Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
13 juni 2016 te Helmond
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG 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 (De Berkenschutse), 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)
Afwezig: mevrouw M. van Leeuwen (SWV Helmond-Peelland VO), de heer F.
Lommers (Helicon), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de heer H. de Vries
(SSOE), 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 9.05 uur en heet de aanwezigen welkom. De
heren Verstegen, Van de Wiel, Lommers, De Vries en mevrouw Van Leeuwen hebben
zich afgemeld.
2. Mededelingen
Zorgplicht: alle scholen zijn verplicht een plaats te bieden aan kinderen die zich
aanmelden op een v(s)o-school. Mocht de school van aanmelding de ondersteuning
niet kunnen bieden, dan gaat deze school op zoek naar een andere passende plek.
Deze zorgplicht geldt ook voor vso-scholen. Er zijn signalen binnen gekomen dat
sommige vso-scholen vol zitten voor volgend schooljaar. Om een geslaagd beroep te
kunnen doen op de uitzonderingsregel voor de zorgplicht, te weten “vol”, moet er
transparant en consequent toelatingsbeleid zijn.
Mevrouw Van Roosmalen vraagt welke mogelijkheden het vo heeft om leerlingen uit
het vso op te vangen die langere tijd op het vso zitten.
Handreiking onderwijs en zorg: de heer Van Dijen vertelt dat er een handreiking is
ontwikkeld door het ministerie van OCW. In deze handreiking is duidelijk beschreven
waar je terecht kunt met bepaalde vragen rondom lichaamsgebonden zorg en
begeleiding onder schooltijd. Deze handreiking wordt meegestuurd met het verslag.
De heer Van Dijen vertelt dat er extra zorgconsulenten zijn ingeschakeld waar ouders
en scholen met vragen terecht kunnen.
Ambulante begeleiders: mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat er een overleg heeft
plaatsgevonden met de ambulante begeleiders. In dit overleg is gesproken over de
positie binnen de scholen en hun specifieke expertise. Er vindt een vervolgafspraak
plaats waarin duidelijker zal worden beschreven wat hun onderscheid van
bijvoorbeeld zorgcoördinatoren. De bedoeling is dat er een netwerk wordt opgezet met
de ambulante begeleiders om hun expertise te behouden.
Depressie en suïcidewerkgroep: op 4 juli a.s. zou de startbijeenkomst van het project
‘depressie en suïcidepreventie’ plaatsvinden. Dit is verzet naar september. De heer
Van Deursen zit namens mevrouw Van Roosmalen in de stuurgroep. Mevrouw Van
Roosmalen stuurt een lijst door met de genodigden voor deze startbijeenkomst, zodat
de aanwezigen kunnen zien of de juiste personen zijn uitgenodigd.
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De heer Van Genugten geeft aan dat de accountant heeft geadviseerd de voafdrachten uit te betalen zodra de begroting is vastgesteld. Dit is niet expliciet
opgenomen in het verslag.
De vergadering gaat unaniem akkoord met het uitbetalen van de middelen na
vaststelling van de begroting. De betalingssystematiek zal later bekend worden na
bespreking in de financiële commissie
In het verslag staat dat er een werkgroep is samengesteld met de heren De Vries,
Schoeren, Verstegen en Mathijssen om alternatieven te bespreken om meer
leerlingen in het reguliere vo te laten deelnemen. De heer Schoeren zal voorzitter
worden van deze werkgroep. De vraag van mevrouw Van Roosmalen bij de
mededelingen kan meegenomen worden in de werkgroep. De aanwezigen stellen
voor inzichtelijk te maken hoeveel instroom er is in het vso door middel van getallen.
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende vergadering zodat de werkgroep
kan starten.
4. Omgaan met verzuim in regio Helmond-Peelland VO
Er ligt een notitie ‘verzuimproces leerlingen’ ter instemming voor het bestuur. In het
advies staat dat er één medewerker per school verantwoordelijk wordt gemaakt
rondom het verzuim. De aanwezigen benadrukken dat de titulatuur van deze persoon
aan de school zelf is. De heer Schoeren vraagt of er meer gemeenten zijn die geld
over houden op het sociaal domein. De aanwezigen bevestigen dit. De heer
Schapenk gaat op korte termijn in gesprek met de wethouder van Helmond om deze
constatering te bespreken. Hij adviseert de andere bestuurders ook lokaal in contact
te treden met de verantwoordelijke wethouder
De heer Van Dijen geeft aan dat in het advies van Rijnconsult staat dat iedere school
is benaderd. De Emiliusschool is hiervoor niet benaderd.
De aanwezigen stemmen unaniem in met het advies met als kanttekening dat de
titulatuur aan de scholen is.
5. Opting out lwoo-criteria
De heer Van Genugten licht het advies ‘opting out lwoo criteria’ toe. Het advies is in
juni voorgelegd aan de OPR en de notitie zal in november ter instemming voorleggen.
Mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat de aantallen lwoo/pro de afgelopen jaren
redelijk constant zijn gebleven. Ze vraagt zich af of er jaarlijks de organisatie rondom
de toetsing moet plaatsvinden. De heer Schoeren geeft aan door de centrale toetsing
de communicatie richting basisscholen en ouders verslechterd is. De vergadering
geeft aan de procedure rondom de organisatie van de toetsen volgend jaar te
evalueren. De betalingssystematiek van de lwoo/pro-gelden wordt later bepaald.
De vergadering stemt unaniem in met de notitie ‘opting out lwoo criteria’ met de
opmerking dat de organisatie van de toetsen volgend schooljaar geëvalueerd dient te
worden zonder de criteria ter discussie te stellen.
6. Evaluatie ondersteuning in SWV Helmond-Peelland VO
Syntheseklas: de heer Schapenk geeft aan dat hij een wijzigingsvoorstel heeft voor de
syntheseklas. Er is berekend welke bedrijfsrisico’s het Vakcollege Helmond loopt door
de start van de syntheseklas. De syntheseklas is een succes, dit blijkt uit het aantal
uitstroom richting regulier vo na leerjaar 1. Dat betekent dat er een klein aantal
leerlingen in leerjaar 2 in de syntheseklas zit. De heer Schapenk vraagt de
vergadering akkoord te gaan om voor leerjaar 2 één fte in te zetten in plaats van 1,5
fte. De aanwezigen gaan hier unaniem mee akkoord. De voorzitter stelt voor over
twee jaar weer te evalueren zodat de uitstroom beter in beeld is.
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De heer Schoeren geeft aan dat het Commanderij College een syntheseklas wil
starten. Hij zal een verzoek voor het arrangement indienen bij het dagelijks bestuur
De heer Schapenk is in gesprek met de Aloysiusstichting om de leerlingen die
praktijklessen volgen op het Vakcollege en theorielessen op de Korenaer (symbiose)
in te laten schrijven in het vo in plaats van het vso. Mogelijk dat dit ook kan
plaatsvinden bij andere scholen die te maken hebben met symbioseklassen.
Integratieklas: mevrouw Van Roosmalen vertelt dat de ervaringen van de
integratieklas positief zijn. Veel leerlingen zijn inmiddels uitgestroomd richting het
praktijkonderwijs. De heer Schapenk en mevrouw Van Roosmalen hebben samen de
notitie van de integratieklas bekeken en aangescherpt. Deze wordt aan het DB
voorgelegd.
Meander: mevrouw Hertroijs vertelt dat het arrangement ‘meander’ ervoor zorgt dat
leerlingen vanuit het vso de overstap met begeleiding maken naar het reguliere vo.
Steeds meer vo-scholen krijgen te maken met leerlingen die vanuit de Berkenschutse
willen overstappen. Mevrouw Van Roosmalen wat er gebeurt als een leerling in een
ander samenwerkingsverband woont en zich aanmeldt op een vo-school in ons
samenwerkingsverband. Mevrouw Hertroijs geeft aan dat het samenwerkingsverband
van herkomst verantwoordelijk blijft. Doordat de basisondersteuning op de vo-scholen
versterkt, is er een risico dat er veel leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte uit
Eindhoven zich aanmelden in ons samenwerkingsverband. Mevrouw Hertroijs maakt
een risicoanalyse en dit wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
Extra toegang: de ervaringen van het arrangement ‘extra toegang’, waarin leerlingen
een korte tijd (maximaal drie maanden) onderwijs volgen of begeleiding krijgen door
de Zwengel/Herlaarhof en Korenaer Deurne/BJ, zijn erg goed.
7. Extra toegang
Er ligt een notitie voor om het aantal plaatsen op de Zwengel en de Korenaer Deurne
uit te breiden van twee naar drie. De vergadering gaat unaniem akkoord. Mevrouw
Van Roosmalen vraagt of drie plaatsen voldoende is. De heer Van Genugten
waarschuwt dat er geen aanbod gecreëerd moet worden. Mevrouw Van den Oever
vertelt dat er een projectgroep komt waaraan naast zijzelf en vertegenwoordigers
namens de gemeenten en jeugdzorg, de heer Brands (Korenaer Helmond), de heer
Kuijpers (Jan van Brabant College) en mevrouw Van Leeuwen deelnemen om te
analyseren met welke complexe problemen leerlingengroepen te maken hebben en
daarvandaan te komen met voorstellen voor oplossingsrichtingen.
8. Evaluatie
De heer Van Genugten vertelt dat de zittingsduur van de voorzitter bijna is verlopen.
De heer Schapenk wil zich herkiesbaar stellen. Wanneer er kandidaten zijn voor het
voorzitterschap, kan diegene zich melden bij de heer Van Genugten. Dit wordt
geagendeerd voor de volgende vergadering.
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Aan ieder einde van het schooljaar wordt het functioneren van het AB, de verloop van
de vergaderingen, de eigen inbreng/bijdrage, het toezichthouden en de samenwerking
tussen het DB en de medewerkers van het SWV geëvalueerd. De evaluatie wordt als
volgt samengevat:
De vergaderingen worden als constructief ervaren. Ze worden goed voorbereid en
geleid. De samenwerking met het dagelijks bestuur wordt als positief ervaren: er zijn
geen verborgen agenda’s en het DB wordt als transparant ervaren. De samenwerking
met de medewerkers van het samenwerkingsverband wordt als positief ervaren: er is
sprake van snelle informatievoorziening. De inbreng van de AB-leden is grotendeels
gepast, echter wordt afwezigheid van het vso opgemerkt. Vanuit het DB is het lastig
de rol te pakken richting het vso. De rol van het algemeen bestuur als toezichthouder
mag beter. Het toezichtskader wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun vertrouwen, aanwezigheid en
feedback. Er vindt aansluitend een lunch plaats, waar ook de voorzitters van de
netwerken en de medewerkers van het samenwerkingsverband voor zijn uitgenodigd.
De voorzitter sluit de vergadering om 12.00 uur.

Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

16061301

Lijst met genodigden voor startbijeenkomst
‘preventie depressie en suïcide’ rondsturen
Agenderen: ‘werkgroep vso-oplossingen’, meander
risicoanalyse’, ‘voorzitterschap AB’, ‘toezichtkader’
Risicoanalyse maken Meander

M. van
Roosmalen
DB

z.s.m.

M.
Hertroijs

10 okt. 2016

16061302
16061303

7 nov. 2016

Het verslag van 13 juni 2016 is op 7 november 2016 door het algemeen bestuur
vastgesteld.

J.H. Schapenk
Voorzitter
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