de fusie zullen de consequenties in beeld worden gebracht en wordt
het geagendeerd in het AB.
9. Rondvraag
Mevrouw Hertroijs merkt op dat Berkenschutse aanloopt tegen de diversiteit van de verschillende
samenwerkingsverbanden als het gaat om het aanvragen van tlv’s. Dit is een groot knelpunt. De heer
Van Dijen sluit zich erbij aan en geeft aan dat er over de bekostiging Wet langdurige zorg (WLZ) nog
veel onduidelijkheid is.
10. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 10.45 uur. De volgende vergadering
zal plaatsvinden op 8 december 2014.
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Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

14111001

Agenderen: vso-deelname

DB

December
2014

DB

Februari 2015

14090804

Agenderen: arrangementen ‘extra toegang’ en havo/vwoleerlingen met ASS
Agenderen evaluatie integratieklas

DB

Februari ‘15

14061604

Toezichtkader ontwikkelen

DB

Voorjaar 2015

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

14111002

Het verslag van 10 november 2014 is in de bestuursvergadering van 8 december 2014 vastgesteld.

J.H. Schapenk
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