
  

  

SWV POZK ALV 20160629 1 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
Verslag bijeenkomst ALV SWV PO-ZK 
Datum: 29 juni 2016 
Locatie: vergaderzaal 1.13 Schipholpoort, Haarlem 
Aanwezig: Mohammed Bhoelan (El Amal); Ben Cüsters (Salomo); 
Marten Elkerbout (Spaarnesant); Ronald de Groot (St. Bavo);  
Yvette Loog (Antoniusschool); Remco Prast (Aloysius Stichting);  
Lucas Rurup (PO-ZK); John van Veen, vz (Jong Leren); 
 Ria Robison (PO-ZK notulen).  
Afwezig mk: Irene Jansen (Stopoz); Piet Klein (Waterlelie), Tobias 
Meenhorst (Josephschool), Barbara de Munnik (Gunning SO), 
Brigitte Wisker (Haarlem Schoten) 

  

 
1. Opening en vaststelling agenda 

John van Veen opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 
 

2. Verslag ALV 16 december 2015, zie bijlage 
Geen opmerkingen. Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd. 
 

3. Jaarrekening 2015, zie bijlage 
De jaarrekening 2015 is zojuist in de bestuursvergadering vastgesteld.  
Toelichting Ben Custers: er is een afrondend gesprek geweest met de accountant. Het gesprek heeft niet 
geleid tot wijzigingen c.q. aanpassingen van de jaarrekening. 
Conclusie: dit boekjaar is er een extra negatief resultaat van € 183.944. Waar in andere jaren het 
samenwerkingsverband met een positief resultaat eindigde is dit nu omgekeerd. Een deel van het extra 
negatieve resultaat (€ 138.334) is een eenmalig bestuursbesluit. Het andere deel (€ 45.610) is het 
onvoorziene verschil tussen de begrote baten en lasten. Het samenwerkingsverband kan de geplande 
meerjarenbegroting met daarin de investering van het eigen vermogen in het passend onderwijs uitvoeren 
zoals gepland.   
 

Besluit: de jaarrekening 2015 wordt goedgekeurd.  

 
4. Activiteiten plan 16-17 en evaluatie activiteiten 15-16, zie bijlage 

Evaluatie activiteitenplan 15-16:  
Lucas Rurup: de opkomst en hoeveelheid van de bijeenkomsten zijn geëvalueerd. Opkomst bij de 
netwerkbijeenkomsten is conform de verwachting en afhankelijk van het thema. De evaluaties van de 
scholen ontvangen we eind juni, daarin wordt ook aanwezigheid en aanbod/inhoud geëvalueerd. 
Wordt er bij het scholingsaanbod toekomstgericht gekeken naar het lerarenregister? 
De certificering rondom het scholingsaanbod zal tijdens een bestuursvergadering verder besproken worden.  
Platform Jeugdzorg: overleg met beleidsambtenaren jeugd  van 6 gemeentes, samen met PO en VO. Dit 
moeten leiden tot gezamenlijke projecten om onderwijs en jeugdzorg dichter bij elkaar te brengen.  
Verwijsindex werkt niet altijd in praktijk. Lucas zal dit agenderen bij het Platform Jeugdzorg. Het is een 
wettelijke taak om de index te gebruiken; het moet een matchingsinstrument zijn tussen professionals. 
Ouders zien het niet zo, zij voelen geen regie of partnerschap. Bij zorgmijders en ouders waar je geen grip op 
krijgt werkt het systeem wel. 
In de praktijk blijkt dat CJG coaches het systeem niet allemaal gebruiken en het lastig is contact te krijgen 
met de regievoerder. Veilig thuis en kinderbescherming nemen nooit regie omdat zij geen uitvoerder zijn. 
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Er zijn dit jaar ongeveer 150 leerlingen uit ons SWV in de Verwijsindex gezet. Vanuit de gemeente gezien is 
dat echter een te laag aantal. Dit geldt voor alle organisatie die een keuze maken. Sommige organisaties 
melden automatisch iedere leerling. 
Bij punt 3 wordt gesproken over leerlingen die ‘ineens’ niet meer in de groep kunnen blijven. Het valt op dat 
dit vaak vlak voor de zomervakantie gebeurt. Leerlingen worden geschorst of verwijdert.  Ouders staan 
onder druk om hun kind elders te plaatsen. Wettelijk gezien mag dat niet. 
Hoe kun we dit probleem voorkomen; waar hadden we kunnen interveniëren? 
LR: er is een werkgroep gedrag. Zij gaan in het nieuwe schooljaar een pilot starten met een aantal scholen 
om te bespreken hoe scholen aan de slag kunnen met kinderen voordat problemen escaleren.  
Het aantal leerlingen dat met een TLV naar het SBO gaat stijgt momenteel, er valt op dit moment niet veel 
over te zeggen waarom dit zo is.  
Activiteitenplan 16-17: 
Samenwerking jeugdzorg is een van de grote aandachtspunten in het nieuwe schooljaar. Verder het IKC 
project en het Planciusproject. 
We starten met een communicatieaanbod voor directies, IB-ers, leerkrachten en ouders.  
Lucas Rurup is met twee besturen bezig om het onderwijsprofiel te borgen in hun kwaliteitskader. De 
ambitie is om dat voor alle scholen van die besturen te doen.  
Graag afstemming met besturen over het trainingsaanbod. 
 

5. Intern toezicht Samenwerkingsverband, event 

Lucas Rurup: in het kader van toezicht is er vanmiddag een event. Het gaat om interne 
verantwoording en hoe we dat doen. Goed dat jullie als toezichthouder hierbij aanwezig zijn. We 
gaan zeker iets doen met de input die we daar ophalen. We vragen feedback in de vorm van 
verhalen en dat zal leiden tot gesprekken hier aan tafel om de praktijk te gebruik om onze koers te 
bepalen. Er is daadwerkelijk invloed vanuit de praktijk.  Het zullen niet allemaal succesverhalen zijn, 
we leren van dingen die niet goed gaan. We willen de verhalen ophalen uit de scholen, zo zien 
scholen dat ze een verantwoording hebben naar het SWV. Er zal een terugkoppeling komen van 
deze bijeenkomst naar het veld; de uitkomst zal op de bestuursvergadering besproken worden.  
Mohammed Bhoelan: ik kom bij veel SWV-en, hier gaat het duidelijk anders, steeds beter. 

 

6. SO-SBO 
Lucas Rurup R: in de bestuursvergadering is de toekomst van het SO-SBO besproken.  We willen d.m.v. een 

soort ontwerpwedstrijd de toekomst van het SO-SBO gaan uitzetten. De betreffende scholen zullen hierin 
participeren. Er is een commitment van het bestuur om het ontwerp dat hieruit komt daadwerkelijk 
uit te voeren. We zien dit als een manier om uit de impasse te komen om het SO en SBO 
toekomstbestendig te maken. 

7. Sluiting 
John van Veen bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 
 

 

Volgende vergadering: woensdag 14 december 2016. 

 

 


