REGIONAAL BESTURENOVERLEG ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

13 februari 2013

NOTULEN RBO 13 FEBRUARI 2013
Aanwezig:
L. Deurloo (voorzitter), a. V. Kampen, Z. Kwint, G. Oude Engberink, H. I.
van Tongeren, J. v.
Veen, A. strijker, J. Gooijers, T. Vaes, G. Overtoom, A. v. Gessel, B. Custers, R. d. Groot, E.
Pieterse, H. Ansink, P. Zijlstra, I. Out, P. Platt, J. J. Nieuwenburg, J. Schoone, N. Dieleman, E.
Visbeen, S. v. Engeland, L. v.d. Bas, L. Rurup
Afwezig m.b.:
Notulen : P. Braat
1. Opening door de voorzitter:
De voorzitter opent de vergadering om 15.00 uur. Met een speciaal welkom aan de nieuwe
bestuurders van het Mendelcollege, dhr. J. Gooijers en van Stichting Sint Bavo, dhr. R. de
Groot. Verder een speciaal welkom aan dhr. L. Rurup en mw. N. Dieleman, voorzitters van
de samenwerkingsverbanden en mw. J. Schoone van de gemeente Velsen.

2. Mededelingen:

Dhr. P. Platt: Woensdag 27-3 wordt er in de Philharmonie in Haarlem “de dag van
cultuureducatie” georganiseerd. (13.00- 18.00 uur) Vooral interessant voor het PO.
3. Goedkeuring notulen 31 oktober 2012 jl.:

Uitnodiging Linnaeusinstituut voor een werkbezoek: De deelname was zeer
beperkt. I.v.m. de gewenste samenwerking in de regio misschien toch, bij nog een
volgende keer, zorgen voor een grotere opkomst.

De
Internationale
Taalklas:
Graag
de
rapportageverplichting
in
het
organisatiemodel van kamer 3 opnemen.

De notulen worden hierbij vastgesteld.
4. Voortgang kamer 1 (Onderzoek en monitoring) en kamer 2 (Regelingen en
faciliteiten):

Op 14 jan jl. is er een ambtenarenoverleg geweest, bijeen geroepen door L.
Deurloo, omdat de voortgang in deze kamers stagneert. Hierbij waren
afgevaardigden van de gemeenten Velsen, Bloemendaal en Haarlem aanwezig.
Oorzaken voor deze stagnatie zijn o.a.:
o Er is nauwelijks kennis van elkaars organisatie
o Er wordt te weinig geïnvesteerd in communicatie
o Het werkgebied bestaat uit 1 grote gemeente en relatief veel kleine
gemeentes. Dat maakt dat het ingewikkeld is om alles aan elkaar te
koppelen.

De regio’s Zuid, Midden en Noord Kennemerland hebben onlangs samengezeten om
te praten over Passend Onderwijs.

Afgesproken is dat er 2 keer per jaar een afstemmingsoverleg voor de ambtenaren
komt, waarbij de deskundigheid kan worden uitgewisseld. Eerste bijeenkomst is 25
feb 2013 a.s. waarin o.a. de verdeling van de ambtenaren over de kamers op de
agenda staat.
5. Voortgang kamer 3 (Zorg en veiligheid):

Er is nog geen voorzitter gevonden voor kamer 3. Dit punt wordt terug genomen
naar de agendacommissie van het RBO ( bijeenkomst 3 april a.s.). Zij zullen met
een nieuw voorstel voor de bezetting van de kamer komen en kijken naar een
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praktischere taaktoebedeling. Dit punt keert terug op de volgende bijeenkomst van
het RBO.
6. Voortgang kamer 4 (Doorlopende leerlijnen):
N.a.v. de tussenrapportage komt het volgende ter tafel:

Er is verwarring bij diverse ouders van groep 8 leerlingen ontstaan doordat de info
over de Toelatingsprocedure op de sites van de diverse VO-scholen niet 1 op 1 is
met de info in het Brugboek. Inmiddels is vanuit de kamer hier actie op
ondernomen. Wel een oproep naar alle VO scholen om nog eens kritisch te kijken
naar de info over de Toelatingsprocedure op de eigen site. Is die conform het
Brugboek?

Een veel gehoord geluid op het Sancta Maria van gr 8-ouders is dat zij weinig op de
hoogte zijn van de hernieuwde Toelatingsregeling.

Mw. H. Nijdam, gemeente Haarlem, is i.s.m. onderzoeksbureau Oberon bezig om
de monitoring van de kwaliteit van de gegeven adviezen, zoals die nu bij de
gemeente Haarlem plaatsvindt, onder de loep te nemen.

Voortgang regeling externe/interne instroom 4-HAVO: Neem als school je
verantwoordelijkheid voor grote groepen afstromers, denk na over hoe het aantal
terug te brengen. Er zijn niet zomaar plaatsen te creëren. Onduidelijk in de
monitoring blijft het aantal dubbele inschrijvingen. Er is nu op aantallen bevraagd,
en niet op naam.
Vanuit leerplicht kwam aan het begin van het schooljaar de melding dat niet iedere
leerling geplaatst zou zijn. Bij navraag na 2-3 weken na de start van het
schooljaar, lijkt ieder leerling toch zijn/haar plaats gevonden te hebben (bv. bij
Novacollege, Vavo of plaatsing in het buitengebied).

Geld volgt leerling: Voor dit voorstel is veel steun vanuit het VO. In het PO speelt
dit eigenlijk niet. Aan dhr. Ansink de vraag of hij voor het komend RBO overleg dit
voorstel ter besluitvorming op de agenda wilt zetten
7. Vakantieregeling 2013-2014 (2014/2015, 2015/2016):

Zie het voorstel van dhr. B. Custers. Het voorstel voor het schooljaar 2013/2014
wordt hierbij aangenomen. Conform de regeling van het OC en W, de overige
dagen zijn voor iedere school zelf in te delen.

Voor de schooljaren 2014/2015 en 2015/2016 wordt een voorstel vanuit kamer 2
verwacht dat op het komend RBO overleg ingebracht kan worden.

8. Conferentie RBO:
N.a.v. het voorstel het volgende:

Vanuit de vergadering komt er een positief antwoord op het voorstel. Salomo is
bereid om de organisatie op zich te nemen. Zij zullen de conferentie i.s.m. de
Samenwerkingsverbanden en de gemeenten verder vorm geven.
9. Invoering Passend Onderwijs PO/bouwstenen Ondersteuningsplan:
Per 1 augustus 2013 ontstaat de kans om op experimentbasis eerder te starten met de
invoering van het Passend Onderwijs. In het bestuur van het SWV is hiertoe besloten.
Hiervoor is goedkeuring van alle , bij het SWV aangesloten PO besturen, (G)MR’en en
gemeenten nodig. Het voorstel is om deze goedkeuring binnen het RBO vast te stellen.
Helaas is de volgende RBO bijeenkomst te laat, immers voor 1 mei a.s. moet het
Ondersteuningsplan vastgesteld zijn. Dit gaat eind feb of mrt in een aankomend
wethouders overleg gebeuren. J. v. Veen zal er voor zorgen dat in het volgende RBO hier
een (hamer)stuk over ligt.

10. Regionale Verwijsindex:
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De stukken worden door mw. S. v. Engeland besproken. De Regionale Verwijsindex is een
samenwerkingsinstrument waardoor het mogelijk moet worden dat er een sluitend netwerk
van beroepskrachten ontstaat die z.s.m. met elkaar in contact kunnen komen over de
situatie van een bepaalde jongere. De verwijsindex is bedoeld voor jongeren van van 0 tot
23 jaar. De oproep aan alle scholen in deze regio is om zich aan te sluiten hierbij om het
netwerk sluitend te maken. Een aantal aandachtspunten hierbij zijn:













De meldcriteria moeten duidelijker gemaakt worden.
Wanneer er 2 of meer partijen erbij betrokken zijn, wordt een zorg coördinator
vastgesteld. Dit is een andere zorg coördinator dan die op de scholen.
Let op de privacywetgeving, soms kan er vanuit de wetgeving meer dan gedacht.
Hoe meer er gebruik gemaakt gaat worden van dit systeem hoe meer matches er
uiteindelijk ontstaan. Zorg dus dat het systeem gevuld gaat worden.
Een aantal 1-pitters is niet aangesloten. Er wordt geschat dat ca. 90% van de PO
scholen aangesloten is.
Het systeem moet gebruikersvriendelijker gemaakt worden.
Wat is de definitie van zorg?
Een belangrijke winst zou behaald worden wanneer ook huisartsen aansluiten.
In dit systeem worden professionals gematcht, niet de ouders.
In de gemeente Haarlemmermeer heet dit systeem “Matchpoint”, in de gemeente
Haarlem “ Regionale Verwijsindex”. De 2 systemen communiceren wel.
Vanuit het werkveld zijn er positieve reacties.
De voortgang van deze Verwijsindex zou ondergebracht kunnen worden in kamer
3.

Tot slot:
De voltallige vergadering stemt in met de verlenging van het voorzitterschap van dhr. L. Deurloo
als voorzitter van het RBO Zuid-Kennemerland voor nog 1 jaar.

07

Acties
Bezetting kamer 3 en taaktoebedeling
Rapportageverplichting van de ITK opnemen als taak in
het organisatieschema van kamer 3
Checken van de info over de Toelatingsprocedure op de
eigen site
Voorstel “Geld volgt leerling” voor komende RBO
bijeenkomst ter besluitvorming
Voorstel vakantieregeling schooljaar 2014/2015 en
2015/2016, ter besluitvorming
Verzorgen van hamerstuk Ondersteungingsplan Passend
Onderwijs
Organiseren conferentie PO-VO

08

Evaluatie in 2013 van de Toelatingsprocedure

01
02
03
04
05
06

01

Wie
Agendacommissie
Kamer 3; secretariaat
VO-scholen
Dhr H. Ansink
Kamer 2
Dhr. J. v. Veen
Dhr. B. Cüsters/ Mw. P.
Braat/
Samenwerkingsverbanden/
Gemeenten
Kamer 4

Besluiten
De notulen van 31 oktober 2012 worden goedgekeurd en vastgesteld
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De vakantieregeling voor 2013/2014 conform de regeling voorgesteld op site van OC
en W wordt goedgekeurd en aangenomen.
De benoeming van dhr. L. Deurloo als voorzitter van het RBO Zuid-Kennermerland
wordt met instemming van de voltallige vergadering voor de duur van nog 1 jaar
verlengd.

De volgende RBO vergadering vindt plaats op woensdag 15 mei 2013, loc. Bestuurskantoor
Dunamare (Surinameweg 8 Haarlem), 15.00-17.00 uur.

