Notulen van het algemeen bestuur van SWV Helmond-Peelland VO gehouden op
9 april 2018
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO SG Helmond), mevrouw A.
Berkelmans (als gast bij agendapunt 3 t/m 5, Wijs Accountants), de heer J. van Dijen
(Emiliusschool), de heer L. van Genugten (penningmeester, Jan van Brabant
College), mevrouw Y. Leenen (Strabrecht College), mevrouw M. van Leeuwen (SWV
Helmond-Peelland VO), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw I.
van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw E. Oegema (IVO-Deurne),
mevrouw L. van den Oever (Zuiderbos), de heer J. Schoeren (Commanderij College),
de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting), de heer H. de Vries (SSOE), mevrouw M.
Werner (als gast bij agendapunt 3 t/m 5, Wijs Accountants)
Afwezig: mevrouw M. Hertroijs (secretaris, De Berkenschutse)
Notulist: mevrouw L. Voskuil (SWV Helmond-Peelland VO)
1. Mededelingen
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Mevrouw Hertroijs heeft zich
afgemeld. Mevrouw Leenen sluit later aan. Mevrouw Werner en mevrouw Berkelmans
van Wijs Accountants zijn als gast aanwezig voor agendapunten 3 t/m 5. De positie
van de penningmeester komt vrij op grond van het roulatieschema. Er hebben zich
geen nieuwe kandidaten bij de voorzitter gemeld. De huidige penningmeester de heer
Van Genugten stelt zich verkiesbaar.Tijdens de rondvraag zal de heer Van Genugten
vragen de vergadering verlaten opdat de vergadering zijn kandidatuur kan bespreken.
De voorzitter vertelt dat de ondersteuningsplanraad (OPR) gebruik wil maken van het
recht in gesprek te gaan met de voorzitter van het algemeen bestuur. In juni zal dit
geagendeerd worden in de vergadering van het AB. Het AB zal in zijn vergadering van
juni een voorzitter benoemen. Deze persoon zal daarna uitgenodigd worden door de
OPR in het volgend schooljaar.
Er zijn geen vragen over de meegezonden mededelingen.
2. Conceptverslag 15 januari 2018
De heer Van Dijen vertelt naar aanleiding van het verslag dat de werkgroep met
vertegenwoordigers vanuit Lecso, ministeries en onderwijs nog volop aan de slag is
over het loshalen van de EMB-doelgroep binnen passend onderwijs.
De voorzitter vertelt dat de monitor kwaliteitszorg inmiddels bij twee scholen is gestart
en goed is ontvangen.
Het verslag van 15 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Jaarstukken 2017 (jaarrekening en bestuursverslag)
De heer Van Genugten vertelt dat de jaarrekening en bestuursverslag 2017 ter
besluitvorming voorliggen aan het algemeen bestuur. Mevrouw Werner licht het
accountantsverslag toe.
Er zijn geen vragen over de jaarstukken 2017 en de vergadering stemt unaniem in
met de jaarrekening en bestuursverslag 2017.
4. Aanpassing treasurystatuut
De heer Van Genugten vertelt dat het verplicht is een treasurystatuut te hebben als er
een spaarrekening is. De in 2017 vastgestelde notitie vergt nog wat aanpassingen
omdat niet expliciet aan de vormvoorschriften is voldaan. Met de aanpassingen zoals
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opgenomen, voldoet het treasurystatuut wel. De notitie ‘aanpassing treasurystatuut’
wordt unaniem door de vergadering vastgesteld.
5. Toevoegen (meerjaren)balans 2018 aan (meerjaren)begroting 2018
De heer Van Genugten vertelt dat nieuwe regelgeving het samenwerkingsverband
verplicht een (meerjaren)balans toe te voegen aan de (meerjaren)begroting 2018.
Opnieuw vaststellen van de begroting heeft derhalve uitsluitend te maken met de
toevoeging van de (meerjaren)balans. Omdat de begroting eerder is vastgesteld, ligt
dit voorstel voor aan het algemeen bestuur. De aanwezigen gaan unaniem akkoord
met de notitie ‘toevoegen meerjarenbalans 2018 aan begroting 2018’.
6. Analyse vso-leerlingen
In verband met de afwezigheid van mevrouw Hertroijs, neemt mevrouw Van den
Oever dit agendapunt over. Mevrouw Hertroijs heeft een analyse gemaakt ten
behoeve van de groei in het vso. Alle aangesloten vso-scholen zijn benaderd. SSOE
heeft geen reactie gegeven op de vragen zoals door mevrouw Hertroijs per mail
gesteld. De heer De Vries geeft aan dat hij graag had meegewerkt, maar dat hij een
dergelijk verzoek niet heeft ontvangen en vraagt uit te zoeken aan wie dat verzoek
binnen zijn organisatie is gestuurd. Mevrouw Van den Oever bespreekt de analyse.
De aanwezigen vinden het belangrijk dat er naast de kwantitatieve analyse, ook een
kwalitatieve analyse plaatsvindt: zowel in het vo als het po en dat zowel regulier- als
speciaal onderwijs hierin worden meegenomen. De volgende afspraken worden
gemaakt:
1. de aanwezige leden die ook zitting hebben in het bestuur van SWV HelmondPeelland PO (de heren Van Dijen, Verstegen, De Vries en mevrouw Van den Oever),
laten dit onderwerp agenderen in het bestuur van SWV PO.
2. mevrouw Van Leeuwen krijgt de opdracht bij andere samenwerkingsverbanden (in
Noord-Brabant en Noord-Limburg) te inventariseren of zij dezelfde problematiek
ervaren en of er een gezamenlijk, wetenschappelijk onderzoek kan plaatsvinden.
3. binnen de vo-scholen wordt gekeken hoe de middelen van passend onderwijs
ingezet worden om de zorgstructuur te verbeteren.
Vervolgens deelt mevrouw Van den Oever vijf stellingen die de aanwezigen plenair
bepreken. Er vindt een inhoudelijk gesprek plaats over de stellingen. Na bespreking
wordt door de vergadering geconstateerd dat het verlagen van het aantal vsoleerlingen alleen dan kan slagen als vso en vo gezamenlijk hun verantwoordelijkheid
nemen.
7. Rondvraag
De heer Van Dijen vertelt dat in de Kamerbrief van minister Slob aandacht wordt
gevraagd voor het aantal vrijstellingen artikel 5a. Deze vrijstellingen worden mogelijk
niet meer afgegeven en heeft consequenties op langere termijn.
De heer Schoeren vertelt dat de syntheseklas op het Commanderij College voor het
tweede jaar gaat draaien. In de eerste klas zijn nog weinig aanmeldingen. Hij vraagt
aandacht voor informatievoorziening richting het basisonderwijs over deze
voorziening.
Mevrouw Leenen bedankt de aanwezigen voor de prettige, inhoudelijke discussie.
De heer Van Genugten verlaat op verzoek van de voorzitter de vergadering. Er
hebben zich geen andere kandidaten gemeld voor de functie van penningmeester in
het dagelijks bestuur. De heer Van Genugten heeft zich verkiesbaar gesteld. De
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aanwezigen gaan unaniem akkoord met het benoemen van de heer Van Genugten als
penningmeester.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11.00 uur.
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Het verslag van 9 april 2018 is in de bestuursvergadering van 11 juni 2018
vastgesteld.

H. Schapenk
Voorzitter

3

11 juni 2018

z.s.m.

