Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Plein 013
Mei 2022

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:
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteuningsplan 2022-2025
Jaarplan 2022
Begroting 2022
NPO-impuls In de buurt gebeurt het (gemeente Tilburg)
Loket Plein 013
Personele zaken
Praktische zaken

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

Ondersteuningsplan 2022-2025
Beste collega’s,
De afgelopen periode (november-februari) is met een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen
(directeuren, intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren, begeleiders passend onderwijs, etc.), de
ondersteuningsplanraad (OPR) en Portvolio een zogeheten panelgesprek gevoerd. Daarnaast is het
concept Ondersteuningsplan 2022-2025 besproken met de Inspectie van het Onderwijs.
We willen jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage aan Ondersteuningsplan 2022-2025!

Op 21 maart heeft de deelnemersraad instemming verleend, de volgende afspraken zijn gemaakt:
- Plein 013 draagt zorg voor een geactualiseerde meerjarenbegroting, waarbij de begroting in
verbinding staat met het Ondersteuningsplan, i.c. een beleidsrijke meerjarenbegroting.
- Plein 013 zal gegeven de opmerkingen van de deelnemersraad i.s.m. de vicevoorzitter het
ondersteuningsplan doornemen, om te bekijken waar mogelijk nog het e.e.a. kan worden
vereenvoudigd. Op deze manier geeft het Ondersteuningsplan 2022-2025 de richting aan voor
de komende planperiode. Concretisering hieromtrent krijgt zijn beslag in de daaruit
voortkomende jaarplannen.
Op 23 maart heeft de OPR instemming verleend.
Op 24 maart heeft de Raad van Toezicht (Rvt) instemming verleend.
Tot slot is op 30 maart vastgesteld dat gemeenten en het samenwerkingsverband overeenstemming
hebben over Ondersteuningsplan 2022-2025.
Ondersteuningsplan 2022-2025 is bijgevoegd (bijlage 1).
Mochten er nog vragen zijn dan horen wij het graag,
Met vriendelijke groet,
Namens Team Plein 013

Jaarplan 2022
In het verlengde van Ondersteuningsplan 2022-2025 is het jaarplan voor 2022 opgesteld. Per
strategisch speerpunt wordt aangegeven welke acties er in 2022 zullen worden uitgevoerd. Het
zogeheten “programma” In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH) maakt hier onderdeel van uit.
Het definitieve Jaarplan 2022 is bijgevoegd aan deze nieuwsbrief (bijlage 2).
Vragen over Jaarplan 2022, mail ze naar info@plein013.nl

Begroting 2022
Voor de uitvoering van Jaarplan 2022 is het benodigde budget in de conceptbegroting voor 2022
opgenomen. Vanwege diverse oorzaken en samenloop van omstandigheden, bleek het resultaat over
2021 fors negatiever uit te vallen.
Het samenwerkingsverband is op advies van de Raad van Toezicht en deelnemersraad een nader
onderzoek gestart om de oorzaken hiervan te achterhalen.
Gegeven de invoering van een nieuwe bekostigingssystematiek van samenwerkingsverbanden per
2023, wordt getracht het extra negatief resultaat in 2022 te verdisconteren. Ten dele met het verlagen
van het eigen vermogen van het samenwerkingsverband naar de minimale 3% norm.
Een definitief besluit volgt, na de volledige herziene berekening voor de periode 2022. (5/12e deel.
Op basis van de nieuwe bekostigingssystematiek, zal ook de opzet van de meerjarenbegroting 20232026 zich gaan wijzigen.
▪ baten
▪ lasten - verplichte afdrachten aan sbo en so
▪ lasten – programma Jaarplan Ondersteuningsplan)
Daarmee wil het samenwerkingsverband beleidsrijk gaan begroten.

NPO-impuls In de buurt gebeurt het (gemeente Tilburg)
In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie geïnformeerd over onze gezamenlijke wens om een gedeelte
van de NPO middelen die de gemeente Tilburg ontvangt, ter beschikking te stellen aan de buurten van
‘In de buurt gebeurt het’. Inmiddels kunnen we jullie melden dat onze wens door het college van
gemeente Tilburg is overgenomen en dat er een positief besluit is genomen om maximaal €650.000,ter beschikking te stellen aan Plein 013 voor een impuls aan het programma ‘In de buurt gebeurt het’.
Elke buurt kan aanspraak maken op een deel van dit budget door een buurtaanvraag te doen. Deze
aanvraag zal aan een aantal voorwaarden moeten voldoen o.a. dat de aanvraag gericht moet zijn op
zorg en welzijn waar onderwijs en gemeenten gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn én dat de
aanvraag bijdraagt aan de doelstelling om een zo dekkend mogelijk aanbod onderwijs- en
ondersteuningsvoorzieningen te krijgen voor alle leerlingen in de buurt. De buurtvoorzitters kunnen
in samenspraak met de ondersteuningsteams en andere stakeholders (in ieder geval SBO) een
aanvraag indienen die aansluit bij de doelgroep en huidige situatie van de scholen.
De exacte inhoud en voorwaarden voor de aanvragen en het tijdspad hierbij zal in de komende weken
nog nader met elkaar worden bepaald. Ons uitgangspunt is dat de aanvragen in het begin van
schooljaar 2022-2023 ingediend kunnen gaan worden. De aanvragen zullen besproken worden in de
coördinatiegroep, die door gemeente Tilburg, Plein 013 en T-primaiR wordt bemenst. De
coördinatiegroep zal de aanvragen doornemen en vervolgens adviezen voorleggen aan de stuurgroep.
De stuurgroep zal de officiële beoordeling van de aanvragen doen en de communicatie.
Bovenstaande is vooralsnog alleen van toepassing voor de buurten binnen de gemeente Tilburg. Er
lopen momenteel gesprekken met de gemeenten Hilvarenbeek, Goirle (incl. Alphen) en Oisterwijk om
een vergelijkbaar besluit en proces rondom NPO en In de Buurt gebeurt het te laten nemen. Indien
dit het geval is, zullen wij dit communiceren.

Loket Plein 013
Net zoals in afgelopen jaren wordt de datum van 1 juni gehanteerd. Dit betekent dat aanvragen die
vóór 1 juni 2022 ingediend zijn bij Loket Plein 013 wij de garantie geven dat de aanvragen voor de
zomervakantie worden behandeld.

Personele zaken
Lisanne Peters
Als aanvulling op de in ontwikkeling zijnde adviesfunctie van Plein 013 m.b.t. aanvragen voor extra
ondersteuning hebben is Lisanne Peters per 1 mei gestart als psycholoog bij de adviescommissie van
Plein 013 (Loket Plein 013).

Hallo allemaal,
Ik stel me graag even aan jullie voor.
Ik ben Lisanne Peters, 29 jaar en ik woon in Oosterhout.
Na mijn studie kind- en jeugdpsychologie heb ik op
verschillende plekken binnen het onderwijs gewerkt. Ik heb
ervaring opgedaan binnen het SBO, praktijkonderwijs, op een
dagbehandeling, bij een samenwerkingsverband voor
voortgezet onderwijs en daarna het primair onderwijs.
Nu maak ik de overstap naar Plein 013 om bij te dragen aan de adviescommissie. Ik spreek me uit
voor meer inclusiviteit en zet het belang van kinderen altijd voorop. Ik vind het interessant om
scholen uit te dagen om buiten de gebaande paden te zoeken naar oplossingen. Ik ben
nieuwsgierig, een beetje eigenwijs en ik bevind me graag tussen de mensen!
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten.
Lisanne

Praktische zaken
Er zijn veel zaken veranderd in de werkwijze en organisatie van Plein 013. Als gevolg hiervan is de
website niet meer actueel. De afgelopen periode zijn de voorbereidingen getroffen om tot een
nieuwe website te komen voor Plein 03. De verwachting is dat deze aan het einde van dit schooljaar
gereed zal zijn. Suggesties zijn welkom: info@plein013.nl

