
 

  

Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Plein 013 
Herfst 2020 
 
Beste collega’s, 
 
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van een aantal actuele ontwikkelingen binnen 
Samenwerkingsverband Plein 013. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

• Terugblik studiedag 28 oktober jl. 

• Actualisering ondersteuningsplan 

• Voortgang In De Buurt Gebeurt Het 

• Inleveren schoolondersteuningsprofiel 

• Evaluatie toeleiding extra ondersteuning 

• Handleiding en kaders ondersteuningsmiddelen 
 
Studiedag 28 oktober jl. 

Op 28 oktober hebben we via twee webinars weer contact met elkaar gehad. I.v.m. de COVID-19 
maatregelen konden we alleen digitaal bij elkaar te komen. Ondanks die beperking merkten we dat 
de betrokkenheid groot was. Er waren zo’n 250 deelnemers aanwezig en velen daarvan sloten bij 
beide webinars aan. Ze reageerden in de chats, polls of via de Mentimeter. 
In de ochtend hebben de bestuurders Arnoud van Leuven (Voorzitter bestuur Plein 013) en Marius 
Liebregts (Voorzitter bestuur T-PrimaiR) gereageerd op het verhaal van Patrick Kenis (Tilburg 
University) over netwerkorganisaties. Zijn presentatie sloot goed aan bij de complexiteit van het 
programma In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH). 

 
‘s Middags waren de leden van de ondersteuningsteams van de basis- en S(B)O-scholen digitaal 
aanwezig. Niet alleen professionals uit het onderwijs, maar ook de schoolmaatschappelijk werkers en 
GGD-ers sloten aan. Marianne den Otter (Fontys OSO) en Hans Schuman (Hogeschool Utrecht) gaven 
een boeiende presentatie over inclusiever onderwijs en interprofessioneel samenwerken. Daarna 



 

  

werd Laurie de Vroom (gemeente Tilburg, lid coördinatiegroep IDBGH) geïnterviewd over de relatie 
van wijkgericht werken en IDBGH. 
Deelnemers ontvangen een link om het webinar terug te kunnen kijken. Wilt u het webinar ook 
terugkijken, maar heeft u zich niet aangemeld? Stuur dan even een mailtje naar info@plein013.nl 
 
Ondersteuningsplan en Jaarplan 2021 
De afgelopen periode is er verschillende keren overleg geweest over het huidige ondersteuningsplan van 
samenwerkingsverband Plein 013, o.a. met het bestuur, de Onderwijsinspectie en de Ondersteuningsplanraad. 
We hebben vastgesteld, dat er veel overeenstemming is over de geformuleerde ambities. Het streven naar 
(meer) thuisnabij passend onderwijs en het versterken van het eigenaarschap van schoolbesturen en 
schoolteams blijft centraal staan. Wel is er behoefte aan een verdere concretisering van deze ambities in 
termen van doelen, activiteiten en resultaten. De komende periode gaan we daarmee verder aan de slag. Ook 
de door de Onderwijsinspectie verstrekte herstelopdracht zal worden verwerkt in het nieuwe 
ondersteuningsplan. De concrete uitwerking van de programma’s uit het geactualiseerde ondersteuningsplan 
zullen gestalte krijgen in het Jaarplan 2021. 
Ter voorbereiding op de actualisering van het ondersteuningsplan en het opstellen van het Jaarplan 2021 is er 
op vrijdag 13 november een strategiebijeenkomst van het bestuur (via Teams). Vragen die besproken zullen 
worden zijn onder andere: 

• Welke merkbare / meetbare doelen streven we na met het programma In De Buurt Gebeurt 
Het (IDBGH)? 

• Hoe gaan we de transitie van de voorzieningen (naast de Schakelklassen o.a. Talent in beeld, 
Parelklassen en de netwerken van directeuren en ib-ers) realiseren? Welke rol kan T-PrimaiR 
gaan spelen als het gaat om de coördinatie en uitvoering? 

• Hoe gaan we de terugkeer van de bij Plein 013 gedetacheerde medewerkers naar de 
schoolbesturen realiseren en hoe gaan we de allocatie van de hierbij vrijvallende middelen 
regelen? 

• Hoe geven we (verder) vorm aan de inrichting van de governance van Plein 013? 
 
In de buurt gebeurt het (IDBGH) 
Het realiseren van meer thuisnabij passend onderwijs binnen het werkgebied van Plein 013 is één van de 
belangrijkste (en overkoepelende) ambities uit het ondersteuningsplan. Deze ambitie heeft de afgelopen 
periode vorm gekregen in het programma IDBGH. Alle startgesprekken in de 16 buurten hebben 
plaatsgevonden en elke buurt beschikt over een enthousiaste procesbegeleider. In de vorige nieuwsbrief 
werd al aangegeven dat het nu zaak wordt dat de scholen planmatig aan de slag gaan en de krachten gaan 
bundelen met collega’s en met alle overige instanties die een rol spelen bij het realiseren van thuisnabij passend 
onderwijs. Ter versterking van dit proces heeft het bestuur van Plein 013 besloten een coördinatiegroep in te 
richten en die de opdracht te geven om te komen tot een programmaplan voor IDBGH. Dit programmaplan moet 
het kader gaan vormen voor de activiteiten die uiteindelijk op school- en op buurtniveau zullen worden uitgevoerd. 
De coördinatiegroep bestaat uit Laurie de Vroom, Femke Janssen en Ludy Meister. Voor de ondersteuning van de 
coördinatiegroep en de afstemming is er namens de gemeente, T-PrimaiR en Plein 013 een bestuurlijke stuurgroep 
gevormd. Nadere informatie hierover volgt in een volgende nieuwbrief. 
Tijdens de eerdergenoemde strategiebijeenkomst van het bestuur op 13 november zal het programma IDBGH één 
van de gespreksonderwerpen zijn. Daarop vooruitlopend kan al wel een aantal belangrijke uitgangspunten worden 
genoemd die van belang zijn bij de verdere ontwikkeling van IDBGH: 

• Verder in kaart brengen van de desbetreffende kinderen en hun ondersteuningsbehoefte. 

• Verder in kaart brengen van de behoefte aan externe ondersteuning van de scholen in de 
verschillende buurten. 

• Verder in kaart brengen van relevante samenwerkingspartijen (o.a. kinderopvang, zorg en 
S[B]O). 

• Zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande plannen binnen de besturen en scholen 
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(uiteindelijk zullen de doelen, activiteiten en resultaten in relatie tot thuisnabij passend 
onderwijs, en de [externe] samenwerking die hiervoor nodig is, een plek moeten krijgen in de 
bestuursplannen, schoolplannen, onderwijskundige jaarplannen en 
schoolondersteuningsprofielen). 

• Zo goed mogelijk aansluiten bij de actuele situatie binnen scholen en buurten. Het gaat om 
maatwerk en scholen en buurten zullen dus van elkaar verschillen in termen van tempo en 
inhoudelijke invulling van IDBGH. 

 
Onderdeel van het onderzoeken van de ondersteuningsbehoefte van de scholen in de verschillende buurten is 
het in kaart brengen van de behoefte aan externe ondersteuning. Hierbij moet onder andere worden gedacht 
aan de inzet van de huidige consulenten van Plein 013. Zodra we een eerste beeld hebben van de gewenste 
inzet van de consulenten in het kader van IDBGH gaan we aan de slag met het maken van een plan voor de 
transitie van de huidige situatie naar de nieuwe situatie. We verwachten rond de kerstvakantie aan dit plan te 
kunnen gaan werken. Uiteindelijk willen we gezamenlijk duidelijkheid gaan geven over het aantal benodigde 
consulenten, de gevraagde competenties, de invulling van de coördinatie en het werkgeverschap. Ook de 
samenhang en de eventuele samenwerking met de externe dienstverlening van OC Leijpark van Biezonderwijs 
en het SBO van Stichting BOOM zal hierbij worden betrokken. 
 
Reminder inleveren schoolondersteuningsprofiel 
Eerder is via de aangesloten schoolbesturen het proces om te komen tot nieuwe 
schoolondersteuningsprofielen uitgezet. Om scholen en schoolbesturen hierbij te ondersteunen heeft de 
Werkgroep Kwaliteit een handreiking gemaakt, deze is eerder gedeeld.  
De deadline voor het inleveren van de schoolondersteuningsprofielen nadert. Plein 013 ontvangt graag uiterlijk 
in de eerste week van november 2020 de vernieuwde schoolondersteuningsprofielen van de aangesloten 
scholen. De voorkeur gaat ernaar uit om dit te doen via de aangesloten schoolbesturen, omdat deze route 
eerder ook gekozen is bij het uitzetten van het proces. De vernieuwde schoolondersteuningsprofielen kunnen 
worden verstuurd naar info@plein013.nl 
 
Evaluatie toeleiding naar extra ondersteuning 
Eerder is gevraagd aan Intern begeleiders en consulenten (bij het IB-netwerk) om een evaluatieformulier in te 
vullen, zodat de nieuwe werkwijze en de ondersteuningscategorieën kunnen worden geëvalueerd. We hebben 
hier veel reactie(s) op ontvangen en willen iedereen die de moeite heeft genomen om dit formulier in te vullen 
bedanken. We gaan ermee aan de slag en zullen de input onder andere verwerken in het jaarverslag van Loket 
Plein 013. 
 
Handleiding en kaders inzet ondersteuningsmiddelen 
De netwerkbijeenkomst die op 8 oktober zou worden gehouden kon vanwege Corona helaas niet doorgaan. 
Eén van de thema’s die aan de orde zou komen was de verantwoording van de ondersteuningsbudgetten. Het 
document ‘Handleiding en kaders voor de inzet van ondersteuningsbudgetten’ is op 29 september jl. per mail 
verstuurd aan de direct betrokkenen. N.a.v. deze mail is er een aantal vragen en opmerkingen binnengekomen. 
Zoals indertijd afgesproken, hebben we deze vragen en opmerkingen verzameld en samen met onze reactie in 
een ‘vraag- en antwoorddocument’ opgenomen. Dit document wordt in de eerste week van november 2020 
gemaild naar iedereen. 
 
Graag horen we van jullie welke vragen er leven m.b.t. de ontwikkelingen binnen Plein 013. In onze volgende 
nieuwsbrief, die naar verwachting rond de kerstvakantie zal verschijnen, kunnen we daar dan op ingaan. 
Vragen en opmerkingen kun je mailen naar info@plein013.nl 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur en de coördinatoren van Plein 013, 
 
Jim Bijlstra 
Directeur (a.i.) Plein 013 
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