Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Plein 013
Herfst 2021
Beste allen,
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen
Samenwerkingsverband Plein 013. De nieuwsbrief bestaat uit de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Governance
Personele zaken
Ondersteuningsplan
In de buurt gebeurt het, werken aan passend onderwijs
Adviesgroep kwaliteit
Regiegroep PO
Vragenlijst inventarisatie knelpunten samenwerking onderwijs/jeugdhulp
Praktische zaken

Naast deze nieuwsbrief zijn onderdelen van de voortgangsrapportage OOGO [20-10-2021] in bijlage 1
toegevoegd. Het gaat hierbij om ontwikkelingen/initiatieven waarbij er vanuit het onderwijs
(samenwerkingsverband) samen wordt gewerkt met de gemeenten.

We hopen jullie met deze nieuwsbrief voldoende te informeren over de stand van zaken Plein 013.
Vragen en opmerkingen kun je net als altijd mailen naar info@plein013.nl

Governance
•

De nieuwe raad van toezicht van Plein 013 is op 23 september jl. bij elkaar geweest.
Het ging hierbij primair om een kennismakingsbijeenkomst, maar ook de werving en selectie van
de nieuwe bestuurder is aan bod gekomen (zie verderop in deze nieuwbrief). De raad van
toezicht bestaat uit drie leden:
o Jos de Kort
Jos heeft ervaring als bestuurder in het basisonderwijs, als voorzitter van een raad van
toezicht van een organisatie voor maatschappelijk werk, als directeur bij een gemeente en in
het hbo en, sinds zijn pensionering, is hij lid van de Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk.
o Sandra Nauta
Sandra is Hoofd Finance & Control bij HAS Hogeschool. De afgelopen jaren heeft zij een
bijdrage geleverd aan de verdere professionalisering van de interne organisatie van de
hogeschool. Ze heeft brede kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering
zowel binnen het onderwijs als het bedrijfsleven.
o Fiona Zachariasse
Als directeur van Natuurmuseum Brabant is Fiona actief binnen de culturele sector van
Tilburg en de regio Midden-Brabant. Zij bekleedt daarnaast ook enkele toezichthoudende en
bestuurlijke posities die zich op het snijvlak van educatie, kansengelijkheid, cultuur en
wetenschap bevinden.
Binnenkort zal de kennismaking van de raad van toezicht met de deelnemersraad en de
ondersteuningsplanraad worden georganiseerd.

•

Op 4 oktober jl. is de deelnemersraad van Plein 013 bij elkaar geweest. In de deelnemersraad zijn
alle onderwijsbesturen vertegenwoordigd. Op de agenda stonden o.a. de volgende
onderwerpen: definitieve statuten, kennismaking met raad van toezicht, taakverdeling binnen de
deelnemersraad, werving en selectie bestuurder, programma: in de buurt gebeurt het (IDBGH),
OOGO, jaarplanning en kwaliteitszorg.
Over de taakverdeling binnen de deelnemersraad is het volgende afgesproken:
o
o
o
o
o
o
o

Technisch voorzitter: Paul van Aanholt
Vicevoorzitter: Harry Hoekjen
Agendacommissie: Paul van Aanholt, Harry Hoekjen en bestuurder Plein 013
Kwaliteitscommissie: Carin Zandbergen en Gijs de Bont
Financiële commissie: Marieke van der Meulen en Harry Hoekjen
Stuurgroep IDBGH: Anneke Doorman, Annemie Martens en Gijs de Bont

Personele zaken
•

Met ingang van begin dit schooljaar zijn de volgende medewerkers aan Plein 013 verbonden:
o Bestuurder (Jim Bijlstra, op interimbasis)
o Coördinator Kwaliteit en Innovatie (Femke Janssen)
o Coördinator Advies en Expertise (Jacqueline Klerkx)
o Adviseurs (Marlon Goos en verder nog n.t.b.)
o Expertisepool (op inhuurbasis)
o Managementassistent (Miriam Geerts tot 1 december 2021)
o Voorzitter Toelaatbaarheidscommissie (n.t.b.)
o Overige ondersteuning (op inhuurbasis)

•

Direct na de zomervakantie is het werving- en selectieproces voor de nieuwe bestuurder van
Plein 013 in gang gezet in goed overleg met de medewerkers, de raad van toezicht, de
deelnemersraad en de ondersteuningsplanraad. De vacature is in oktober op verschillende
manieren onder de aandacht gebracht, o.a. via De Volkskrant, Intermediair, LinkedIn en de
website van Plein 013.
Uiteindelijk heeft deze campagne niet het gewenste resultaat opgeleverd en de
benoemingsadviescommissie heeft daarom besloten een werving- en selectiebureau in te
schakelen om alsnog een geschikte kandidaat te vinden. De keuze voor een bureau zal op korte
termijn worden gemaakt. De verwachting is dat het (nieuwe) werving- en selectieproces tot
begin 2022 zal duren. Voorlopig zal Jim Bijlstra de functie van bestuurder (op tijdelijke basis)
blijven vervullen.
Miriam Geerts, onze managementassistent, gaat Plein 013 verlaten. Ze gaat per 1 december
aanstaande aan de slag bij SO De Bodde, één van de scholen van Biezonderwijs.
Miriam stond altijd voor iedereen klaar binnen Plein 013, niet alleen voor medewerkers maar ook
voor ouders en andere betrokkenen. We danken Miriam voor haar grote inzet en betrokkenheid
en wensen haar heel veel plezier en succes op haar nieuwe werkplek.
De werving en selectie van een nieuwe managementassistent voor Plein 013 is inmiddels in gang
gezet.

•

Ondersteuningsplan
De ontwikkeling van het nieuwe ondersteuningsplan van Plein 013 is in volle gang. Tijdens het OOGO
van 20 oktober jl. is een eerste opzet van het plan gepresenteerd. Afgesproken is dat we de komende
maanden verder in gesprek gaan met o.a. de schoolbesturen, gemeenten en ondersteuningsplanraad
om te komen tot een breed gedragen ondersteuningsplan. Binnenkort zullen de eerste afspraken
worden ingepland. Na verwerking van de input uit de verschillende overleggen zal het conceptondersteuningsplan worden besproken in de deelnemersraad, de ondersteuningsplanraad en de
raad van toezicht.

In de buurt gebeurt het, werken aan passend onderwijs
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de schoolbesturen in samenwerking met de
gemeenten in de regio (Alphen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg) thuisnabij passend
onderwijs en (preventieve) ondersteuning willen realiseren door middel van buurtgerichte
samenwerking. Het afgelopen schooljaar zijn er in een groot aantal buurten gesprekken gevoerd.
Er is behoefte aan duidelijke doelstellingen en kaders: "Wat betekent het Programma IDBGH nu
concreet?" Om in deze behoefte te voorzien is er 12 oktober een bijeenkomst georganiseerd.
De inhoud van het Programma IDBGH is op 12 oktober jl. aan alle betrokkenen; directeuren, IBers/KC-ers, BPO-ers, jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen (GGD), SMW-ers, leerplichtambtenaren,
beleidsmedewerkers, etc. gepresenteerd.
Via onderstaande link kun je het eerste deel van de bijeenkomst (de webinar) terugkijken:
https://filmit.live/livestream-12102021-plein013-terugkijken/
Daarnaast zijn de presentatie en uitkomsten van de Mentimeter gedeeld via een eerder verstuurd
mailbericht (mocht je deze niet hebben ontvangen vraag het dan even na bij je bestuur).
Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst zijn professionals in de buurt bij elkaar gekomen. Men
is aan de slag gegaan om een concreet plan van aanpak op te stellen.
We hopen dat je terugkijkt op een goede bijeenkomst (zowel digitaal als in de buurt). We hebben
vele (zowel positieve als soms iets minder positieve) reacties via verschillen kanalen ontvangen. De
input die we hebben opgehaald zullen we verder gaan gebruiken om de ondersteuning in de
buurten en de samenwerking tussen onderwijs en zorg te versterken.
Zoals benoemd tijdens de bijeenkomst van 12 oktober gaan we werken met zogenoemde
“buurtvoorzitters”. De buurtvoorzitter is kartrekker van “in de buurt gebeurt het, werken aan
passend onderwijs” en aanspreekpunt voor schoolbesturen, de stuurgroep en de
coördinatiegroep. We ontvangen graag informatie + contactgegevens van de buurtvoorzitters. Dit
kan door een mail te sturen naar info@indebuurtgebeurthet.nl waarbij de buurtvoorzitter
zijn/haar gegevens deelt en aangeeft voor welke buurt hij/zij voorzitter is.
Meer informatie over het programma “in de buurt gebeurt het, werken aan passend onderwijs”
zal binnenkort worden gedeeld op de website: www.indebuurtgebeurthet.nl

Adviesgroep Kwaliteit
In het licht van de transities van afgelopen schooljaar is er opnieuw gekeken naar de positie van de
Werkgroep Kwaliteit. Op advies van de bestuurlijke Kwaliteitscommissie, bestaande uit Carin
Zandbergen (Xpect Primair) en Gijs de Bont (Biezonderwijs) zijn door het bestuur de volgende
afspraken gemaakt:
• De werkzaamheden van de Werkgroep Kwaliteit Plein 013 worden de komende planperiode
voortgezet onder de naam Adviesgroep Kwaliteit Plein 013.
• De rollen en taken voor de Adviesgroep Kwaliteit zijn:
o Brugfunctie tussen de schoolpraktijk en bestuursbeleid.
o Kritische volger transitie passend onderwijs; advisering, begeleiding en monitoring
van de transities op inhoud binnen de aangesloten schoolbesturen en scholen.
o Verbinder tussen de kwaliteitszorg van de aangesloten schoolbesturen en de
kwaliteitszorg van Samenwerkingsverband Plein 013 (inhoudelijk en procesmatig),
mede in het licht van de herstelopdracht van de Inspectie).
o Doorontwikkeling van kwaliteitsbeleid (op buurtniveau).
o Adviseren op inhoud, gevraagd en ongevraagd.
o Aandrager van input periodeverslagen (voortgangsrapportages).
o Aandrager van input nieuwsbrief.
o Coördinerend bij het organiseren en faciliteren van uitwisseling good practices,
bijvoorbeeld audits en m.b.t. het expertisenetwerk.
De Adviesgroep Kwaliteit komt zo’n 5 à 6 keer per schooljaar bij elkaar en bestaat op dit moment uit:
Bestuur
Stichting Biezonderwijs
Stichting Samenwijs
Stichting Opmaatgroep
Stichting BOOM
Stichting Het Groene Lint
Stichting OCL
Stichting Saltho-onderwijs
Stichting Tangent

Afgevaardigde
Marian de Brouwer
Lonneke Huls
Hanneke Klerks
Robb Udo
Saskia Michielsen
Wilma Berg
Annabel Audenaerd
Marion van Herk

Stichting Xpect Primair

Candide Kassels

SWV Plein 013
Edu-Ley
Stichting Pallas
SIPO

Femke Janssen
N.t.b.
N.t.b.
N.t.b.

Functie
Adjunct-directeur SBO Noorderlicht
Directeur Samenwijs De Vlinderakker
Manager Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie
Directie De Coppele en SBO Mozaïek
Intern begeleider De Vonder (Riel)
Beleidsmedewerker Kwaliteit & Strategie
Intern begeleider P.I. School Hondsberg
Strategisch beleidsadviseur Onderwijs
Ontwikkeling en Kwaliteit
Beleidsadviseur Onderwijskwaliteit &
Ontwikkeling
Coördinator Kwaliteit en Innovatie

Voor vragen kun je je wenden tot de afgevaardigde vanuit het schoolbestuur of contact opnemen
met Femke Janssen, Coördinator Kwaliteit en Innovatie SWV Plein 013.

Regiegroep PO
Om de samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en gemeenten te verbeteren is de Regiegroep PO
ingericht (besluit OOGO 22 september 2020). De Regiegroep PO komt zo’n 5 à 6 keer per schooljaar
bijeen (sinds 23 maart 2021) en bestaat uit de volgende personen:
Organisatie
Plein 013
Xpect Primair
BOOM
Opmaatgroep
Opmaatgroep

Afgevaagde
Jim Bijlstra (voorzitter)
Ludy Meister
Robb Udo
Brigitte IJpelaar
Marcel Huijgens

Functie
Bestuurder
Bestuursadviseur Onderwijskwaliteit en Ontwikkeling
Directie De Coppele en SBO Mozaïek
Directeur Kindercampus De Vuurvogel
Directeur OBS De Fonkel

Plein 013
Plein 013
T-PrimaiR
SMW
GGD
GGD
Leerplicht
Leerplicht
Gemeente Tilburg
Regio HvB
Regio HvB

Jacqueline Klerkx
Femke Janssen
Liselot Godschalx
Yvonne van den Berg
Janine Schreurs
Guido Torenbeek
Annelieke van der Meer
Bianca Bijl
Patricia Gielen
Laurie de Vroom
Tanja Verhoeven

Coördinator Advies en Expertise
Coördinator Kwaliteit en Innovatie
Bestuurssecretaris
Vakinhoudelijk leidinggevende IMW
Adjunct Regiomanager Tilburg
Adjunct Regiomanager Midden Brabant
Leerplichtconsulent en aanjager Thuiszitterspact
Teammanager leerplicht – RMC
Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker jeugdhulp/onderwijs
Sr. Beleidsmedewerker

Vragenlijst inventarisatie knelpunten samenwerking onderwijs/jeugdhulp
Vanuit de Regiegroep PO is er een vragenlijst opgesteld met als doel om thema's (waaronder
knelpunten) in de samenwerking onderwijs-jeugdhulp te inventariseren. De vragenlijst bestaat uit
een aantal delen:
• Algemene gegevens
• Vragen m.b.t. het ondersteuningsteam
• Vragen m.b.t. de route naar jeugdhulp
• Vragen m.b.t. de route naar een arrangement/TLV via het SWV
• Vragen m.b.t. de samenwerking onderwijs – jeugdhulpaanbieder
• Overige vragen
Het duurt 5 tot 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Gegevens worden anoniem verwerkt.
De vragenlijst is eerder verstuurd via een mailbericht naar professionals in het onderwijs; BaO, SBO
en SO (directie, IB-ers/KC-ers en BPO-ers) en zorgpartners waaronder; SMW, leerplichtambtenaren
en jeugdverpleegkundige/jeugdartsen (GGD). Mocht je vragenlijst niet via de mail hebben ontvangen
dan kun je deze bereiken via deze link.
Alvast dank voor het invullen!

Praktische zaken
•

Per 1 augustus jl. hebben we afscheid genomen van Wijs Consultants (Joost Vissers en Johan
Dekkers). Vanaf deze datum verzorgt Groenendijk Onderwijsadministratie de financiële en
personeelsadministratie van het samenwerkingsverband. Ook zorgt men voor de begroting en
voortgangsrapportages. Voor financiële vragen kun je nog steeds gebruik maken van het
mailadres financieel@plein013.nl. Wij zorgen ervoor dat de vragen door het
administratiekantoor worden opgepakt.

•

De afgelopen jaren zijn er veel plein013-mailadressen in omloop geraakt. In het verlengde van
alle transities die het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden, zullen vanaf 1 december as.
alleen medewerkers die verbonden zijn aan het samenwerkingsverband nog gebruik (kunnen)
maken van een @plein013.nl-mailadres.

