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Handle with care

• Marieke Blanken; regionaal projectleider 
Huiselijk geweld en Kindermishandeling 

m.blanken@bureauqueste.nl

• Zie presentatie in Teams
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Mededelingen 

• Handle with care
• Talent in Beeld
• Registratie OPP in BRON (Inspectie)
• Loket Plein 013 algemeen
• O&O en Loket Plein 013
• O&O en AVG
• Bestuur en directie Plein 013
• Schakelklassen
• Studiedag Plein 013
• IB-netwerk online



PARTNERS IN PASSEND ONDERWIJS

Talent in beeld

Instroommogelijkheden:
•Bij Intermezzo is de bovenbouw (6-7-8) “vol” in de middenbouw (3-4-5) 
zijn nog paar plekjes vrij.
•De Talentklas bovenbouw is “vol”. 
•Tussentijds instromen in de Talentklas middenbouw is nog mogelijk na 
herfstvakantie. In verband met transitie is dit nog niet voor het hele jaar 
duidelijk.

Aanmeldformulieren:
•Aanmeldingsformulieren zijn aangepast voor het huidige schooljaar en te 
vinden op het binnenplein van Plein 013.
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Talent in beeld (2)

• Dit jaar zijn er geen netwerkbijeenkomsten. Vanuit de subsidie worden 
maandelijks workshops rondom hoogbegaafdheid georganiseerd. 
Inschrijven kan via de ontwikkelacademie.

• Nieuwsbrief voor IB-ers volgt spoedig (voor herfstvakantie), er moet nog 
het een en ander worden afgestemd.
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Verplichte registratie OPP in BRON

Sinds 1 augustus 2015 moeten scholen in BRON registreren welke leerlingen een 
ontwikkelingsperspectief (OPP) hebben. De onderwijsinspectie ziet dat dit vaak niet 
gebeurt. Hierdoor is er geen volledig beeld van het aantal leerlingen met een OPP en 
extra ondersteuning. Dit belemmert het toezicht op de scholen, 
samenwerkingsverbanden en het stelsel als geheel. Dat blijkt uit de evaluatie van de 
Wet passend onderwijs. Daarom wijst de inspectie schoolbesturen erop dat het 
registeren van OPP’s in BRON een verplichting is.

Lees meer hierover op ttps://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-
op-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs/ontwikkelingsperspectief-opstellen-
en-registeren

Om de administratieve last voor scholen zo laag mogelijk te houden hoeven scholen 
alleen de begin- en einddatum van het OPP in BRON te registeren. Het is dus niet 
nodig om de inhoud van het OPP te registeren. 

Deze verplichting geldt niet voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, 
speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs. Met de inschrijving in deze scholen is 
immers al bekend dat er extra ondersteuning nodig is.

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/toezicht-op-samenwerkingsverbanden-passend-onderwijs/ontwikkelingsperspectief-opstellen-en-registeren
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Loket Plein 013

• De planning rondom verlengingen wordt weer 
verzonden naar de S(B)O-scholen. Dat betekent dat je 
ook ver voordat de TLV afloopt opnieuw uitgenodigd 
kan worden bij een (nieuwe) aanvraag.

• Loket Plein 013 wil graag de nieuwe werkwijze en 
ondersteuningscategorieën evalueren met de IBers en 
consulenten. Zou je dit evaluatieformulier willen 
invullen voor 1 november 2020:

• https://forms.gle/sxRXDKBCBf2KEkat5

https://forms.gle/sxRXDKBCBf2KEkat5
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O&O en loket

• Wanneer het gaat om een aanvraag voor een kind waar al eerder een 
arrangement of TLV voor is aangevraagd, wordt dit door de aanvragende 
school aangegeven als verlenging, al gaat het om een ander soort 
arrangement of TLV. Dit kan niet meer worden gewijzigd nadat de aanvraag is 
ingediend. Kijk daarom goed voordat je de aanvraag op definitief zet.

• Contactgegevens van betrokken instanties moeten  sinds de wijzigingen 
aangeven worden in tabblad arrangement “samenwerking met externe 
instanties”.

• Wanneer een van de ouders wel wettelijk vertegenwoordiger is maar op een 
ander adres woont, wordt dit vaak niet toegevoegd. Dit is echter een 
wettelijke verplichting.

• Geboorteland ouders klopt niet altijd. Als je het niet zeker weet geef dan aan 
dat je het niet weet.
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O&O en AVG (1)

Plein 013 en de schoolbesturen zijn er op gewezen dat er i.h.k.v. de AVG in onze regio nog wat 
aandachtspunten zijn in het werken met O&O:

• Men beëindigt de inzagen in dossiers nog niet op tijd.

• Scholen accepteren nog niet altijd bij de start het “arrangement in uitvoering”. Daardoor is 
niet duidelijk of het kind daadwerkelijk op een school is gestart en worden een aantal 
automatisch ingebouwde functies rondom de privacy wetgeving niet in gang gezet. (sluiten 
inzagen, archiveren en anonimiseren na 3 jaar)

• Wanneer een leerling naar een andere school gaat moet het groeidocument worden 
overdragen.

• Wanneer een eindevaluatie wordt ingevuld en definitief wordt gemaakt, worden ook 
inzagen en bewerkingsmogelijkheden automatisch gesloten. Doe dat z.s.m. nadat het besluit 
over de nieuwe TLV of arrangement binnen is of het kind de school verlaat.

• Bekijk in de handleiding in O&O hoe je inzagen sluit (handleiding groei pag 12 en handleiding 
arrangementen pag 12 en 13). Vraag eventueel consulenten om hulp.

• Er worden nog verwerkersovereenkomsten met schoolbesturen gesloten.

• Uiteindelijk komt de beheerrol binnen O&O bij de schoolbesturen. Hiervoor is een overleg 
ingericht met vertegenwoordigers van verschillende schoolbesturen. We informeren jullie 
tijdens volgende IB-netwerken.
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O&O en AVG (2)

• I.v.m. AVG moet je bij het werken in O&O voortaan gebruik maken 
van een persoonlijke inlog én daarnaast twee- factor authenticatie. 
Twee-factor authenticatie is een veiligere manier van inloggen: 
naast een gebruikersnaam en wachtwoord is er nog een tweede 
factor nodig. Zo zijn de privacygevoelige gegevens van leerlingen 
nóg beter beschermd. 

• Voor twee-factor authenticatie van Onderwijs Transparant gebruik 
je een mobiele telefoon met een gratis app. Om in te loggen heb je 
dan je gebruikersnaam + wachtwoord nodig én een verificatiecode 
uit de app. 

• In de handleiding die je onder de Help in O&O vindt, lees je over: 
• Gebruik van Authenticator apps. 
• Instellen van twee-factor authenticatie in OT. 
• Inloggen met twee-factor authenticatie in OT. 
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Bestuur en directie
Wijzigingen personeel bij Plein 013:
- Nieuwe coördinator consulenten naast Cobi: Wendy Kesting 
- Nieuw MT-lid: Ludy Meister
- Nieuwe coördinator Topklas /Taaltuinen: Anita v Tilborg (ook Taal52)
- Nieuwe directeur a.i.: Jim Bijlstra 

In november komt het bestuur bij elkaar om o.a. de volgende thema’s te bespreken:
1. Inrichting governance: voor welke inrichting wordt gekozen?
2. Vormgeven programma “In de buurt gebeurt het”.
3. Transitie van voorzieningen naar de schoolbesturen
4. Inzet consulenten na 1 aug 2021

Er zijn twee documenten naar directeuren van scholen gestuurd (mail 29 sept 
2020):
• Handreiking schoolondersteuningsprofiel
• Handleiding en kaders inzet ondersteuningsbudget
Heb je hierover vragen; stuur ze naar info@plein013.nl. Vragen worden zo 
verzameld en daarna worden centraal beantwoord.

mailto:info@plein013.nl
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Schakelklassen

Per januari 2021 zullen de Schakelklassen vallen onder T-Primair, dit is 
in lijn met de transitie van Plein 013 naar de schoolbesturen.
Welke veranderingen voor de organisatie van de Schakelklassen zullen 
plaatsvinden is nu nog niet duidelijk.

Voor aanmeldingen van Taalschoolleerlingen kan men blijven mailen 
naar: m.delfgaauw@plein013.nl

Vanaf dit schooljaar coördineert Anita van Tilborg de Taaltuinen en de 
Topklas naast Taal 52.
Voor vragen over aanmeldingen voor de Topklas kan je mailen naar: 
a.v.tilborg@plein013.nl

mailto:m.delfgaauw@plein013.nl
mailto:a.v.tilborg@plein013.nl
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Studiedag Plein 013

• Op woensdag 28 oktober conferentie “Ontmoeten, verbinden 
en versterken van SWV Plein 013 en T-primaiR” 

• I.v.m. de maatregelen rondom het coronavirus wordt het 
online via webinar vormgegeven.

Ochtend: “In de buurt gebeurt het”

directeuren, IB-ers consulenten

Middag: “Samen leren –samen leven” 
Ondersteuningsteams/CVB; IBers, 
consulenten, SMW, GGD

• Je ontvangt informatie op het mailadres wat je bij aanmelding 
via de Ontwikkelacademie hebt aangegeven. 
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IB-netwerken online

• Zolang de situatie rond Covid-19 het niet toelaat om de 
bijeenkomsten live te organiseren, zullen we via Teams 
online bijeen komen. Deze keer heb je allemaal een 
individuele uitnodiging voor de bijeenkomsten gehad. 
Je bent echter inmiddels toegevoegd aan het team IB-
netwerk Plein 013 in MS Teams. 

• Volgende keer ga je op de dag waarvoor je je hebt 
aangemeld naar het kanaal “Algemeen” in “IB-netwerk 
Plein 013” en klik je op “deelnemen aan de 
vergadering”. Je ontvangt geen uitnodiging per dag 
meer. 
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Belangrijke data
voor schooljaar 2020-2021:

Uiterste inleverdatum voor

Datum nog niet 
bekend

Aanmelden voor Talent schooljaar 2021-2022
Aanmelden voor Intermezzo schooljaar 2021-
2022

1 juni 2020 aanvragen voor Loket Plein 013 die bij de start 
van volgend schooljaar in dienen te gaan, en voor
de zomervakantie dienen te worden behandeld.

Voor in de agenda

28 oktober 2020 Studieochtend en –middag Plein 013/T-
primaiR


