Notulen van het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
gehouden op 13 januari 2014 te Helmond.
Aanwezig: de heer H. Schapenk (voorzitter, OMO Scholengroep Helmond), mevrouw A. Smolders
(SSOE), de heer L. van Genugten (Jan van Brabant College), de heer J. Verstegen (Aloysiusstichting),
mevrouw I. van Nieuwenhuijsen (Varendonck College), mevrouw M. van Roosmalen (IVO-Deurne), de
heer H. Rops (Antoon van Dijkschool), de heer L. van der Deijl (Strabrecht College), de heer M. Jacobs
(Commanderij College), de heer F. van de Wiel (ROC ter Aa), de heer H. Beuger (Gezond Opgelost),
mevrouw H. Smolders (secretaris PCL), de heer J. van Dijen (Emiliusschool), mevrouw L. van de Oever
(De Zwengel), de heer H. Mathijssen (Willibrord Gymnasium), mevrouw M. Hertroijs (Berkenschutse),
de heer H. van den Beuken (samenwerkingsverband), mevrouw M. van Leeuwen
(samenwerkingsverband).
Afwezig: de heer J. Krol (de Groene Campus), de heer R. Pinter (Praktijkschool Helmond)
Als gast: bij agendapunt 3 de heer H. Beuger (GezondOpgelost), bij agendapunt 6 mevrouw H.
Smolders (secretaris PCL)
Notulist: mevrouw L. Voskuil

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur. Hij geeft aan dat de heer Pinter en de heer Krol zich
hebben afgemeld en de heer Rops wat later aan zal schuiven. Een hartelijk welkom voor de heer
Beuger. De heer Jacobs wil graag wat toevoegen aan de agenda. Hij heeft feedback gekregen vanuit
het primair onderwijs en wil dit graag delen met de vergadering. De voorzitter geeft aan dat dit
onderdeel bij agendapunt 3 wordt toegevoegd. De heer Van de Wiel wil de VSV aanvraag, die
afgelopen zaterdag aan de genodigden is verstuurd als nagekomen stuk, agenderen. Dit zal het
laatste agendapunt worden.
2. Verslag van de AB 2 december 2013
Mevrouw A. Smolders vertelt dat er een bijeenkomst is geweest over arbeidstoeleiding. Hierbij
waren twee wethouders aanwezig van de gemeente Helmond, de heer Pinter, mevrouw Smolders en
Atlant Groep. Er is een notitie gemaakt in afstemming met een aantal partners, dit sluit aan bij het
agendapunt van de heer Pinter van de vorige vergadering. Er werd gesproken over de ESF subsidies.
Dit gaat voortaan via de gemeente Helmond (centrumgemeente). Dit geldt voor de Praktijkscholen
en VSO.
Op pagina 3 staat beschreven dat de heer Jacobs graag een vergoeding ziet voor het Dagelijks
Bestuur. Hij geeft aan dat hij dit graag wil bespreken met andere AB leden.
3. Digitale inrichting SWV
Primaire proces: de heer Beuger vertelt over de stand van zaken van het samenwerkingsverband en
het primaire proces. Mevrouw Van Roosmalen geeft aan dat het preadvies vanuit de basisschool
voor leerlingen met speciale ondersteuningsvraag die na de zomervakantie naar het VO gaat, laat
bekend wordt gemaakt. De heer Beuger antwoordt dat het tijdspad nog niet definitief is en dat dit
afhankelijk is van het primair onderwijs.
De heer Beuger vertelt dat de SO leerlingen die doorstromen naar de VSO scholen eerder in beeld
dienen te zijn. De andere leerlingen melden zich aan op een reguliere school en de
aannamecommissie van de reguliere scholen beoordelen of zij de passende ondersteuning kunnen
bieden.
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De voorzitter merkt op dat het van belang is dat de samenwerking met het primair onderwijs
optimaal is om dit resultaat te bereiken. Hij vraagt zich af of er al contact is geweest. De heer Beuger
vertelt dat hij contact heeft gehad met de heer Norder van het primair onderwijs.
De voorzitter vraagt de vergadering of ze akkoord gaat met het beschreven proces. De vergadering
stelt voor eerst in de netwerken dit stuk te bespreken en tevens in het overleg tussen DB SWV PO en
DB SWV VO.
De voorzitter geeft aan dat hij in de notitie terug wil zien dat ouders hun kind niet meer kunnen
aanmelden rechtstreeks bij een VSO-school. Dit gaat voortaan via de reguliere VO scholen. De heer
Van Dijen vertelt dat hij veel kinderen op school heeft zitten die rechtstreeks naar het VSO zullen
gaan. De leerlingen van residentiële instellingen (plaatsbekostiging) hoeven dus niet aangemeld te
worden bij een reguliere VO-school. De heer Beuger zal deze categorie leerlingen apart benoemen en
de voorgestelde tekst versturen naar mevrouw Van Leeuwen die het voorlegt aan de heer Van Dijen
mevrouw Van den Oever.
Digitale inrichting: de heer Beuger geeft aan dat het digitale proces gaat over de overdracht van
informatie van PO naar VO en het monitoren van processen voor het samenwerkingsverband. De
heer Jacobs heeft signalen gehad dat basisscholen standaard veel gegevens moeten verstrekken voor
leerlingen, terwijl dit alleen van toegevoegde waarde is voor de leerlingen met extra
ondersteuningsbehoefte. De voorzitter vertelt dat de heer Beuger een extra module wil opzetten
waarin specifieke vragen gesteld worden over leerlingen met een ondersteuningsvraag ten behoeve
van de behandeling in de ACT die hierdoor snel over de juiste informatie beslist om een advies te
kunnen verstrekken. De voorzitter vraagt of de vergadering instemt met het voorstel om een
vereenvoudigd systeem te laten ontwikkelen. De vergadering stemt unaniem in. Ten aanzien van de
twee beslispunten die gaan over aanmelding voor OSO wordt de presentatie in het POSVO
afgewacht.
Er is onduidelijkheid over het LDOS-contract. Mevrouw Van Leeuwen zoekt dit uit. Wanneer het
contract in 2014 afloopt, dan dient het contract verlengd te worden voor een jaar. Volgende week zal
er een presentatie zijn over OSO en de heer Jacobs geeft aan hij hierbij aanwezig zal zijn. Dit punt zal
geagendeerd worden voor de volgende vergadering. In de volgende vergadering zal dan ook een
besluit worden genomen over de twee beslispunten ten aanzien van aanmelding voor OSO zoals
opgenomen in het advies “Digitale inrichting”.
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4. Uitwerking geven aan visie ambulante ondersteuning
De heer Verstegen geeft een presentatie over de visie op ambulante begeleiding vanuit de
Aloysiusstichting. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen geeft aan dat het plaatsen van een ambulant
begeleider op een school, haaks kan staan met het begrip ‘critical friend’. De heer Verstegen vertelt
dat er terugkoppeling dient te zijn naar het VSO en eventueel een roulatie per schooljaar. De heer
Schapenk is het niet eens met het rouleren per schooljaar. Mensen dienen te wennen aan een
ambulant begeleider. De heer Verstegen geeft aan dat de kwalitatieve eisen gaan veranderen en dat
sommige ambulante begeleiders deze doelstelling niet gaan halen. Het is de bedoeling dat iedere
school tevreden is over een ambulant begeleider.
Mevrouw Van Leeuwen vraagt zich af wat een ambulant begeleider op een school doet en waar dit
terug te vinden is. De heer Verstegen denkt aan de gemiddelde verblijfsduur, het preventief helpen
en de terugstroom VSO te meten. Mevrouw Smolders geeft aan dat het financieel aantrekkelijk is om
ambulant begeleiders te plaatsen op een school in de regio waar ze wonen.
De heer Jacobs merkt op dat er weinig gesproken wordt over hoogbegaafde leerlingen. De heer
Mathijssen vertelt dat hier degelijk iets aan gedaan wordt en dat er een kenniskring is opgezet. De
voorzitter stelt voor dat de heer Mathijssen een presentatie houdt over de mogelijkheden van
hoogbegaafdheid in een volgende vergadering. Over uiterlijk 10 weken komt de heer Verstegen met
een voorstel voor de uitwerking van de gepresenteerde visie, rekening houdend met hetgeen in de
vergadering is besproken. Dit voorstel zal verder ingaan op de afspraken met de scholen waar
ambulante begeleiding in de basis wordt ingezet. Voor aanvang van het schooljaar 2014-2015 staan
de afspraken tussen de afzonderlijke scholen en Triade op papier. Deze afspraken worden
gemonitord en aan het eind van het schooljaar moet duidelijk zijn op welke wijze de ambulante
ondersteuning in de school heeft bijgedragen aan de behaalde resultaten. Welk verschil heeft
ambulante begeleiding gemaakt?
5. Financiën
SWV-middelen: Mevrouw Van Leeuwen licht de aanvragen van SWV middelen toe. Er zijn voor de
tweede tranche drie aanvragen binnengekomen. Aan IVO-Deurne wordt €1.800 toegekend voor de
aanvraag: “zorg voor structuur”. Het Jan van Brabant College krijgt €2.000,- stimuleringskosten voor
de aanvraag: “De Halte”. Aan het Commanderij College wordt €5.500,- toegekend voor de aanvraag:
“Leerlingen maken het verschil, docenten maken het verschil”. De vergadering wordt gevraagd
instemming te geven over het toekennen van de bedragen aan de verschillende scholen. Mevrouw
Van Leeuwen vraagt de aanwezigen die vanuit de projectmiddelen geld hebben ontvangen een kort
redactioneel artikel (maximaal 300 woorden) te schrijven voor de website. Dit mag ook in blogvorm.
De vergadering stemt unaniem in met het voorstel “Verdeling SWV-middelen”.
Plaatsbekostiging: leerlingen die vanuit residentiele instellingen geplaatst worden op een reguliere
school krijgen geen bekostiging mee vanuit de residentiele instelling. Het voorstel is dat de leerlingen
die vanuit residentiele instellingen op een reguliere school geplaatst worden, bekostigt worden door
het samenwerkingsverband. Mevrouw Van den Oever zal uitzoeken hoeveel leerlingen er jaarlijks
doorstromen vanuit de Zwengel naar het reguliere onderwijs. Voor de volgende vergadering zal dit
bekend zijn. Voorstel is dat het samenwerkingsverband voor deze leerlingen € 500 per maand
betaalt aan de ontvangende VO-school (met een maximum van € 5.000,- per jaar). De vergadering
stemt in met dit voorstel, mits de aantallen bekend zijn en er budget voor is. Het is dan in principe
voor één jaar. Bij de vaststelling van de begroting voor volgend jaar kan worden bezien of dit op deze
wijze wordt voortgezet.
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Postcodelijst: wanneer leerlingen vanuit residentiële instellingen geen school van herkomst hebben,
zal er een postcodelijst gebruikt worden. Dit staat omschreven in het ondersteuningsplan dat vanaf 1
augustus 2014 van kracht gaat. Het is duidelijk dat er nu ook al geregeld sprake is van het zoeken
naar de school die de zorgplicht wil opnemen. Het voorstel is daarom de postcode lijst, na 13 februari
2014 als deze is vastgesteld door het netwerk Begeleiding en Zorg, te gaan gebruiken. De vergadering
gaat unaniem akkoord.
6. Advies PCL en PCL pao
Mevrouw H. Smolders, de nieuwe secretaris van de PCL, komt zich voorstellen aan het Algemeen
Bestuur. Het voorstel van het Dagelijks Bestuur is dat de PCL opgeheven wordt per 1 maart 2014 en
de dat er wekelijks een PCL-pao plaatsvindt. Vanaf dat moment heet de PCL-pao: Adviescommissie
Toewijzingen (ACT). Bij de PCL-pao zal de zorgcoördinator aanwezig zijn van de school wanneer het
dossier besproken wordt. Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vraagt of er meer mensen aanwezig mogen
zijn samen met de zorgcoördinator tijdens de bespreking van het dossier. De heer Van den Beuken
geeft aan dat dit mogelijk is, maar dat de zorgcoördinator de contactpersoon is voor de PCL-pao.
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen vraagt wat er verloren raakt als de PCL wordt opgeheven en hoe de
kennis binnen het SWV gehouden wordt. De heer Van den Beuken geeft aan dat deskundigen op
afroep uitgenodigd kunnen worden. Daarnaast zal om de ouderbetrokkenheid verder vorm te geven,
een proef gaan draaien door ouders uit te nodigen voor een gesprek.
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat de Peelgemeenten per 1 februari jeugdprofessionals inzetten op
scholen die gaan werken volgens de nieuwe werkwijze. Zorgcoördinatoren kunnen via de
jeugdprofessional jeugdzorg bereiken. In oktober 2014 zal de nieuwe werkwijze van de ACT
geëvalueerd worden. Bij het netwerk zorgcoördinatoren en het netwerk Begeleiding en Zorg zal dit
voorstel besproken worden. De vergadering stemt in met dit voorstel. Mevrouw Van Leeuwen zal
zorgen voor communicatie naar de diverse partijen. Het voorstel opheffen PCL, PCL-pao en oprichten
ACT wordt unaniem vastgesteld door de vergadering.
7. VSV aanvraag
Mevrouw Van Roosmalen vertelt dat ze een brief heeft gekregen van de heer De Vocht. De brief ging
over inventarisatie over vroegtijdig schoolverlaters. Ze vraagt zich af hoe deze brief tot stand is
gekomen. Mevrouw Van Leeuwen geeft aan dat deze brief in december verstuurd is via de heer
Heezemans. De gemeente is bezig met het inventariseren van thuiszitters. Mevrouw Van Leeuwen
zal contact opnemen met de afzender.
Mevrouw Van Nieuwenhuijsen geeft aan dat er verwarring is over de verslaggeving en
verantwoording van de plusvoorziening. Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat er € 250.000
aangevraagd is gesteld voor de plusvoorziening. Ze geeft aan dat de verantwoording moeizaam
verloopt. De heer Verstegen pakt dit op en neemt contact op de heer Brands. Uiterlijk 16 januari
2014 zal deze de verantwoording hebben afgelegd.
De heer Van de Wiel vertelt over het VSV project intensieve coaching. Het project is bedoeld voor
leerlingen die vanuit het VMBO de overstap maken naar het MBO en hierbij ondersteuning nodig
hebben. Er hebben wat wijzigingen plaatsgevonden in projectaanvraag. De heer Van de Wiel stelt
voor dat een VO-school kartrekker wordt van het project in plaats van het ROC ter Aa. De heer
Schapenk besluit dat de heer Van den Eijnde van het Vakcollege projectleider wordt van dit project.
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8. Rondvraag:
Mevrouw Van Leeuwen vertelt dat het samenwerkingsverband bezig is om een huisstijl te
ontwikkelen samen met het primair onderwijs. Ze vraagt de vergadering om goede
communicatiebureaus door te geven aan mevrouw Van Leeuwen. Mevrouw Van Roosmalen vertelt
dat er één samenwerkingsovereenkomst voor de integratieklassen komt. De heer Van Genugten
geeft aan de PCL-pao (ACT) is gepasseerd tijdens de vergadering en wil graag verduidelijking over hoe
de PCL-pao wordt ingericht. Mevrouw Van Leeuwen zal dit in de tekst toevoegen. De voorzitter
vertelt dat het voor de MBO-partners vaak moeilijk is aan te sluiten bij de vergaderingen van het
Algemeen Bestuur in verband met agendaproblemen. Hij heeft met de heren Krol en Van de Wiel
afgesproken dat zij op afroep beschikbaar zullen zijn voor de AB bijeenkomsten.
De voorzitter bedankt de genodigden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 11.45 uur.
Nummer

Onderwerp

Wie

Wanneer

13032505

Voorstel over invulling inzet AB-er in samenwerkingsverband

J. Verstegen

13 januari

AF

DB

13 januari

AF

L. van Genugten

Voor 13

voorleggen aan AB
13110402

Mevrouw H. Smolders, nieuwe secretaris PCL, uitnodigen voor
een AB vergadering

13110403

Samen met mevrouw Smolders een concreet voorstel maken
voor de volgende vergadering over de personele inrichting SWV

januari

Helmond-Peelland VO
13110404

13120201

Samen met mevrouw Hertroijs en vertegenwoordiger PO

M. van

opdracht formuleren voor de heer Beuger

Roosmalen

Agenderen volgende vergadering: OSO, presentatie J. Verstegen

DB

over invulling AB, aanvragen Jan van Brabant en Commanderij

Voor 13

AF

januari

College, communicatie SWV, financiering integratieklas
13120202

Presentatie ESF verstrekken aan leden

R. Pinter

13120203

Presentatie ondersteuningsplan + presentatie cluster 2

L. Voskuil

AF

verstrekken aan leden
14011301

14011309

Primaire proces van de heer Beuger verspreiden naar DB PO en

M. van

z.s.m.

vervolgens naar de netwerken

Leeuwen

In gesprek gaan met mensen van de werkvloer (gemeentes en

H. Beuger

z.s.m.

De heer Beuger maakt een categorie: residentiele leerlingen en

M. van

z.s.m.

zal dit verstrekken aan mevrouw Van Leeuwen en vervolgens aan

Leeuwen

onderwijs) teneinde het beschreven primaire proces aan de
praktijk te toetsen
14011302

mevrouw Van den Oever en de heer Van Dijen
14011303

OSO, beslispunten “inschrijven voor 1 april” agenderen voor de
volgende vergadering
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14011304

Presentatie houden over de mogelijkheden van hoogbegaafde

H. Mathijssen

J. Verstegen

Een
volgende
vergadering
Maart

Uitzoeken hoeveel leerlingen er vanuit de Zwengel zijn

L. van den

Voor 10

doorgestroomd naar het reguliere VO

Oever

februari

Verslaglegging en verantwoording plusvoorziening naar mevrouw

J. Verstegen

Voor 16

leerlingen
14011305

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

14011306

14011307

Van Leeuwen
14011308

Indien goede ervaring met communicatiebureau, graag gegevens

januari
Allen

z.s.m.

J. Verstegen

Mei

J. Verstegen

01-09-2015

verstrekken aan mevrouw Van Leeuwen
14011310

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

14011311

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

Het verslag van 13 januari 2014 is vastgesteld op 10 februari 2014

H. Schapenk
Voorzitter Samenwerkingsverband Helmond-Peelland VO
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