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Nieuwsbrief Samenwerkingsverband Plein 013 
Zomer 2021 
 
Beste allen, 
Met deze nieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen 
Samenwerkingsverband Plein 013. 
 

Stand van zaken per 1-8-2021 
Het behoeft geen betoog dat 2020-2021 een bijzonder jaar was voor het samenwerkingsverband en 
de deelnemende scholen en schoolbesturen. Naast alle perikelen m.b.t. Corona die het hoofd 
moesten worden geboden en de uitvoering van alle lopende ondersteuningsactiviteiten, werd het 
afgelopen schooljaar 2020 een aantal speerpunten opgepakt waartoe eerder door het bestuur was 
besloten. Een aantal belangrijke onderwerpen die we de afgelopen periode hebben getackeld 
betreffen: 

 De afbakening van de scope en focus van Plein 013 t.o.v. T-PrimaiR (en vice versa). 
Dit heeft gezorgd voor een aangescherpte strategie van beide organisaties en voor minder 
‘bestuurlijke drukte’ en een betere agendavoering voor het overleg, zowel tussen de 
schoolbesturen als met de verschillende gemeenten. 

 Een herijking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het samenwerkingsverband en de 
schoolbesturen. 
Het niveau van de basisonderwijsondersteuning gaat omhoog en de desbetreffende 
schoolbesturen zullen hiervoor de benodigde ondersteuningsmiddelen ontvangen. De toeleiding 
naar extra ondersteuning (SO, SBO en andere arrangementen) blijft plaatsvinden vanuit Plein 
013. Het financieel allocatiemodel zal met ingang van het schooljaar 2021-2022 worden 
afgestemd op de herijkte verantwoordelijkheidsverdeling. 

 Het versterken van de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk m.b.t. passend onderwijs van de 
scholen. 
Een belangrijk aspect hiervan is de overgang van de aan Plein 013 verbonden consulenten naar 
de schoolbesturen voor het vervullen van de rol Begeleider Passend Onderwijs (BPO-er). Het 
herplaatsingsproces van de consulenten is in het voorjaar van 2021 afgerond. 

 De doorontwikkeling van het Programma In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH). 
Het programma IDBGH is bedoeld als impuls om de realisatie van thuisnabij passend onderwijs 
op gang te brengen. Het algemene doel van dit programma is het realiseren van een zo dekkend 
mogelijk aanbod van onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen voor leerlingen van 4 tot 13 
jaar in elke buurt. 

 Ook op het gebied van de kwaliteitszorg zijn het afgelopen schooljaar grote stappen gezet. 
De Werkgroep Kwaliteit heeft hard gewerkt aan de afstemming tussen de 
kwaliteitszorgsystemen van de afzonderlijke schoolbesturen en het algemenere 
kwaliteitszorgsysteem van het samenwerkingsverband. De werkgroep evalueert systematisch de 
gestelde doelen, activiteiten en resultaten en doet vanuit haar bevindingen aanbevelingen naar 
het bestuur van Plein 013. Op 24 juni 2021 heeft er voortgangsoverleg plaatsgevonden met de 
Onderwijsinspectie. Uit de terugkoppeling die we hebben gekregen, komt naar voren dat de 
inspecteur de kwaliteitszorg (standaard KA1) van Plein 03 nu voldoende vindt. 

 



 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 

Inrichting organisatie en formatie 
De inrichting van de organisatie en formatie van het 'nieuwe' Plein 013 is één van de laatste stappen 
in het transitieproces. Deze stap omvat ook de herijking van de werkwijze van het Loket.  
Met ingang van 1-8-2021 zal een beperkt aantal medewerkers aan Plein 013 verbonden zijn.  
Het gaat hierbij om de volgende functies: 

 Bestuurder (Jim Bijlstra; op interimbasis) 

 Coördinator kwaliteit en innovatie (Femke Janssen) 

 Coördinator advies en expertise (Jacqueline Klerkx) 

 Adviseurs (Marlon Goos en verder nog n.t.b.) 

 Expertisepool (op inhuurbasis) 

 Managementassistent (Miriam Geerts) 

 Voorzitter Toelaatbaarheidscommissie (n.t.b.) 

 Overige ondersteuning (op inhuurbasis) 
De herinrichting van Plein 013 is nog niet helemaal klaar. Ook de invoering van de nieuwe werkwijze 
van het Loket zal verder gestalte krijgen in de periode van 1-9-2021 tot 1-1-2022. In volgende 
nieuwsbrieven zullen we jullie op de hoogte houden van de voortgang. 
Tijdens verschillende afscheidsbijeenkomsten hebben we stilgestaan bij alle veranderingen van het 
afgelopen schooljaar. Bestuur, directie en coördinatoren hebben in dat kader hun dank uitgesproken 
voor de inzet van iedereen die de afgelopen jaren bij Plein 013 betrokken waren.  
 

Parelklassen 
Er is overleg geweest met de Parelklasconsulenten / ZML-experts vanuit Plein 013 over de vraag waar 
scholen na de transitie terecht kunnen voor vragen over de ZML-ers op hun scholen. Petra van 
Oosterhout kan via Xpect Primair als expert gevraagd worden en ook bij Expertisecentrum De Kracht 
kan advies gevraagd worden. Ook Wendy Kesting is vanuit Plein 013 tot de kerstvakantie nog 
beschikbaar voor vragen en ondersteuning m.b.t. de Parelklassen.  
Voor inlichtingen en aanmeldingen is zij te bereiken op w.kesting@plein013.nl 
 

Ondersteuningsplanraad (OPR) 
De OPR kent in het nieuwe schooljaar de volgende samenstelling: 

 Ronald Heidanus ( Leerkracht) Voorzitter 

 Aaron Keller ( Leerkracht) Secretaris 

 Marc Verheijen (Ouder) Penningmeester 

 Tessa Otten ( Ouder) 

 Heleen van der Vlugt ( Ouder) 

 Hilde Gerardts ( Leerkracht) 

 Tessa Djadoenath (Ouder) 

 Mary van der Zijden ( Leerkracht) 

 Petra Heijnekamp (Ouder) 

 Melissa Maxwell ( Ouder) 

 Gijs de Kort (Leerkracht) 

 Wendy Weel  (Leerkracht) 
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Raad van Toezicht 
De afgelopen periode zijn er door vertegenwoordigers van het bestuur en de OPR 
sollicitatiegesprekken gevoerd om te komen tot de benoeming van drie leden voor de nieuwe Raad 
van Toezicht. Inmiddels is de procedure succesvol afgerond. De Raad van Toezicht zal na de 
zomervakantie haar werkzaamheden oppakken in goed overleg met de Deelnemersraad (met daarin 
de schoolbesturen). In de eerste nieuwsbrief na de zomervakantie zullen we de leden van de Raad 
van Toezicht nader introduceren. 
 
ICT / website 
Met Ratho, de ICT-aanbieder van Plein 013 is afgesproken, dat de in gebruik zijnde server en e-
mailadressen van Plein 013 nog tot 1-10-2021 in de lucht blijven. Dit betekent dat je ook na de 
zomervakantie nog bij (voor jou) relevante documenten en andere informatie kunt. 
Na de zomervakantie zal ook de nieuwe website van Plein 013 worden ontwikkeld.  
De verwachting is, dat dit een paar maanden gaat duren. Ook hierbij geldt dus dat je er na de 
zomervakantie nog relevante informatie 'vanaf kunt halen'. 
 

Vervallen inlog consulenten OnderwijsTransparant 
Na 1 augustus zijn er geen consulenten meer werkzaam bij Plein 013. Hun rol in de toeleiding naar 
extra ondersteuning en daarmee in O&O van OnderwijsTransparant vervalt. Dat betekent dat de 
huidige consulenten niet meer met hun huidige Plein 013 mailadres zullen kunnen inloggen in 
Onderwijs Transparant. Vanaf 1 augustus zullen BPO-ers bij de verschillende scholen een rol krijgen 
in de toeleiding via Loket Plein 013 (voor een arrangement of TLV). Om een BPO-er inzage te geven in 
een dossier is het nodig om hem/haar als contactpersoon toe te voegen aan je school.  
In het bijgevoegde document "Vervallen inlog consulenten OnderwijsTransparant en nieuwe 
werkwijze" vind je verdere tekst en uitleg. Dit document is door Rian Janssen al eerder verspreid 
richting IB-ers en BPO-ers, maar voor de volledigheid nog een keer aan deze nieuwsbrief toegevoegd. 
Rian zal ook na de zomervakantie nog ondersteunen bij de herinrichting van OnderwijsTransparant 
en bij de overdracht. 
 

Kick-off Programmaplan In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH) 
Het Programma IDBGH is één van de ambities van Plein 013, T-PrimaiR en gemeenten.  
De schoolbesturen willen in samenwerking met de gemeenten in de regio (Alphen, Goirle, 
Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg) thuisnabij passend onderwijs en (preventieve) ondersteuning 
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 inmiddels een programmaplan opgesteld.  
Het wordt tijd dat de inhoud hiervan breder gaat worden gedeeld.  
We willen dan ook graag de inhoud van dit programmaplan aan alle betrokkenen presenteren. Meer 
informatie volgt nog.  
Voor nu is het van belang om 12 oktober van 13.00-17.00 uur alvast in de agenda te blokken.  
Voor meer informatie wordt verwezen het document "Save the date Kick-off Programmaplan IDBGH" 
dat aan deze nieuwsbrief is toegevoegd. 
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Tot slot 
We hopen jullie met deze nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd over de stand van zaken 
binnen Plein 013. Vragen en opmerkingen kun je net als altijd mailen naar info@plein013.nl 
Het afgelopen jaar heeft veel van iedereen gevraagd vanwege Corona en alle in gang gezette 
veranderingen. Alle betrokkenen binnen de scholen, gemeenten, netwerkpartners en Plein 013 
hebben een enorme veerkracht getoond en ervoor gezorgd dat de uitvoering van het (passend) 
onderwijs en alles wat daarmee samenhangt voor een groot deel doorgang kon vinden.  
Mede namens het bestuur wil ik daarom graag nogmaals mijn grote waardering uitspreken voor de 
getoonde inzet van iedereen en de bereikte resultaten. 
 
Fijne vakantie! 
 
Jim Bijlstra 
Directeur (a.i.) Plein 013 
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