Notulen van het algemeen bestuur gehouden op 17 juni 2019 te Helmond
Aanwezig: de heer A. Bressers (Commanderij College), de heer J. van Dijen
(Emiliusschool), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant College), mevrouw M.
Hertroijs (De Berkenschutse), 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. Verstegen
(Aloysiusstichting), de heer H. de Vries (SSOE)
Als gast: de heer H. Wassink (De professionele dialoog)
Afwezig: de heer J. van de Rijdt (OMO SG Helmond)
1. Mededelingen
Mevrouw Oegema opent de vergadering om 9.00 uur. Deze vergadering staat in het
teken van het toezichthoudend orgaan. De mededelingen zijn meegestuurd met de
agenda. Er zijn geen aanvullende vragen.
2. Verslag bestuursvergadering 15 april 2019
Het verslag van 15 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Governance
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vertelt dat een aantal bestuurders twee keer bij elkaar
zijn gekomen om o.a. het toezichtkader door te nemen. Naar aanleiding van deze
gesprekken, is Hartger Wassink uitgenodigd om met het algemeen bestuur in gesprek
te gaan over het toezicht binnen SWV Helmond-Peelland VO.
De heer Wassink begint met een kennismaking en haalt de vragen op die de
bestuurders hebben ten aanzien van governance. Hij legt aan de hand van twee
modellen uit hoe de situatie van het toezichthouden van SWV Helmond-Peelland VO
in elkaar zit. Vervolgens worden concrete onderwerpen besproken waar het bestuur
zich mee bezig houdt en worden hieraan doelen en resultaten gekoppeld. De
volgende aandachtspunten komen uit het gesprek met de heer Wassink:
- Er dient meer aandacht te zijn voor de expliciete verantwoording over de
werkwijze;
- Er dient meer aandacht te zijn voor de expliciete verantwoording hoe
resultaten aansluiten bij de wettelijke kaders;
- Het toezichtkader van het algemeen bestuur dient aangescherpt te worden;
- Er wordt een jaarkalender opgesteld ten aanzien van de
verantwoording/evaluatie;
- Er vindt vier keer per jaar een vergadering plaats van het algemeen bestuur
die voorgezeten wordt door de voorzitter van het algemeen bestuur óf door
een onafhankelijk voorzitter;
- Overweeg de constructie: directeur/bestuurder – algemeen bestuur/ raad van
toezicht in plaats van directeur – DB – AB;
- De heer Wassink constateert dat samenwerkingsverbanden in een lastig
parket zitten voor wat betreft governance. Hij adviseert SWV VO dit bij de
politiek onder de aandacht te brengen;
- Overweeg een onafhankelijk voorzitter om de rolvastheid te bewaken; Er dient
een vorm gevonden te worden waarin de directeur informatie ontvangt van de
scholen over de inzet van middelen passend onderwijs.’

Mevrouw Van Nieuwenhuijsen stelt voor met de heren De Vries, Verstegen en
mevrouw Oegema en mevrouw Van Leeuwen in gesprek te gaan over bovenstaande
punten en dit vervolgens met het algemeen bestuur te bespreken. Mevrouw Van
Nieuwenhuijsen bedankt de heer Wassink en de aanwezigen en sluit de vergadering
om 12.00 uur.

Het verslag van 17 juni 2019 is in de bestuursvergadering van 11 november 2019
unaniem vastgesteld.

