NOTULEN REGIONAAL BESTURENOVERLEG ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

23 november 2016

25 november 2015
Aanwezig:

P. Platt (voorzitter), Ben Cüsters, M. Elkerbout, J. Gooijers, R. de Groot,
H. el Hachhouchi, S. Nieuwland, I. Out, R. Prast, J. Reckman, L. Rurup,
M. van der Rijst, M. Snoek, W. Straathof, A. Strijker, T. Vaes, J. van Veen,
J. Vermeer, Y. Walvisch en J. Groenheide (notulist)

Afwezig m.b.:

A. Baerveldt, Marcel Kemper en G. Kuipers

1. Opening door de voorzitter en vaststelling van de agenda
Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Een speciaal welkom aan
Sebastiaan Nieuwland (gemeente Heemstede), Marlies van der Rijst (Stopoz) en Remco Prast
(Aloysius).
Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Mededelingen
 Begroting 2017 RBO Z-K: Jos Reckman meldt dat de begroting door diverse omstandigheden
nog niet beschikbaar is. De begroting 2017 zal niet veel afwijken van de vorige begroting. De
kosten worden weer volgens de bekende verdeelsleutel verdeeld, maar zullen hier en daar iets
wijzigen in verband met de toetreding van de éénpitters en vanwege een verschuiving in de
leerlingaantallen. De kosten voor het drukken van het Brugboek vielen iets lager uit en dit geldt
ook voor de kosten van de centrale loting.
 Kosten conferentie: De voorzitter meldt dat de afrekening van het Nova (€ 2.000,--) binnen is.
De medewerkers van MRA hebben belangeloos meegewerkt. Dit betekent dat er € 3.000,-vrijvalt voor overige zaken. De mensen van de MRA hebben de conferentie als zeer positief
ervaren.
 De toekomst van het Brugboek is een VO-aangelegenheid. Het jaarlijkse aanbod van het
Brugboek loopt via de werkgroep PO/VO. De prijs voor het opmaken en drukken van het
Brugboek bedraagt circa € 55.000,--. De commissie Brugboek heeft alle argumenten in beeld
gebracht en tot nu toe waren deze positief. Als de kosten verlaagd kunnen worden, wordt daar
zeker naar gekeken maar tot nu toe was die conclusie er nog niet. Wille Straathof vraagt om in
deze discussies ook de eerste overweging van het uitbrengen van een Brugboek door het RBO
mee te nemen, namelijk dat de scholen zelf minder kosten maken. De werkgroep PO/VO
brengt, indien nodig, in de februari-vergadering een voorstel in.
3. Goedkeuring van de notulen van het RBO van 23 juni 2016
Tekstueel en naar aanleiding van:
 Pag. 2, punt 3, 3e alinea, laatste 3 regels wijzigen in: ‘Half juli vindt er een gesprek plaats met
Alexander Rinnooy Kan, waarin aan hem gevraagd wordt of hij belangstelling heeft voor de
functie als voorzitter van de commissie van aanbeveling. De licentieaanvraag is bij OCW
ingediend.’
 Pag. 3, punt 5, 3e bullit: ‘de minste afstroom ten opzichte van het landelijke’ wijzigen in ‘minder
afstroom dan het landelijke’.
 Pag. 3, punt 6, publiciteit wel of niet: Ben Cüsters meldt dat de stuurgroep na beraad met
Claudia Tempelman, woordvoerder gemeente Haarlem, besloten heeft nog om geen persbericht
uit te sturen. In de laatste bijeenkomst met de Haarlemse raadsleden is wel gemeld dat het
RBO de doorstroom PO-VO monitort en ook het resultaat, namelijk minder afstroom dan het
landelijke gemiddelde.
 Pag. 4, punt 7, laatste alinea, 2e en 3e regel ‘Ten aanzien t/m voorkeur niet’ wijzigen in: ‘Tot nu
toe was de lijn enkelvoudige adviezen, tenzij het niet anders mogelijk was en het in het belang
van het kind was om een dubbelvoudig advies af te geven.’
Actiepuntenlijst van het RBO van 23 juni 2016:
 25.11.2015.06: ITK: Onderzoeken mogelijkheden om vanuit het ITK ook onderwijs aan te
bieden aan de kleutergroep van 4 tot 6 jaar: staat op de agenda.
 13.04.2016.01: stand van zaken stuurgroep V.I.O.S.: de eerste inventarisatie heeft
plaatsgehad, maar er zijn nog geen vervolgstappen genomen. Wordt in de februari-vergadering
weer besproken.

1
Notulen RBO d.d. 23 november 2016 – vastgesteld

NOTULEN REGIONAAL BESTURENOVERLEG ONDERWIJS ZUID-KENNEMERLAND

23 november 2016

25 november 2015


13.04.2016.02: herinrichting regelingen in- en externe stromen: de werkgroep PO/VO is in
afwachting van de berichten vanuit het ministerie. Daarop vooruitlopend is men begonnen met
het herinrichten van een aantal regelingen. In de regio is de regeling opstroom vmbo-t naar 23-4-havo goed gerealiseerd. Alle betrokken leerlingen zijn geplaatst. De herinrichting van de
regelingen blijft een aandachtspunt van de werkgroep PO/VO en de werkgroep houdt de
consequenties voor deze regio nauwlettend in de gaten.
 13.04.2016.05: Overstapservice: staat op de agenda.
 23.06.2016.01: aansluiting 10 éénpitters: is gerealiseerd.
 23.06.2016.02: toetsing kosten Brugboek: De commissie Brugboek brengt via de werkgroep
PO/VO mogelijk in de februari-vergadering een voorstel in.
 23.06.2016.03: notitie intensiveren contacten tussen BS/VO: heeft betrekking op de warme
overdracht en wordt verder besproken bij het agendapunt Onderwijsmonitor.
 23.06.2016.04: Communicatiestrategie opstellen voor uitbrengen persbericht: is al besproken.
 23.06.2016.05: Versturen van bericht m.b.t. toelatingsprocedure naar basis- en voortgezet
onderwijs en ouders: is wel gerealiseerd, maar het bericht is niet separaat naar ouders
gestuurd.
De notulen worden, met inachtneming van de aanpassingen, goedgekeurd en vastgesteld.
4. Voortgang werkgroepen
Aanvullingen op werkgroepen:
1. Werkgroep 1: De Regionale Onderwijsmonitor:
De werkgroep bestaat uit Ben Cüsters en John Gooijers (trekkers), Irene Out, Ivanka van Dijk,
Irene Jansen, Jeanette van Heijst en Alexa Oosterling.
 De werkbestanden van de 2e meting zijn onlangs naar de besturen gestuurd. Dit schooljaar
wil de werkgroep ook weer een bijeenkomst organiseren om de uitkomsten van de
werkbestanden van de 2e meting met elkaar te bespreken. De werkgroep adviseert de PObesturen om in de tussentijd te onderzoeken met welke school of met welk collega
schoolbestuur het de moeite waard is om dieper op de uitkomsten in te gaan. Het is de
bedoeling om de uitkomst van deze gesprekken weer te delen in de volgende plenaire
bijeenkomst. Er volgt een korte uitwisseling waarin een aantal scholen meldt hoe zij in de
tussentijd de uitkomst actief hebben benut. De voorzitter concludeert dat de scholen op hun
eigen manier met deze informatie omgaan. In de tussentijd is het de bedoeling dat alle
scholen aan de slag gaan met deze uitkomsten. Vanuit de werkgroep wordt regelmatig
nagevraagd hoe ver de scholen hiermee zijn.
 De offerte van Oberon voor een 3e meting en begeleidende notitie met een aantal
beslispunten ten aanzien van de gewichtenleerlingen wordt aan het RBO voorgelegd met de
vraag om een keuze te maken. Beslispunten:
- Al dan niet akkoord gaan met de offerte derde meting (€ 18.150,--, incl. BTW): het RBO
gaat akkoord met de offerte.
- Al dan niet akkoord gaan met de drie voorgestelde budget neutrale aanpassingen
(vestigingsnummers PO-scholen, doorstroom bovenbouw VO, VMBO met/zonder LWOO):
het RBO gaat akkoord met de drie voorgestelde budget neutrale aanpassingen.
- Al dan niet akkoord gaan met het specifiek monitoren van gewichtenleerlingen en de
kosten daarvan (€ 3.557,40, incl. BTW): het RBO gaat hiermee akkoord.
2. Werkgroep 2: Regionaal Strategisch huisvestingsplan VO:
De werkgroep bestaat uit Albert Strijker en Jos Reckman (trekkers), Jan Aalberts, Jeroen v.d.
Zande, Peter Swets, Truus Vaes en Petra de Waard, Yvon Remers, Mario van der Lans, Jessica
Jacobs, René van Veen.
De eerste resultaten zijn binnen en zijn via de gemeenten ter controle naar de schoolbesturen
verstuurd. Vanuit het VO komen veel reacties terug, vanuit het PO weinig. Het
bewegingsonderwijs blijkt toch ingewikkelder te liggen. Dit onderzoek loopt parallel aan het
onderzoek van de gemeente. Ondertussen loopt ook de ontwikkeling van het masterplan
Strategisch Huisvestingsplan. Om die reden wordt aan de schoolbesturen gevraagd om de
betreffende gemeenten op korte termijn te voorzien met alle beschikbare informatie, zodat zij
daar rekening mee kunnen houden. Via het SWV wordt nogmaals een mail naar alle
schoolbesturen in de regio gestuurd met het verzoek om op korte termijn te reageren.
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3. Werkgroep 3: Vakantieregeling 2017 - 2018:
De werkgroep bestaat uit Ben Cüsters en John Gooijers (trekkers), Jeroen v.d. Zande en Peter
Swets.
De staatssecretaris van Onderwijs adviseert om de 2e meivakantieweek toe te voegen aan de
week meivakantie. De werkgroep adviseert om dit advies over te nemen. Marten Elkerbout
heeft in het vorige overleg aan de werkgroep gevraagd om ook na te denken over zijn voorstel,
namelijk een driewekelijkse kerstvakantie en één week meivakantie. Hij vraagt aan het RBO de
ruimte om dit te onderzoeken en om daar gesprekken over te gaan voeren binnen zijn
organisatie. Aansluitend stelt Ronald de Groot voor om één week meivakantie aan te houden en
de vier lossen dagen verspreid over het jaar in te zetten voor scholing en studiedagen om de
werkdruk en het ziekteverzuim tegen te gaan. Er volgt een discussie, waarin de diverse
scenario’s kort worden besproken. Merijn Snoek spreekt zich uit dat een uniforme regeling POVO wenselijk is om ongeoorloofde absentie te voorkomen. De voorzitter sluit de discussie en
concludeert dat het RBO met betrekking tot de vakantieregeling naar uniformiteit binnen de
regio streeft. Het RBO neemt het advies van de werkgroep Vakantieregeling op grond van
zwaarwegende overwegingen en in het kader van uniformiteit over. Spaarnesant krijgt de
ruimte om een pilot te starten om eventueel tot een afwijkende regeling te komen. Volgend jaar
brengt Spaarnesant verslag uit van de voor- en nadelen. Tot slot meldt de voorzitter dat de
medezeggenschapsorganen het adviesrecht hebben op de vakantieregeling.
4. Werkgroep 4: Overgang vmbo-mbo/havo-mbo/vavo:
De werkgroep bestaat uit Albert Strijker (trekker), Yvonne Walvisch, Hanneke v.d. Meer en
Wilbert Zwanenburg.
Albert Strijker en Yvonne Walvisch lichten het overzicht van werkgroep 4 kort toe, onder andere
aansluiting VMBO-MBO. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen.
5. Werkgroep 5: Zorg:
De werkgroep bestaat uit Albert Strijker en Marten Elkerbout (trekkers): platform jeugd: Johan
Vermeer, Lucas Rurup, Hanneke van der Meer, Yoeba Dresen, Pauline Veldkamp, Mario van der
Lans, Karin Bruijns, Annelot Jonges, Silvana Hoogland, Marieke de Waard en Corine Zwaan.
Lucas Rurup en Johan Vermeer lichten het overzicht toe. Aan het Impulstraject, dat één keer in
de 6 weken plaatsvindt, nemen de gemeenten, mensen uit het onderwijs en jeugdzorg deel. Het
doel van dit traject is het stroomlijnen van de ambulante jeugdzorg. Het CJG Kennemerland
organiseert bijeenkomsten in de wijken op het gebied van onderwijs en jeugdzorg. Men richt
zich met name op leerlingen die langdurig ziek zijn (thuiszitters). Voor deze leerlingen worden
arrangementen gemaakt om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer naar school gaan. Er
wordt gewerkt aan de OOGO-procedure. Het nieuwe Ondersteuningsplan voor de periode
2018 – 2020 wordt in het najaar 2017 afgerond. De koerswijzigingen worden eens per jaar in
het RBO gemeld samen met de voorstellen voor het komende jaar. Ieder jaar wordt er een plan
voor de komende 4 jaar opgesteld; daarin komt het thema jeugd ook terug. Dit plan wordt ter
goedkeuring aan het RBO voorgelegd, waarna het plan in het OOGO kan worden afgerond.
6. Werkgroep 6: PO/VO:
De werkgroep bestaat uit John van Veen en Truus Vaes (trekkers), Sjoerd van den Berg, Ivanka
van Dijk, Jessica Jacobs, Joost van het Kaar, Jaap van Lange, Margret Mes, Alexa Oosterling en
Irene Out.
Toelatingsprocedure:
In de procedure zijn nu opgenomen: de heroverwegingsprocedure, het gedeelte met betrekking
tot ‘bij voorkeur een enkelvoudig advies’ en de gewijzigde procedure LWOO. Het wettelijke
advies vanuit OCW is dubbelvoudig advies. Dit advies wordt over 2 jaar geëvalueerd. De
gewijzigde toelatingsprocedure heeft tot enige discussie geleid. Er was echter te weinig tijd om
daarover verdere discussie te voeren. Wel is afgesproken om de procedurewijzigingen op tijd te
agenderen. Met betrekking tot de evaluatie van het lotingsproces worden er op grond van de
herziene tekst gesprekken gevoerd. Als een school toch een dubbelvoudig advies afgeeft, wordt
er bij de loting van het laagste advies uitgegaan. Over dit punt moet nog een duidelijk
standpunt worden ingenomen, omdat een ander standpunt grote consequenties met zich
meebrengt. Een ander punt dat de aandacht verdient, is de kansenongelijkheid voor kinderen
en de daaruit voortvloeiende consequenties. De agendacommissie stelt voor om over dit thema
in de vorm van een studiemiddag verder inhoudelijk te discussiëren. Er wordt afgesproken dat
de werkgroep PO/VO zich uitspreekt of en in welke vorm deze discussie gaat plaatsvinden.
Overstapservice:
De Eigen Wijzer is standaard in de warme overdracht opgenomen. Als bijlage is meegestuurd
het Stappenplan uitwisseling leerlinggegevens. Bij de standaardgegevens ontbreken de
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medische gegevens van de huisarts. De MDO-kinderen zijn in dit stappenplan niet
meegenomen. Er wordt afgesproken om in het stappenplan te vermelden dat het MDO-traject
niet in dit stappenplan is meegenomen, omdat de aanmelding van deze kinderen via het MDOoverleg verloopt. De term ‘zorg’ wordt vervangen door ‘ondersteuning’.
Heroverwegingsprocedure:
Dit document wordt nagestuurd. Er is een enquête uitgezet onder de basisscholen waarop 45
reacties zijn binnengekomen. In totaal waren er 206 heroverwegingen, waarvan 69 zijn
bijgesteld. 38 kinderen konden op dezelfde school worden geplaatst, 18 werden buiten de
school herplaatst en 6 kinderen konden uiteindelijk begin juni alsnog op een school worden
geplaatst. Op basis van deze data kan worden geconcludeerd dat het aantal heroverwegingen
meevalt. De herplaatsingen hebben op een aantal VO-scholen wel tot hoge werkdruk geleid.
Van een aantal scholen kwam 10% van de leerlingen in aanmerking voor een herplaatsing. De
reden is onduidelijk, maar het is wel interessant om te onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.
Vanuit het RBO wordt opgemerkt dat het eigenlijk niet zou moeten kunnen dat een aantal
schooladviezen, ondanks dat er een uitvoerige procedure van advisering bestaat, op basis van
één toetsresultaat toch gewijzigd wordt. Het RBO zou zich hiervoor sterk moeten maken.
7. Werkgroep 7: Instroom PO (staat in principe on hold in afwachting van de Haarlemse
ontwikkeling):
De werkgroep bestaat uit Ben Cüsters (trekker), Marten Elkerbout, Brigitte Wisker, Corine
Zwaan, Jessica Jacobs en Yvon Remers.
Centrale inschrijving: de hoofdlijnen van de beleidsuitgangspunten van het centrale
plaatsingsbeleid in Haarlem zijn uitgewerkt. In september was er een bijeenkomst waarin de
hoofdlijnen zijn besproken. Uit de reacties bleek dat hiervoor groot draagvlak was. In januari
wordt het plan besproken in het bestuurlijk overleg PO Haarlem. Op gemeentelijk niveau vindt
het gesprek plaats met de buurtgemeenten.
8. Werkgroep 8: Internationale taalklas (ITK) en Internationale Schakelklas (ISK):
De werkgroep ITK bestaat uit Ben Cüsters en Ronald de Groot (trekkers), Marten Elkerbout,
Marieke Postma, Irene Out en Edith Rikveld.
ITK: is uitgegroeid tot een behoorlijke omvang. In totaal 185 leerlingen. Het klaarstomen voor
de verwachte instroom heeft veel tijd en energie gekost. Het thema ‘hoe ga je om met kleuters’
is geparkeerd, maar staat wel op de agenda voor het lopende schooljaar. Het jaarverslag, de
jaarrekening en de begroting zijn nog niet gereed, omdat er nog een aantal openstaande vragen
is. Daarnaast is er een exploitatietekort. Dit tekort kan worden opgelost door investeringen
(afschrijvingen) enigszins te activeren. De inzet van € 65.000,-- aan extra personeel is niet
nodig geweest. Hier wordt nog naar dekking voor gezocht. De opvang van de groei is
voortvarend opgepakt. De Inspectie heeft de ITK een voorbeeldschool genoemd, maar het blijft
spannend hoe het leerlingenaantal zich gaat ontwikkelen.
ISK: trekkers zijn Dunamare en de gemeente Haarlem. Alle voorzieningen zijn ingericht. De
vluchtelingen zijn opgevangen in de Boerhaave. Het ISK is uitgegroeid tot 90 leerlingen en
wordt dit jaar gehuisvest in een gebouw aan de Rijksstraatweg. Een groot aantal van deze
leerlingen zal uitstromen naar de reguliere scholen. Hierop zullen de schoolbesturen gezamenlijk
een modus moeten vinden, want het is een uitdaging om alle leerlingen op de juiste plek te
krijgen.
Internationale School:
De IS wordt vanuit de gemeente Haarlem breed ondersteund. Binnen de MRA wordt ook voor de IS
gelobbyd. Op bestuurlijk niveau wordt er nu gewerkt aan de verdeling van de risico’s en het maken
van transparante en duidelijke afspraken. De formele besluitvorming moet nog plaatsvinden. Het is
de bedoeling om volgend schooljaar van start te gaan met de IS.
Commissie Bewegingsonderwijs
Ronald de Groot stelt voor om alleen schoolbestuurlijke en lokale vraagstukken met betrekking tot
het bewegingsonderwijs op de agenda van het RBO te plaatsen. Het RBO gaat hiermee akkoord.
Als er zich ontwikkelingen voordoen, komen deze terug in het RBO.
5. Rondvraag en sluiting
Er zijn verder geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering om 17.00 uur.
De volgende RBO-vergadering is op woensdag 1 februari 2017. Tijd: van 15.00 – 17.00 uur;
locatie: bestuurskantoor van Dunamare, Diakenhuisweg 1-21 in Haarlem
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Actiepuntenlijst RBO d.d. 23 november 2016
Verg. datum

Acties

Wanneer
afgerond

Door wie

25.11.2015.06

ITK: Onderzoeken mogelijkheden om ook onderwijs aan te
bieden aan de kleutergroep van 4 tot 6 jaar

1e helft
2017

Werkgroep ITK

13.04.2016.01

Stuurgroep V.I.O.S.:
Bespreken vervolgstappen

RBO-verg.
febr.

Strijker/Gooijers/
J. Mans (gem Haarlem)

23.11.2016.02

Regionale onderwijsmonitor: plannen van plenaire
bijeenkomst om uitkomsten 2e monitor uit te wisselen

Voorjaar
2017

Werkgroep
Onderwijsmonitor

23.11.2016.03

Regionaal Strategisch huisvestingsplan VO:
Mail met eerste resultaten nogmaals versturen naar PO/VO
Eerste resultaten controleren en zo spoedig mogelijk reactie
terugsturen naar betreffende gemeente

november
December

SWV
PO/VO-schoolbesturen

23.11.2016.04

Inhoudelijke discussie Kansenongelijkheid voor kinderen en
de daaruit voortvloeiende consequenties: verder uitwerken
en eventueel organiseren van studiemiddag

Januari

Werkgroep PO/VO

23.11.2016.05

Overstapservice:
In stappenplan vermelden dat MDO-traject niet in
stappenplan is meegenomen, omdat aanmelding van deze
kinderen via het MDO-overleg verloopt.
De term ‘zorg’ wordt vervangen door ‘ondersteuning’

Januari

Werkgroep PO/VO

Afgeronde actiepunten d.d. 23 november 2016
1.

De offerte van Oberon voor een 3e meting:
Al dan niet akkoord gaan met de offerte:
Het RBO gaat akkoord met de offerte van de derde meting (€ 18.150,--, incl. BTW)
Het RBO gaat akkoord met de drie voorgestelde budget neutrale aanpassingen(vestigingsnummers PO-scholen,
doorstroom bovenbouw VO, VMBO met/zonder LWOO).
Het RBO gaat akkoord met het specifiek monitoren van gewichtenleerlingen en de kosten daarvan (€ 3.557,40,
incl. BTW).

2.

Het RBO neemt het advies van de werkgroep Vakantieregeling op grond van zwaarwegende overwegingen en in
het kader van uniformiteit over. Het Spaarnesant krijgt de ruimte om een pilot te starten om eventueel tot een
afwijkende regeling te komen. Volgend jaar brengt Spaarnesant verslag uit van de voor- en nadelen.

3.

Commissie Bewegingsonderwijs
Het RBO gaat ermee akkoord dat afhankelijk van schoolbestuurlijke en/of lokale vraagstukken onderwerpen met
betrekking tot het bewegingsonderwijs op de agenda van het RBO worden geplaatst.
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