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Voorwoord
Voor u ligt het Jaarverslag 2020 van Plein 013. Het behoeft geen betoog dat 2020 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 in 2020 een aantal speerpunten opgepakt waartoe eerder door het
bestuur was besloten. Deze komen voort uit de herstelopdracht van de Onderwijsinspectie en uit het
Ondersteuningsplan 2019-2023, waarin de ambities van het samenwerkingsverband zijn vastgelegd.
Een aantal belangrijke onderwerpen die we in 2020 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
schoolbesturen voor BaO 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 in 2021 worden afgestemd op de herijkte
verantwoordelijkheidsverdeling.
Het versterken van de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk m.b.t. passend onderwijs van de
scholen was een belangrijk argument om te komen tot de aangescherpte
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het samenwerkingsverband en de schoolbesturen. Voor
de beëindiging en overdracht van voorzieningen, projecten en (gedetacheerde) medewerkers zijn
in 2020 de voorbereidingen getroffen.
De doorontwikkeling van het Programma In De Buurt Gebeurt Het. 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 in 2020 grote stappen gezet. Zo is er een Werkgroep
Kwaliteit opgericht met deelname van experts op het gebied van kwaliteitszorg vanuit Plein 013
en de verschillende schoolbesturen. De werkgroep werkt 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.
In het voorliggende jaarverslag gaan we nader in op de ondersteuningsactiviteiten die vanuit Plein
013 zijn uitgevoerd en op de strategische speerpunten. Het voorliggende jaarverslag bestaat uit twee
onderdelen: het bestuursverslag en het financieel jaarverslag. In het bestuursverslag komt de
algemene informatie m.b.t. het samenwerkingsverband aan de orde, gevolgd door een beschrijving
van de gestelde doelen, de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten. Het bestuursverslag
wordt afgesloten met een uitgebreide toelichting op de financiën. Het financieel jaarverslag bevat de
jaarrekening die is opgesteld door Groenendijk Onderwijsadministratie.
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. Het bestuur
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wil daarom graag zijn grote waardering uitspreken voor de getoonde inzet van iedereen en de
bereikte resultaten.
Namens het bestuur van Samenwerkingsverband Plein 013,
Marius H.F. Liebregts, voorzitter
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1 Algemene informatie
1.1 Juridische structuur
De voorloper van het huidige samenwerkingsverband is op 23-12-1998 opgericht en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel met nummer 18054275. Op 5 juli 2013 zijn de statuten en naam van
Stichting Samenwerkingsverband WSNS Tilburg gewijzigd in Stichting Samenwerkingsverband PO 3004. In februari 2014 is de naam van het samenwerkingsverband gewijzigd in Plein 013.
Contactgegevens:
Adres: Ringbaan Oost 240, 5018 HC Tilburg
Correspondentieadres: Postbus 1372, 5004 BJ Tilburg
Telefoonnummer: 013-21 00 13 0
Website: https://www.plein013.nl
Contactpersoon: Jim P. Bijlstra, directeur (a.i.)

1.2 Deelnemende schoolbesturen
Op basis van de regio-indeling voor het PO maken de scholen voor basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en speciaal onderwijs uit de gemeente Tilburg en omliggende gemeenten Goirle,
Oisterwijk, Alphen en Chaam en Hilvarenbeek deel uit van het samenwerkingsverband. In
onderstaande lijst zijn de aangesloten besturen opgenomen.
1. Stichting SIPO Breda
2. Stichting Tangent Tilburg
3. Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs Hilvarenbeek
4. Stichting Opmaat Groep Tilburg
5. Stichting Xpect Primair Tilburg
6. Stichting Biezonderwijs Tilburg
7. Stichting Edu-Ley Goirle
8. Stichting BOOM Oisterwijk
9. Stichting Koraal
10. Stichting Het Groene Lint Chaam
11. Stichting Pallas Uden
12. Stichting Onderwijscentrum Leijpark Tilburg

1.3 Governance
Elk aangesloten schoolbestuur is vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuur van Plein 013 bestaat
derhalve uit 12 leden, waar de voorzitter, de penningmeester en de secretaris deel van uitmaken. In
2020 werd het bestuur gevormd door de volgende personen:
De heer Arnoud van Leuven, voorzitter (Stichting Samenwijs Opvang & Onderwijs
De heer Jeroen Zeeuwen, secretaris (Stichting BOOM)
De heer Harry Hoekjen, penningmeester (Stichting Onderwijs Centrum Leijpark)
Mevrouw Carin Zandbergen (Stichting Xpect Primair)
Mevrouw Anneke Doorman (Stichting Het Groene Lint)
De heer Mohamed Talbi (Stichting SIPO)
De heer Marcel van den Hoven (Stichting Tangent)
De heer Ladja Jiran (Stichting Pallas)
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De heer Paul van Aanholt (Stichting Edu-Ley)
De heer Marius Liebregts (Stichting Opmaat Groep)
De heer Gijs de Bont (Stichting Biezonderwijs)
De heer Stan Hofkes (Stichting Koraal)
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. In het bijzonder draagt ze
eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van de doelstellingen van de stichting en het uitvoeren
van de wettelijke taken van het samenwerkingsverband.
Commissies
Het bestuur fungeert tevens als intern toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe op de
uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden welke door hem aan de directeur
zijn gemandateerd en staat hij de directeur met raad terzijde. Binnen het bestuur zijn de volgende
commissies actief:
De Werkgeverscommissie, bestaande uit de voorzitter en een algemeen bestuurslid, geeft vorm
en inhoud aan het werkgeverschap van de directeur.
De Auditcommissie is verantwoordelijk voor de (verbetering van de) planning en control en
bestaat uit de penningmeester en een algemeen bestuurslid.
De Agendacommissie, bestaande uit de secretaris en de voorzitter, bewaakt de agenda en stemt
de verwachtingen daaromtrent af.
Naar aanleiding van het onderzoek door de Onderwijsinspectie heeft het bestuur besloten toe te
gaan werken naar een volledig onafhankelijk intern toezicht. In 2020 zijn hiertoe de eerste stappen
gezet. Het proces wordt in 2021 afgerond (zie ook Hoofdstuk 2).

1.4 Rapportage toezichthoudend orgaan
Uitgangspunten
Het nieuwe ondersteuningsplan (2019-2023) van het samenwerkingsverband Plein013 heeft als
uitgangspunt: "Geen kind de buurt uit, dankzij…" met daarin opgenomen de kernwaarden:
persoonlijke aandacht, solidariteit, openheid en vertrouwen. Deze waarden vormen het leidend
principe waarmee het onderwijs voor iedere leerling in onze regio passend wordt gemaakt.
De interventies die zichtbaar zijn in de begroting 2020 en Meerjarenbegroting 2020-2024 komen
voort uit het Ondersteuningsplan van Plein 013. Een consequentie van de uitwerking van het
ondersteuningsplan 2019-2023 zal zijn dat de schoolbesturen en schoolleiders het eigenaarschap in
handen krijgen en vorm kunnen gaan geven aan de voorzieningen in hun buurt of dorp. Daarbij
zullen de voorzieningen die het samenwerkingsverband sinds 2014 coördineerde overgaan naar de
schoolbesturen. Dat betekent dat zo goed als alle detacheringen bij het samenwerkingsverband per
1-8-2021 beëindigd zullen worden. De werknemers die daarbij betrokken zijn zullen terugkeren bij
hun eigen bestuur en vandaaruit kan hun expertise in overleg aangewend gaan worden.
"In de buurt gebeurt het" en "Geen kind de buurt uit, dankzij…" houdt de belofte in zich dat er in de
toekomst minder kinderen naar SBO en SO verwezen hoeven te worden, omdat er meer
ondersteuningskracht in de reguliere scholen in de buurten en dorpen binnen de regio wordt
gerealiseerd. Dat gaat gebeuren doordat de scholen de handen ineen gaan slaan en hun expertise
gericht gaan delen. Daarnaast wordt met name door slimme aanwending van de expertise van het SO
en SBO in de regio het niveau van de ondersteuning omhoog gebracht. De schoolleiders zullen
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daarbij de partners van de verschillende instanties in de buurt betrekken, zoals gemeenten,
zorgpartners en alle betrokken organisaties die bij het ontwikkelingsproces van ieder kind betrokken
zijn. De verschillende instanties brengen in beeld wat hun buurt nodig heeft en welke ondersteuning
zij van het samenwerkingsverband verwachten. Het resultaat van de intensieve samenwerking is dat
meer kinderen thuisnabij naar school kunnen gaan, omdat scholen een hoger ondersteuningsniveau
krijgen.
Vergaderingen
In 2020 heeft het bestuur negen keer vergaderd. In de eerste helft van het jaar werden de
bestuursvergaderingen van Plein 013 en T-PrimaiR gecombineerd. De vergaderingen werden geleid
door Sacha Ausems, een onafhankelijk technisch voorzitter. Tijdens de bestuursvergaderingen zijn
o.a. de volgende onderwerpen besproken:
Rol onafhankelijk voorzitter
Wijze van vergaderen
Eén tafel (integratie Plein 013 en T-PrimaiR)
Voorbereiding OOGO en terugkoppeling
Ondersteuningsplan 2019-2023
Jaarplan 2020 en transitieplannen
Financiële voortgangsrapportages
Reglement Loket Plein 013
Kwaliteitszorg
In De Buurt Gebeurt Het
Inrichting financiële functie
Jaarverslag 2019
Werving & selectie en opdracht interim-directeur
Herstelopdracht Onderwijsinspectie
Herinrichting governancemodel
Strategische koers (heidag 13-11-2020)
Begroting 2021 en meerjarenraming

1.5 Personeel
Algemeen
Plein 013 kent normaal gesproken een directeur die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het
beleid van de stichting en die leiding geeft aan het personeel dat is verbonden aan het
samenwerkingsverband. De directeur van het samenwerkingsverband is in 2019 vertrokken en
tijdelijk vervangen door een coördinator. Met ingang van 15-8-2020 is deze coördinator opgevolgd
door een directeur (a.i.).
Ongeveer 110 personeelsleden voeren dagelijks werkzaamheden uit voor Plein 013. Het merendeel
van deze medewerkers voert deze werkzaamheden uit in de scholen. Te denken valt aan
consulenten, leraren in de Talentklassen, medewerkers Steunpunt Hoogbegaafdheid, leraren en
ondersteuners in de Schakelklassen en leraren en ondersteuners in de Parelklassen.
Bij het personeel dat werkzaamheden verricht voor Plein 013 waren in 2020 in rechtspositionele zin
de volgende groepen te onderscheiden:
In dienstverband bij Plein 013 (2)
Gedetacheerd vanuit een van de schoolbesturen (84)
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Payroll (15)
ZZP (5)
Gedetacheerd vanuit andere partner (5)
Beleid inzake beheersing van uitkeringen na ontslag
Hoewel voor een groot deel van de personeelsleden geen formele werkgeversrelatie bestaat, handelt
Plein 013 conform richtlijnen van goed werkgeverschap. Voorwaarden zoals opgenomen in de CAOPO en het reglement van het Participatiefonds gelden daarbij als richtsnoer. De formele uitvoering
van ontslag en de daarbij passende maatregelen ligt bij de uitleners. Dit beleid zorgt ervoor dat de
financiële gevolgen voor de organisatie beperkt kunnen blijven. In 2020 zijn er geen ontslagsituaties
geweest die tot extra uitkeringen hebben geleid.
Nieuw beleid
In 2019 is richting gekozen door het bevoegd gezag betreffende het personele beleid in de toekomst.
Gedetacheerde werknemers hebben vanuit hun schoolbestuur de mogelijkheid aangeboden
gekregen hun lopende contracten bij Plein 013 te continueren tot 01-08-2021. Daarna zullen de
gedetacheerde werknemers terugkeren binnen hun schoolbesturen. Het werkgeverschap dat is
gekoppeld aan voorzieningen binnen het samenwerkingsverband komt bij de schoolbesturen. Om te
voorkomen dat gewenste expertise uit de regio verdwijnt, is een transitieproces ingericht dat erop
gericht is expertise te behouden voor de ambitie om in de buurten (en dorpen) een zo dekkend
mogelijk netwerk te realiseren. Voor details wordt verwezen naar Hoofdstuk 2.

1.6 Ondersteuningsplanraad (OPR)
Er is een OPR ingericht volgens de wettelijke voorschriften. De OPR van Plein 013 bestaat uit 12
leden: 6 ouders en 6 personeelsleden uit de scholen. De OPR werkt op basis van statuten en een
reglement. De OPR heeft een advies- en instemmingsrecht (afhankelijk van het onderwerp) en wordt
betrokken bij te nemen besluiten over o.a. de volgende aangelegenheden:
De benoeming van toezichthouders / het toezichthoudend orgaan;
De benoeming van het bestuur van het samenwerkingsverband;
De vaststelling van het ondersteuningsplan (instemmingsrecht);
De vaststelling van (financiële) jaar- en programmaplannen.
Vergaderingen
In 2020 heeft de OPR zes keer vergaderd, waarvan twee keer in aanwezigheid van de directeur (a.i.).
Tijdens de vergaderingen zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken:
Rol coördinator (tot 1-8-2020)
Rol technisch voorzitter Plein 013 en T-PrimaiR
Ondersteuningsplan 2019-2023
Jaarplan 2020
Herstelopdracht Onderwijsinspectie
Opdracht directeur a.i. (vanaf 15-8-2020)
Samenstelling OPR en verkiezingen
Terugkoppeling heidag bestuur (13-11-2020)
Nieuwsbrieven Plein 013
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1.7 Klachten- en bezwaarprocedure
Plein 013 heeft een eigen Bezwaaradviescommissie TLV ingesteld welke voldoet aan de wettelijke
eisen en het eigen reglement. Opdracht van de commissie is om bezwaar aangaande het al dan niet
afgeven van de TLV of arrangement of de hoogte van de TLV of arrangement te toetsen en het
samenwerkingsverband te adviseren over een vervolg. Het samenwerkingsverband is aangesloten bij
een landelijke bezwaaradviescommissie ter beslechting van besluitvormingsgeschillen en/of andere
handelingen in het kader van het samenwerkingsverband. In Hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de
uitkomsten van de klachten- en bezwaarprocedure in 2020.
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2 Plannen 2020 en evaluatie
2.1 Missie en visie
Plein 013 is gericht op het realiseren van thuisnabij passend onderwijs door een samenhangend
geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen basisscholen te (doen) organiseren op
een zodanige wijze dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doormaken. Deze algemene doelstelling betekent voor het samenwerkingsverband dat onderwijs
wordt aangeboden voor iedere leerling, passend bij zijn of haar onderwijsbehoefte en
mogelijkheden. Het is onze missie en ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig
in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder
kind zich optimaal kan ontwikkelen.
Reeds in 2017 is een nieuwe visie geformuleerd met de nadruk op het eigenaarschap van
professionals, schoolleiders en besturen. Passend onderwijs is onderdeel van hun integrale
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs voor ieder kind. Aansluitend op de nieuwe visie is in 2018
een nieuwe ambitie geformuleerd: een zo inclusief mogelijke vorm van onderwijs voor ieder kind in
de buurt of het dorp waar het kind woont. Deze koers heeft in 2019 geleid tot een
nieuw ondersteuningsplan rondom de kernwaarden persoonlijke aandacht, solidariteit, openheid en
vertrouwen. In 2020 is het nieuwe ondersteuningsplan formeel in werking getreden.
In de overige paragrafen van dit hoofdstuk worden de concrete doelen beschreven die het
samenwerkingsverband in 2020 nastreefde en de bijbehorende activiteiten. Vervolgens wordt
ingegaan op de uitkomsten van de evaluatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:
Het staand beleid van het samenwerkingsverband (‘going concern’).
De ontwikkelagenda van het samenwerkingsverband (‘growing concern’).

2.2 Doelen en activiteiten staand beleid
In het ondersteuningsplan is het volgende algemene doel opgenomen: “Het samenwerkingsverband
stelt zich ten doel een samenhangend geheel van (benodigde) ondersteuningsvoorzieningen in
iedere buurt of dorp te realiseren zodat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doormaken en leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend en thuisnabij mogelijke
plaats in het onderwijs krijgen.” Dit algemene doel is vertaald naar concrete doelen, verdeeld over
negen verschillende domeinen. Deze domeinen komen terug in de kwaliteitskalender als onderdeel
van het systeem voor kwaliteitszorg. Naast de concrete doelen worden hieronder de daarbij
behorende activiteiten beschreven.
Beleid en ambitie
De totstandkoming van het ondersteuningsplan en de inhoud voldoen aan de wettelijke
voorschriften. In het voorjaar van 2020 is er een nieuw Ondersteuningsplan voor de planperiode
2019-2023 geschreven. Dit plan is op 31 mei 2020 toegestuurd naar de Onderwijsinspectie.
Organisatie
De organisatie van het samenwerkingsverband is transparant en effectief ingericht.
Het bestuur handelt volgens de statuten en de Code Goed Bestuur en legt uit wanneer het
daarvan afwijkt.
Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht georganiseerd en transparant vastgelegd.
Het interne toezicht werkt professioneel en onafhankelijk.
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De directeur van het samenwerkingsverband voert een deugdelijk kwaliteits-, personeels-, en
financieel beleid.
Er is een OPR ingericht volgens wettelijke voorschriften.
Het samenwerkingsverband zorgt voor een deugdelijke regeling voor bezwaar en beroep.
Toeleiding naar extra ondersteuning
Toeleiding en advisering gebeurt via het Loket van Plein 013. Het Loket richt zich op:
Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling op verzoek van het bevoegd
gezag van een school waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het onderwijs aan een speciale school voor
basisonderwijs of tot het speciaal onderwijs op verzoek van het bevoegd gezag van een school,
waar de leerling is aangemeld of ingeschreven.
Het bemiddelen in probleemsituaties. Het samenwerkingsverband heeft een makelaar in dienst
die ouders en scholen ondersteunt bij het vinden van een passende onderwijsplaats voor een
leerling en op afroep als ‘mediator’ kan ondersteunen bij het gesprek tussen school en ouders.
De makelaar benut daarbij de kennis van het netwerk van scholen en kan vanuit een onpartijdige
positie de scholen en ouders adviseren. De makelaar is op afroep beschikbaar voor alle scholen.
Het Loket van Plein 013 levert periodiek een managementrapportage met daarin het getalsmatige
verloop van aanvragen en toelaatbaarheidsverklaringen in de afgelopen periode. Daarnaast
rapporteert het Loket algemene bevindingen ten aanzien van de behandelde aanvragen. Daarbij
vindt een analyse van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens plaats.
Dekkend netwerk
In het samenwerkingsverband is voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een
passende onderwijsplek beschikbaar. In het samenwerkingsverband zit geen enkel kind langer dan
drie maanden thuis zonder instemming van de leerplichtambtenaar of toegekende
onderwijstijdontheffing van Inspectie van het Onderwijs.
In het samenwerkingsverband krijgt, waar mogelijk, iedere leerling thuisnabij (in de buurt) een
passend onderwijsaanbod.
Kinderen uit de regio krijgen zo regulier en thuisnabij mogelijk onderwijs: in een passende
onderwijsvoorziening vlakbij of met specialistische inzet (in de buurt of het dorp).
Er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van regulier en speciaal (basis)onderwijs om
tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoefte(n) van de kinderen.
Een belangrijk aspect van dit kwaliteitsdomein is het voorkomen van thuiszitters. Dit is een complexe
zaak. Enerzijds vereist het overleg tussen meerdere partners met elk hun eigen
verantwoordelijkheid; anderzijds vereist het een doortastende houding en doorzettingskracht bij het
vinden van passende oplossingen. Leidraad hierbij is het Convenant Thuiszitterspact waarin
gemeenten en schoolbesturen ambities en een uitvoeringsagenda voor de komende jaren hebben
opgesteld. Dit convenant wordt in 2021 herzien, geëvalueerd en (waar nodig) aangepast. In 2020 is
er regelmatig overleg gevoerd met de Afdeling Leerplicht, o.a. over de aanlevering van de benodigde
gegevens, de inzet van de leerplichtambtenaren en de verbetermogelijkheden in de samenwerking.
Ook zijn er in 2020 gesprekken gestart met de Afdeling Leerplicht en samenwerkingsverband
PortVolio over het voorkomen van vrijstellingen onder 5a.
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Ondersteuning op school
De basisondersteuning op de scholen voldoet aan de omschrijving in het ondersteuningsplan. Dit is
onderdeel van de kwaliteitszorg van de aangesloten schoolbesturen en scholen. Alle scholen in de
regio hebben de opdracht gekregen om in kalenderjaar 2020 een nieuw schoolondersteuningsprofiel
op te stellen. Vanuit de Werkgroep Kwaliteit is hiertoe een handreiking uitgebracht. In de
handreiking zijn voorbeelden gegeven waar men aan kan denken bij het beschrijven van de vijf IVOvelden. Gevraagd is aan de schoolbesturen en scholen om de nieuwe schoolondersteuningsprofielen
voor het einde van het jaar te sturen naar Plein 013, zodat deze konden worden geanalyseerd.
Ondersteuning van scholen
In het samenwerkingsverband worden scholen ondersteund bij het vormgeven van passend
onderwijs, zowel voor het verhogen van de expertise op het gebied van de ondersteuning van
leerlingen als voor het oplossen van concrete vraagstukken. In 2020 ging het hierbij o.a. om:
Inzet van consulenten en experts
Organisatie diverse netwerkbijeenkomsten
Beschikbaar stellen Kurzweil
Inzet tolkvoorziening Brug naar Taal
Ondersteuningsvoorzieningen
In het samenwerkingsverband is er een samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen
tussen en binnen scholen. In 2020 zijn er voor verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
voorzieningen binnen Plein 013 ingericht, waaronder:
Impulsklassen
Een groepje leerlingen met werk-, houding- en/of gedragsproblemen in een reguliere school gaat
één dagdeel per week naar de Impulsklas en werkt daar onder gespecialiseerde begeleiding aan
het reguliere schoolwerk. De Impulsklas wordt begeleid door een speciaal hiervoor opgeleide
leerkracht. Iedere leerling neemt samen met één van zijn ouders deel. In 2020-2021 zijn er 2
impulsklassen gestart. I.v.m. de coronamaatregelen zijn bijeenkomsten uitgesteld en zijn er
alternatieve vormen bedacht; kortere bijeenkomsten gericht op de eigen doelen van de
leerlingen gelinkt aan specifieke executieve functies.
Schakelklassen
Op verzoek van gemeenten en schoolbesturen zijn voor leerlingen met een grote taalachterstand
en voor nieuwkomers die de Nederlandse taal volledig onmachtig zijn, aparte voorzieningen
ingericht onder de noemer Schakelklassen. Het doel van de Schakelklassen is om de leerlingen
door middel van een taalbad voldoende taalvaardigheid mee te geven waarna hun
ontwikkelkansen in verhouding komen tot hun potenties. Het budget komt tot stand door
subsidie van gemeente Tilburg aangevuld met inleg vanuit de deelnemende scholen.
Talent in Beeld
Talent in Beeld is een voorziening waarmee het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen wordt
verbeterd. Talent in Beeld bestaat uit drie onderdelen: Steunpunt Hoogbegaafde leerlingen
(advisering en begeleiding van scholen op leerling- en schoolniveau), Intermezzo
(orthopedagogische Plusklas/deeltijd) en Talent (2 klassen voor voltijd
hoogbegaafdheidsonderwijs).
Parelklassen
Een Parelklas is een voorziening in een reguliere basisschool bedoeld voor leerlingen met een
verstandelijke beperking. In 2020 waren er drie Parelklassen, gehuisvest in drie verschillende
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basisscholen, geografisch verdeeld over het samenwerkingsverband. Alle leerlingen die gebruik
maken van de voorziening Parelklas hebben een OPP dat jaarlijks bijgesteld en geëvalueerd
wordt.
Samenwerking
Er is een doorgaande lijn tussen voorschool en het primair onderwijs. Doorgaande leer- en
ontwikkelingslijnen worden in afstemming opgesteld met vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
Consulenten en experts worden hiertoe door Plein 013 afgevaardigd. Daarnaast is er een warme
overdracht richting het voortgezet onderwijs. Er is hierover nauw contact met PortVolio, het
samenwerkingsverband voor het voortgezet onderwijs. Ook is er aansluiting bij diverse overleggen
met overige netwerkpartners, zowel op casusniveau als beleidsmatig.
Ten behoeve van een sterkere zorgstructuur zijn in 2020 aan de ondersteuningsteams van
basisscholen en speciale basisscholen uren schoolmaatschappelijk werk (SMW) en uren
jeugdgezondheidszorg (JGZ) toegewezen. De uitvoering hiervan was in handen van IMW.
Een ander onderdeel van het kwaliteitsdomein 'samenwerking' betreft KomPas. Dit project richt zich
op kinderen in de basisschoolleeftijd, waarbij door het inzetten van kortdurende specialistische
hulpverlening problematiek vroegtijdig wordt verminderd en erger wordt voorkomen. Het gaat
hierbij om een tijdelijk project (tot medio) 2021, gefinancierd door de gemeenten, Regio Hart van
Brabant en het samenwerkingsverband.
Ondersteuningsmiddelen
De beschikbare middelen van het samenwerkingsverband komen ten goede aan de ondersteuning
van de kinderen. In dat kader wijst het samenwerkingsverband de ondersteuningsmiddelen toe zoals
afgesproken in het Ondersteuningsplan en toetst het de inzet van de ondersteuningsmiddelen op
rechtmatigheid en doelmatigheid. In 2020 zijn, als onderdeel van de ontwikkelagenda, belangrijke
randvoorwaardelijke stappen gezet om een beter zicht te krijgen op de inzet van de
ondersteuningsmiddelen (zie paragraaf 2.3 en 2.4)

2.3 Evaluatie staand beleid
Relevante gegevens
Ter voorbereiding van de evaluatie van de doelen en activiteiten van het staand beleid van het
samenwerkingsverband zijn per kwaliteitsdomein relevante gegevens verzameld. Onderstaande
tabel geeft hiervan een overzicht.
Kwaliteitsdomein
1. Beleid en ambitie

2. Organisatie

Relevante gegevens / documenten
Ondersteuningsplan 2019-2023
Herstelopdracht Onderwijsinspectie
(Ondersteuningsplan)
Jaarplan 2019-2020
Jaarplan 2020
Herstelopdracht Onderwijsinspectie (KA1 en
governance)
Voortgangsrapportage herstelopdracht KA1.
o Kwaliteitsbeleid
o Kwaliteitskalender
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3. Toeleiding extra ondersteuning

4. Dekkend netwerk

5. Ondersteuning op school

6. Ondersteuning van scholen

7. Ondersteuningsvoorzieningen

8. Samenwerking
9. Ondersteuningsmiddelen

o Voortgangsrapportage(s) (ieder kwartaal)
o Notitie algehele kwaliteitsdoelen
o Agenda en notulen WG Kwaliteit
o Notities WG Kwaliteit
Verslaglegging Bezwaaradviescommissie TLV
Reglement Loket Plein 013
OnderwijsTransparant (toeleiding naar extra
ondersteuning; toekenning arrangementen, TLV
SBO en TLV SO).
Jaarverslag Loket Plein 013
Jaarverslag Makelaar
Verslaglegging onderzoek Innovatie013
Dashboard Passend Onderwijs
Kijkglazen DUO
Registratie verzuim, thuiszitters (leerplicht)
Vensters (scholenopdekaart.nl)
OnderwijsTransparant (analyse op buurtniveau)
Onderzoeksverslagen / inspectieoordelen
deelnemende schoolbesturen/scholen
Kwaliteitszorg(systemen) schoolbesturen
Schoolondersteuningsprofielen deelnemende
scholen
Handreiking schoolondersteuningsprofielen (WG
Kwaliteit)
Analyse schoolondersteuningsprofielen Plein 013
Verslaglegging onderzoek Innovatie013
Jaarverslagen deelnemende
schoolbesturen/scholen
Jaarverslag Consulenten
Managementrapportage(s) netwerken
Managementrapportage(s) projecten
Jaarverslag Impulsklassen
Jaarverslag Schakelklassen
Jaarverslag Talent in Beeld
Jaarverslag Parelklassen
Verantwoordingsrapportage KomPas
Agenda en notulen OOGO

Begroting 2020 en meerjarenraming

De in bovenstaand overzicht genoemde documenten zijn in verband met de overzichtelijkheid van dit
jaarverslag niet toegevoegd. Deze zijn echter wel beschikbaar en kunnen desgewenst worden
opgevraagd bij het samenwerkingsverband: info@plein013.nl
In onderstaand overzicht geven we aan welke resultaten zijn gerealiseerd m.b.t. de verschillende
kwaliteitsdomeinen en welke vervolgacties zijn bepaald. Dit overzicht heeft betrekking op het staand
beleid van het samenwerkingsverband. Bij het opstellen van het Jaarplan 2020 is op voorhand
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vastgesteld dat een aantal doelen specifieke aandacht zou moeten krijgen. Dit heeft geleid tot een
ontwikkelagenda met daarop een aantal speerpunten. De doelen, activiteiten en resultaten van deze
speerpunten komen aan de orde in Paragraaf 2.3 en Paragraaf 2.4. en zijn dus niet opgenomen in
onderstaand overzicht m.b.t. het staand beleid.
Beleid en ambitie
De Onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat het Ondersteuningsplan 2019-2023 nog niet aan alle
wettelijke voorschriften voldoet. In 2020 is een begin gemaakt met het verbeteren hiervan. Hierbij is
in eerste termijn het accent gelegd op het beschrijven, concretiseren en vaststellen van de beoogde
en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan leerlingen die extra
ondersteuning behoeften. Dit aspect komt ook terug de herstelopdracht m.b.t. KA1 Kwaliteitszorg.
De verdere verbetering van het ondersteuningsplan (en de bijbehorende activiteiten) staat op de
ontwikkelagenda voor 2021.
Organisatie
In 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om tot te komen tot een herinrichting van de
governancestructuur van het samenwerkingsverband. Uitgangspunten hierbij: onafhankelijk toezicht
door een Raad van Toezicht, benoeming van een bestuurder en betrokkenheid schoolbesturen
realiseren in de vorm van een deelnemersraad.
Het bestuur heeft besloten om de huidige ondersteuningsvoorzieningen op een andere wijze te gaan
organiseren en aan te sturen. Er komt meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap m.b.t. passend
onderwijs bij de schoolbesturen en schoolleiders. Voor details wordt verwezen naar Paragraaf 2.3 en
2.4.
N.a.v. het vierjaarlijkse onderzoek heeft de Onderwijsinspectie de volgende opdracht gesteld:
“Scherpte aanbrengen in de kwaliteitszorg. Er dient een concrete vertaling van geformuleerde en
meetbare doelen naar behaalde resultaten te komen”. Deze herstelopdracht is opgenomen in het
Jaarplan 2019-2020. De desbetreffende verbeteracties zijn als speerpunt meegenomen in de
Ontwikkelagenda van 2020.
T.a.v. het aspect 'Klachten en bezwaar' kan worden opgemerkt, dat er in 2020 door de
Bezwaaradviescommissie TLV één dossier in behandeling is genomen en naar tevredenheid van
betrokkenen is afgehandeld.
Toeleiding extra ondersteuning
Het OPP heeft een belangrijke positie in de aanvragen voor een arrangement en TLV. Het Loket van
Plein 013 heeft geconstateerd dat de kwaliteit van de OPP’s verschillen tussen de scholen en dat er
nog niet altijd wordt voldaan aan de richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Ook de positie van
ouders/verzorgers bij een OPP is niet altijd bekend. Dit heeft geleid tot de conclusie dat er extra
ingezet moet worden op de begeleiding van het proces voorafgaand aan het aanvragen van
arrangementen en TLV's. Dit zal één van de speerpunten worden in 2021.
Het aantal aanvragen dat Loket Plein 013 heeft ontvangen is t.o.v. de vorige schooljaren gelijk
gebleven. In het schooljaar 2019-2020 heeft Loket Plein 013 in totaal 592 aanvragen in behandeling
genomen. Onderstaande tabel geeft een overzicht.
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Aantal
Aanvragen in behandeling
592
Buiten behandeling gesteld
3
Afgewezen
1
Teruggetrokken
4

Toegekende aanvragen
TLV SO
TLVSBO
Arrangementen op de eigen basisschool

Aantal
578
217
315
46

Een steeds groter percentage van de aanvragen voor een TLV is afkomstig vanuit de voorinstroom.
Dit zijn de kinderen die vanuit een voorinstroominstantie bij de start van hun schoolloopbaan
rechtstreeks instromen in een school voor SBO of SO.
De verbreding in de nieuwe categorieomschrijving heeft gezorgd voor een andere verdeling in de
toegekende categorieën van de TLV’s voor het SO. Het percentage toegekende TLV’s SO categorie
Laag neemt af (van 88 % naar 54 %), het percentage toegekende TLV’s SO categorie Midden neemt
fors toe (van 5 % naar 34 %) en het percentage toegekende TLV’s SO categorie Hoog neemt licht toe
(van 7 % naar 12 %).
In 2020 is de makelaar bij 52 leerlingen ingeschakeld. Dit is meer dan in voorgaande jaren (2018: 14,
2019: 33). Bij 10 leerlingen loopt het traject door in 2021. 2 leerlingen zijn verhuisd. Bij 40 leerlingen
is het resultaat als volgt: Van de 33 leerlingen op reguliere scholen: 7 leerlingen blijven na
bemiddeling, 3 leerlingen gaan naar andere reguliere basisschool, 4 leerlingen gaan naar het SBO, 13
naar het SO, 4 naar regulier VO of VSO. Van de 7 leerlingen op het SO gaan 2 leerlingen naar regulier,
4 naar een andere SO-school en 1 leerling naar VSO. Knelpunten worden ervaren in de afstemming
tussen onderwijs en zorg (wachtlijsten voor behandeling, versnippering aanbod/wisseling
zorgaanbieders), in het moment van inschakeling (hoe eerder, hoe groter de kans op het vinden van
een snelle en adequate oplossing), afstemming tussen scholen-leerplicht-makelaar (het
thuiszitterspact wordt onvoldoende gehanteerd) en in de wachtlijsten op een aantal SO-scholen met
name richting einde schooljaar. Ter verbetering worden, naast het thuiszitterspact, overlegtafels
ingericht waar deze knelpunten aan de orde kunnen komen. Het gaat hierbij de Regiegroep PO en
een leertafel. Verder worden de signalen teruggekoppeld aan de scholen en er wordt meegedacht bij
de inrichting van nieuwe voorzieningen, waarin onderwijs en jeugdhulp en -zorg meer geïntegreerd
worden aangeboden.
Dekkend netwerk
Een belangrijk aspect van dit kwaliteitsdomein is het voorkomen van thuiszitters. Om te bepalen in
hoeverre we doelen m.b.t. het dekkend netwerk behalen wordt er gekeken naar onder andere de
registratie van het verzuim en de thuiszitters op basis van gegevens van de Afdeling Leerplicht. In
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de situatie per december 2020.

Thuiszitters
Absoluut verzuim
Relatief verzuim

Aantal
0
21
25

Eerste brief
Melding
In behandeling
In onderzoek GBA
In afwachting van definitieve inschrijving

Aantal
3
3
32

6
2

De registratie van het absoluut verzuim, relatief verzuim en langdurig relatief verzuim is verbeterd
het afgelopen jaar. Ook zijn er afspraken gemaakt over vrijstellingen onder 5a. In het beleid is nu
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opgenomen dat vanuit het samenwerkingsverband een onderwijskundig advies wordt geformuleerd
naast de beoordeling van geschiktheid door een jeugdarts.
Het aantal thuiszitters is in 2020 gedaald, maar in ons samenwerkingsverband is nog niet voor alle
leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek beschikbaar. Ter
verbetering van deze situatie zijn er in 2020 stappen gezet om vanuit het Programma In De Buurt
Gebeurt Het (zie volgende paragraaf) te komen tot een dekkend aanbod in elke buurt. Ter
ondersteuning hiervan zullen beschikbare data vanuit gemeenten en het samenwerkingsverband
meer op school- en buurtniveau bekeken, geanalyseerd en gedeeld gaan worden.
Een ander relevant resultaat m.b.t. dit kwaliteitsdomein betreft de overplaatsing van leerlingen
tussen scholen voor BaO, de plaatsing van leerlingen in het SO en SBO en de terugplaatsingen.
In de overgang van schooljaar 2019-2020 naar schooljaar 2020-2021 hebben 756 leerlingen een
BaO - BaO overstap gemaakt. Dit zijn minder leerlingen dan in de overgang van schooljaar 20182019 naar schooljaar 2019-2020 (aantal 1.058).
In de overgang van schooljaar 2019-2020 naar schooljaar 2020-2021 hebben 127 leerlingen een
BaO – SBO overstap gemaakt. Dit zijn minder leerlingen dan in de overgang van schooljaar 20182019 naar schooljaar 2019-2020 (aantal 166).
In de overgang van schooljaar 2019-2020 naar schooljaar 2020-2021 hebben 55 leerlingen een
BaO – SO overstap gemaakt. Dit zijn meer leerlingen dan in de overgang van schooljaar 20182019 naar schooljaar 2019-2020 (aantal 45).
In zowel de overgang van schooljaar 2019-2019 naar schooljaar 2019-2020, als schooljaar 20192020 naar schooljaar 2020-2021, hebben 14 leerlingen een SBO – SBO overstap gemaakt.
In de overgang van schooljaar 2019-2020 naar schooljaar 2020-2021 hebben 20 leerlingen een
SO – SO overstap gemaakt. Dit zijn meer leerlingen dan in de overgang van schooljaar 2018-2019
naar schooljaar 2019-2020 (aantal 13).
In zowel schooljaar 2018-2019 als in schooljaar 2019-2020 zijn er 4 leerlingen teruggestroomd
vanuit het SBO naar het BaO.
In schooljaar 2018-2019 zijn er 13 leerlingen teruggestroomd vanuit het SO naar het SBO. In
schooljaar 2019-2020 is dit aantal licht toegenomen naar 15 leerlingen.
In zowel schooljaar 2018-2019 als schooljaar 2019-2020 zijn er 7 leerlingen teruggestroomd
vanuit het SO naar het BaO.
Het deelnamepercentage SO binnen Plein 013 is hoger dan het landelijke gemiddelde (2,03% vs.
1,77%) Ook het deelnamepercentage SBO is binnen Plein 013 hoger (3,59% vs. 2,51%). Dit is
vergelijkbaar met voorgaande schooljaren. Het deelnamepercentage van het samenwerkingsverband
heeft sinds de start van de wet van passend onderwijs boven het landelijk gemiddelde gelegen.
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Mogelijke oorzaken voor de lichte stijging in de deelname percentage(s) worden hieronder (in
willekeurige volgorde) beschreven:
In de beginjaren van de wet van passend onderwijs hebben scholen soms te lang geprobeerd
leerlingen binnen de eigen school te ondersteunen, met als gevolg dat de leerling(en) al een te
grote achterstand (en veel faalervaringen) had(den) opgelopen voordat deze naar het S(B)O
werd(en) verwezen. Veel scholen geven aan dat ze nu tijdiger signalen oppakken en dus eerder
leerlingen verwijzen naar het S(B)O.
Over de jaren heen zien we dat er steeds meer aanvragen in behandeling zijn genomen voor
kinderen die instromen of verhuizen van buiten het verband (waarbij de kinderen al afkomstig
zijn vanuit het SBO en SO buiten de regio). Dit wordt mede veroorzaakt door grensverkeer omdat
een aangrenzend samenwerkingsverband geen scholen voor SBO meer heeft.
Een zeer klein aantal leerlingen wordt teruggeplaatst (vanuit SBO naar BaO, vanuit SO naar SBO
of vanuit het SO naar BaO).
Het ondersteuningsniveau van het BaO dient te worden verbeterd. 77,27% van het BaO
beoordeelt de eigen ondersteuning als goed, de rest vindt dit nog matig. Scholen zijn hier in (in
verschillende mate en tempo) ontwikkeling. Als belemmerende factoren in het optimaliseren van
het ondersteuningsaanbod en de samenwerking binnen de school wordt vaak genoemd dat er
veel wisselingen zijn in het team, tijd- en personeelstekorten.
De samenwerking tussen het BaO en het SBO/SO dient te worden verbeterd. Er is nu vrijwel
enkel contact als er gedacht wordt aan een verwijzing. De beschikbare kennis en expertise van
scholen onderling dient structureel vormgegeven te worden, zodat het ondersteuningsniveau
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van het BaO wordt verhoogd. Ook dit is onderdeel van het Programma In De Buurt Gebeurt Het
(paragraaf 2.3 en 2.4).
Ondersteuning op school
In lijn met het versterken van het eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor passend onderwijs In
2020 heeft het bestuur besloten de lat van de basisondersteuning verder omhoog te brengen als
onderdeel van het Programma IDBGH. Er dienen nog stappen te worden gezet om dit te realiseren en
om in gezamenlijkheid te komen tot een dekkend aanbod in de buurten. Het in kaart brengen van de
stand van zaken en het baseren van de plannen hierop, is onderdeel van het plan van aanpak.
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften volgen veelal gesegregeerd onderwijs (SBO/SO). Er
dienen nog stappen te worden gezet om m.b.t. de extra ondersteuning meer te gaan werken richting
inclusiever onderwijs; meer geïntegreerd en meer thuisnabij en de verbetering van de samenwerking
tussen scholen onderling.
In 2020 zijn de schoolondersteuningsprofielen opnieuw beschreven. Eerder is ervoor gekozen om
scholen zoveel mogelijk ruimte te geven om zelf inhoud en vorm te geven aan het
schoolondersteuningsprofiel, zodat de eigenheid en het eigenaarschap van de school terug konden
komen. Er is niet gekozen voor een eenzelfde format. Dit maakt een dergelijke vergelijking tussen de
schoolondersteuningsprofielen (bijna) niet meer mogelijk. Enige houvast bij het vergelijken van de
schoolondersteuningsprofielen is de beschrijving van de extra ondersteuning aan de hand van de vijf
IVO-velden. In de analyse van het samenwerkingsverband m.b.t. de schoolondersteuningsprofielen
wordt opgemerkt dat er geen eenduidigheid is in het gebruik van taal. Een aantal scholen heeft
ervoor gekozen om een aparte versie te maken voor ouders in de vorm van een praatplaat of
infographic.
De schoolondersteuningsprofielen van de SBO en SO scholen zijn erg uitgebreid. Bij een aantal
scholen ontbreekt de beschrijving van een ambitie m.b.t. de extra ondersteuning (zoals geformuleerd
in het ondersteuningsplan). Een aantal scholen heeft een financiële paragraaf en/of verantwoording
opgenomen. Het is nog niet geheel duidelijk of de schoolondersteuningsprofielen ook zijn
opgenomen (al dan niet als addendum) in het schoolplan.
Vervolgacties:
Een aantal schoolondersteuningsprofielen (als steekproef) voorleggen aan de OPR met de vraag
of deze voldoende inzicht geeft aan ouders in de mate van extra ondersteuning die een school
kan bieden
Schoolplannen van de scholen opvragen en te checken of het schoolondersteuningsprofiel hier
(al dan niet als addendum) aan is toegevoegd
Aan scholen die nog geen (expliciete) verwijzing of financiële paragraaf en/of instemming MR
hebben opgenomen in het schoolondersteuningsprofiel de opdracht te geven om dit alsnog te
doen.
Met betrekking tot de inhoudelijke beschrijving van de schoolondersteuningsprofielen audits te
laten uitvoeren. Zo kan er worden bekeken of het beschreven aanbod ook daadwerkelijk wordt
teruggezien in de school. Audits kunnen worden ingezet om met en van elkaar te leren.
Daarnaast kan het scherpte aanbrengen in de geformuleerde ambities.
Ondersteuning van scholen
Alle scholen hebben het gehele schooljaar een consulent ter beschikking gehad. Bij langdurige ziekte
(Corona) is vervanging geregeld. Op verzoek was de consulent aanwezig bij de besprekingen van
leerlingen in het ondersteuningsteam, bijvoorbeeld voordat er een aanvraag werd ingediend bij het
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Loket van Plein 013. Daar waar de expertise van de eigen consulent niet toereikend was, is er een
consulent met specifieke expertise (expert) ingezet. Door kennisoverdracht is de expertise en zijn de
vaardigheden van leerkrachten verder verhoogd. De input van de consulenten wordt door de
leerkrachten en intern begeleiders als zeer positief en waardevol ervaren. Het bestuur heeft dan ook
besloten het behoud van de consulenten voor de scholen tot een speerpunt te benoemen (zie
volgende paragraaf). Op basis van een uitvraag bij de scholen is ervoor gekozen om in 2020 een
aantal scholingsmomenten te organiseren, o.a. op het gebied van hechting en trauma.
Ondersteuningsvoorzieningen
Voor verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn er voorzieningen binnen Plein 013
ingericht; waaronder Schakelklassen, Impulsklassen, Parelklassen en Talent in Beeld.
Scholen, leerlingen en ouders zijn positief en enthousiast over de organisatie van de impulsklas(sen).
Ouders en leerkrachten scoren een 8 gemiddeld op afgenomen vragenlijsten.
De Parelklassen zijn er in 2020 in geslaagd om de volgende doelstellingen te realiseren: het bieden
van optimale ontplooiingskansen door een veilige, uitdagende en zoveel als mogelijke thuisnabije
omgeving, onderwijs en zorg zodanig op elkaar af te stemmen zodat deze tegemoet komt aan de
mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen (integrale aanpak), en het bevorderen
van sociale integratie van de leerlingen in de school en buurt d.m.v. integratiemomenten in reguliere
groepen.
Vanuit Talent in Beeld wordt gezien dat scholen druk bezig zijn om op school- en buurtniveau zich
verder te ontwikkelen om hoogbegaafde leerlingen beter te kunnen ondersteunen. De leerlingen die
nu nog worden aangemeld bij Talent (voltijdsvoorziening) hebben vaak meer extra ondersteuning
nodig dan in de voorafgaande jaren het geval was. Het aantal leerlingen dat wordt aangemeld is
stabiel gebleven. Er zijn geen leerlingen die vanuit Talent thuis zijn komen te zitten. Wel is er van de
voorziening gebruik gemaakt wanneer leerlingen een langere tijd thuis zaten om te kunnen reintegreren / opbouwen in het onderwijs (deelname onderwijs).
Samenwerking
Er was in 2020 sprake van een doorgaande lijn tussen voorschool en het primair onderwijs, zeker met
betrekking tot de kinderen bij wie er al op een jonge leeftijd sprake is van een behoefte aan extra
ondersteuning. Ook was er sprake van een adequate 'warme overdracht' richting het voortgezet
onderwijs. Er is hierover nauw contact geweest met PortVolio, het samenwerkingsverband voor het
voortgezet onderwijs.
Er was eveneens sprake van verbinding en samenwerking met netwerkpartners in de regio,
waaronder gemeenten en organisaties voor jeugdhulp en -zorg. Een mooi voorbeeld van de goede
samenwerking is de totstandkoming van het project Zorg In Onderwijs (ZIO) binnen het SO. Tijdens
het OOGO is afgesproken de samenwerking tussen onderwijs en gemeenten verder te versterken,
o.a. door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het Programma In de Buurt Gebeurt Het
(zie volgende paragraaf).
In 2020 is aan 13 kinderen een KomPas-traject aangeboden. De inzet van de gedragscoach was
gericht op het geven van advies en consultatie (13x), coaching van de leerkracht (11x),
opvoedondersteuning van ouders (5x) en begeleiding van het kind (11x). Het voorkomen van
instroom naar het gespecialiseerde onderwijs is bij 9 kinderen gelukt. Daarnaast is 1x overgegaan tot
plaatsing binnen de dagbehandeling, 2x is de leerling overgestapt naar het SO en 1 leerling is
overgestapt naar het SBO. Het voorkomen van thuiszitten is hiermee voorkomen.
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Ondersteuningsmiddelen
Het samenwerkingsverband heeft de ondersteuningsmiddelen toegewezen zoals afgesproken in de
Begroting 2020. Het verbeteren van de verantwoording van deze middelen was één van de
speerpunten in 2020 (zie volgende paragraaf).

2.4 Doelen en activiteiten ontwikkelagenda
Naast de doelen en activiteiten die zijn gerelateerd aan het staand beleid van het
samenwerkingsverband (‘going concern’) zijn er in 2020 doelen en activiteiten benoemd m.b.t. de
verdere ontwikkeling van Plein 013 (‘growing concern’). De desbetreffende doelen en activiteiten zijn
afgeleid uit het ondersteuningsplan 2020-2023, de evaluatie van 2019 (incl. de uitkomsten van het
onderzoek van de Onderwijsinspectie) en opgenomen in het Jaarplan 2019-2020 en in het Jaarplan
2020 (i.v.m. de overgang van schooljaar- naar kalenderjaarcyclus). Het gaat om de volgende vijf
speerpunten:
Eén tafel
De behoefte is uitgesproken om meer afstemming te vinden tussen de opdracht, het
organisatiemodel en de werkwijzen van samenwerkingsverband Plein 013 en die van T-PrimaiR.
Vanuit een gedeelde visie op resultaten, werkwijzen, samenstelling en de wettelijke taken van het
samenwerkingsverband, zien de schoolbesturen het gezamenlijk realiseren van één overlegtafel als
een adequaat middel om in gezamenlijkheid beleid goed onderwijs aan alle kinderen in de regio te
realiseren. Plein 013 moet een herkenbaar onderdeel van de totale agenda blijven en zich met name
richten op de wettelijke taken van een samenwerkingsverband. De nieuwe situatie met één
gesprekstafel moet zijn gerealiseerd per 1 augustus 2021. In 2020 worden alle voorbereidingen
hiertoe genomen. Naast de directeur van de tafel wordt een agendacommissie ingericht met twee
bestuurders en een onafhankelijke voorzitter. De stichting Plein 013 en de onderwijscoöperatie TPrimaiR blijven tot 1 augustus 2021 in de huidige vorm in stand en gaan ervaring opdoen met het
werken met één tafel, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter per 1 januari 2020. Twee
kwartiermakers zorgen voor de benodigde ondersteuning.
Nieuwe werkwijze Loket
Het algemene doel van de verandering in het proces van toeleiding naar extra ondersteuning is een
verbetering van de efficiëntie voor de scholen, waarbij de wettelijke verplichtingen gehandhaafd
blijven. Vanuit dit speerpunt is toegewerkt naar de volgende eindsituatie:
Scholen komen sneller in onderling overleg tot besluiten. Doordat het Groot Loket vervalt, incl.
gesprek bij Plein 013, wordt er tijd gewonnen.
De school legt Loket Plein 013 desgewenst een adviesvraag voor, voordat wordt overgegaan op
het indienen van een aanvraag voor een arrangement/TLV.
Met aangepaste categoriebepaling worden er meer verfijnde TLV’s afgegeven.
Er wordt duidelijker onderscheidt gemaakt tussen basis- en extra ondersteuning. De zwaarte van
de ondersteuningsbehoeften van leerlingen waarvoor een arrangementen op de eigen
basisschool wordt aangevraagd, ter bekostiging van het samenwerkingsverband, dienen te
voldoen aan de categoriebepaling zoals deze zijn vastgesteld.
Er is niet meer standaard een gesprek noodzakelijk bij het loket (tijdsbesparing SBO/SO).
Een eventueel gesprek tussen loket, school en ouders vindt op school plaats. In principe sluit 1
loket lid aan. De organisatie ligt bij de school.
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Bij de aanvraag van een TLV wordt gebruik gemaakt van de bestaande (multidisciplinaire)
overlegstructuur binnen scholen (ondersteuningsteam/CVB).
Bij de aanvraag voor een TLV is een OPP verplicht. In het ondersteuningsplan worden de
minimale eisen aan het OPP benoemd.
Het deskundigenadvies wordt door twee professionals uitgevoerd.
Met het aanpassen van het toeleidingsproces is het Loket nog niet uitontwikkeld. In 2021 zullen
stappen worden gezet richting een scherper onderscheid tussen de advies- en toeleidingsfunctie.
Herijking verantwoordelijkheidsverdeling
De huidige voorzieningen binnen het samenwerkingsverband zullen op een andere wijze worden
georganiseerd en aangestuurd. Meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap m.b.t. passend
onderwijs bij de besturen en schoolleiders is daarbij het uitgangspunt. Dit gaat verder vorm krijgen in
het programma In De Buurt Gebeurt Het (zie hierna). In 2020 wordt op deze ontwikkeling
voorgesorteerd met als beoogde einddatum 1-8-2021. Het algemene doel van dit speerpunt is het
zoveel mogelijk beleggen van het eigenaarschap van de huidige voorzieningen en diensten bij de
scholen en de buurten. Specifieke doelen en activiteiten zijn:
Opstellen transitieplannen voor het onder regie brengen van voorzieningen en diensten van Plein
013 bij bestuurders en schoolleiders.
Voorbereiden van de beëindiging van programma’s en projecten van Plein 013 die niet meer tot
de (nieuwe) kerntaken van het samenwerkingsverband behoren.
Voorbereiden van de beëindiging van alle detacheringen bij het samenwerkingsverband. De
werknemers die daarbij betrokken zijn, zullen in 2021 terugkeren naar hun eigen bestuur en
vandaaruit kan hun expertise in overleg aangewend gaan worden.
Voorbereiden van de aanpassing van het financieel allocatiemodel in lijn met de nieuwe
verantwoordelijkheidsverdeling tussen samenwerkingsverband en schoolbesturen.
In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH)
De schoolbesturen willen in samenwerking met de gemeenten in de regio (Tilburg, Goirle, Oisterwijk,
Hilvarenbeek en Alphen) thuisnabij passend onderwijs en (preventieve) ondersteuning realiseren
door middel van buurtgerichte samenwerking. Deze insteek wordt vormgegeven in het Programma
IDBGH. 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, zodat
meer leerlingen thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen. Dit betekent:
De verdere verbetering van de basisondersteuning in het BaO (gezamenlijk en afgestemd op
buurtniveau).
De verdere uitbreiding van extra ondersteuning en zorg in het BaO (gezamenlijk en afgestemd op
buurtniveau).
Specifieke doelen en activiteiten:
Gedurende het schooljaar 2019-2020 moeten de verschillende instanties in de buurt, zoals
scholen, gemeenten, zorgpartners en alle betrokken organisaties die bij het ontwikkelingsproces
van ieder kind betrokken zijn elkaar weten te vinden.
De verschillende instanties brengen (leerling-, school- en buurtgebonden factoren) in beeld wat
hun buurt nodig heeft en welke ondersteuning zij verwachten.
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Verbetering kwaliteitszorg
Tijdens het vierjaarlijks onderzoek door de Onderwijsinspectie in 2019 is het samenwerkingsverband
er op gewezen dat er een scherpere formulering van doelen en een concrete vertaling van algemeen
geformuleerde doelen naar meetbare doelen en normen benodigd is. Het algemene doel van dit
speerpunt is, dat het samenwerkingsverband vanuit haar maatschappelijke opdracht doelen
formuleert en de uitvoering van haar taken verbetert op basis van een systematische evaluatie van
de realisatie van die doelen. Specifieke doelen en activiteiten:
Plein 013 bepaalt haar doelen en de beoogde resultaten. Deze worden vastgelegd in het
(nieuwe) Ondersteuningsplan (uiterlijk 2021).
In de kwaliteitszorg van Plein 013 wordt een concrete vertaling van algemeen geformuleerde
doelen (opdrachten) naar meetbare doelen gegeven, waarbij ook een norm is bepaald voor het
te bereiken resultaat.
De basis- en extra ondersteuning op de scholen (i.s.m. de schoolbesturen) is inzichtelijk voor het
samenwerkingsverband (onderdeel van de kwaliteitszorg).
Op het niveau van het samenwerkingsverband worden de uitkomsten van de scholen langs de
doelen (opdrachten) uit het ondersteuningsplan gelegd, geanalyseerd en voorzien van
conclusies.
Zicht op inzet ondersteuningsmiddelen
Plein 013 stelt ondersteuningsmiddelen beschikbaar aan de schoolbesturen. In het verlengde van het
vorige speerpunt moet duidelijk worden waaraan deze middelen worden besteed. Het
samenwerkingsverband heeft daarvoor nu te weinig informatie beschikbaar. Het algemene doel van
dit speerpunt is, dat er duidelijkheid komt over hoe de ondersteuningsmiddelen worden ingezet.
Specifieke doelen en activiteiten:
Door zicht te ontwikkelen op de inzet van de middelen wordt duidelijk of deze doelmatig en
rechtmatig zijn aangewend.
Door doelmatige aanwending bereiken schoolbesturen daarmee dat ze in hun scholen het
ondersteuningsniveau verhogen.
Voor 2020 is afgesproken dat de scholen en besturen onder regie van het samenwerkingsverband
een inhoudelijke en een financiële verantwoording leveren. Het gaat daarbij om inzicht te
verschaffen in zaken als inzet van personeel, aanschaf van onderwijsmaterialen, scholing personeel,
bevordering expertise, extra handen en aandacht in de klas, samenwerking met externe organisaties,
e.d.

2.5 Evaluatie ontwikkelagenda
M.b.t. de speerpunten van de ontwikkelagenda zijn de volgende resultaten gerealiseerd en
vervolgacties bepaald:
Eén tafel
In 2020 is door diverse betrokkenen veel tijd en energie gestoken in het (proberen te) integreren van
Plein 013 en T-PrimaiR en het realiseren van één bestuurlijke tafel. Uiteindelijk hebben de besturen
besloten om het integratieproces te beëindigen. Reden hiervoor was de onverenigbaarheid van de
doelen, de opdracht en het wettelijk kader waarmee beide organisaties te maken hebben. Het
bestuur van Plein 013 heeft uiteindelijk besloten een interim-directeur aan te stellen per 15-8-2020
voor de realisatie van de beoogde transities (zie het speerpunt dat gaat over de herijking van de
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verantwoordelijkheidsverdeling); het bestuur van T-PrimaiR heeft besloten een bestuurssecretaris
aan te gaan stellen in 2021.
Terugkijkend op het integratieproces kan worden vastgesteld dat het heeft geleid tot een veel
duidelijker afbakening van de scope en focus van Plein 013 t.o.v. T-PrimaiR en vice versa. Dit heeft
inmiddels gezorgd voor een aangescherpte strategie van beide organisaties en voor minder
‘bestuurlijke drukte’ en een betere agendavoering voor het overleg, zowel tussen schoolbesturen als
met de verschillende gemeenten.
Nieuwe werkwijze Loket
Met ingang van het schooljaar 2019-2020 werkt het Loket conform de nieuwe werkwijze zoals die in
de vorige paragraaf is geschetst. Uit de jaarlijkse evaluatie van het Loket komt naar voren dat de
scholen van het samenwerkingsverband positief zijn over de nieuwe werkwijze. Scholen hebben
aangegeven dat de nieuwe categoriebepaling meer recht doet aan kinderen met
ondersteuningsbehoeften op het gebied van gedrag en communicatie.
Zoals aangegeven zal de herijking van het Loket in 2021 worden voortgezet. Er komt een duidelijk(er)
onderscheid tussen de advies- en de toeleidingsfunctie van het samenwerkingsverband. De
adviesfunctie zal grofweg twee (met elkaar samenhangende) aspecten gaan omvatten:
Het vervullen van de rol als sparringpartner voor scholen en voorinstroominstanties in situaties
waarbij de ondersteuningsbehoefte van een kind of leerling de basisondersteuning te boven gaat
(of dreigt te gaan) en de inrichting van het arrangement dat nodig is. Deze inzet is niet bedoeld
om het werk van de betrokkenen binnen de desbetreffende organisaties over te nemen maar als
een mogelijke aanvulling, bijvoorbeeld bij complexe situaties waarin bemiddeling of een second
opinion zou kunnen helpen. Dit aspect omvat ook het begeleiden van leerlingen en ouders van
de voorinstroominstanties naar een passende vorm van onderwijs en ondersteuning (zoveel als
mogelijk thuisnabij, in de buurt).
Het vervullen van de rol als procesbegeleider. We zien de formele toeleiding naar extra
ondersteuning (TLV voor SBO en SO, en toekenning overige arrangementen) als een laatste stap
in een proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen, incl. het opstellen van de benodigde en
afgesproken documenten. Het samenwerkingsverband zal vanuit de rol van procesbegeleider (in
combinatie met de eerdergenoemde rol als sparringpartner) het goed en volledig doorlopen van
de route richting extra ondersteuning actief gaan monitoren en begeleiden. Het doel is om een te
snelle verwijzing naar extra ondersteuning en bekostiging te voorkomen, mede gelet op het
nieuwe financiële allocatiemodel dat per 1-8-2021 wordt ingevoerd. Om onnodige bureaucratie
en administratieve lasten te voorkomen, zullen we hierbij uiteraard rekening houden met de
belangen en behoeften van specifieke groepen leerlingen van wie op voorhand duidelijk is dat ze
zijn aangewezen op speciaal onderwijs.
De adviesfunctie van het samenwerkingsverband zal worden ingevuld met gedragswetenschappelijke
expertise, aangevuld met (flexibel inzetbare) expertise, o.a. op het gebied van schoolmaatschappelijk
werk, jeugdgezondheidszorg, ergotherapie, taal- en spraakontwikkeling, hoogbegaafdheid, etc. De
beoogde aanscherping levert een bijdrage aan de verdere verbetering van de kwaliteitszorg van het
samenwerkingsverband: vanuit de verschillende rollen is er zicht op de route richting extra
ondersteuning, de processtappen en de inhoudelijke ondersteuningsvragen.
De toeleidingsfunctie vervuld de volgende opdracht: “Het beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn
tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot
het speciaal onderwijs, op verzoek van het bevoegd gezag van een school, waar de leerling is
24

aangemeld of ingeschreven.” Deze zal worden belegd bij een onafhankelijke
toelaatbaarheidscommissie (TLC).
Herijking verantwoordelijkheidsverdeling
Bij de ontwikkeling van Ondersteuningsplan 2019-2023, mede voortkomend uit de rapportage van de
Inspectie van het Onderwijs, is er nadrukkelijk voor gekozen om meer focus te leggen op de
maatschappelijke opdracht m.b.t. passend onderwijs. In dezelfde regio werken de schoolbesturen
samen binnen de coöperatie T-PrimaiR. Eerder werd er gestreefd naar de vorming van één tafel (zie
het vorige speerpunt), maar men heeft, zoals aangegeven, ervoor gekozen om dit niet te realiseren.
Hierdoor blijft binnen Plein 013 de volledige focus behouden op (de kwaliteit van) passend onderwijs.
Mede gelet op het voorgaande heeft het bestuur (conform plan) in 2020 besloten tot een herijking
van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het samenwerkingsverband en de schoolbesturen.
Met ingang van 1-8-2021 zullen de schoolbesturen voor BaO volledig verantwoordelijk worden voor
de ondersteuningsniveaus 1 t/m 4 (conform het handelingsgericht werken). Per genoemde datum
gaan de middelen, diensten en voorzieningen over van Plein 013 naar de schoolbesturen. Daarnaast
wordt de coördinatie en organisatie van het samenwerkingsverband m.b.t. een aantal activiteiten,
welke niet behoren tot de wettelijke kerntaken, beëindigd. De toeleiding naar extra ondersteuning,
als wettelijke opdracht, (SO, SBO en andere ondersteuningsvoorzieningen zoals Parelklas en
Talentklas) blijft plaatsvinden vanuit Plein 013.
In 2020 is door het bestuur ook besloten dat het financieel allocatiemodel per 1-8-2021 zal worden
afgestemd op de herijkte verantwoordelijkheidsverdeling. E.e.a. is verwerkt in de begroting 2021 en
in de meerjarenraming.
Voor de beëindiging en overdracht van voorzieningen, projecten en (gedetacheerde) medewerkers
zijn in het eerste halfjaar van 2020 zogeheten transitieplannen opgesteld. Vanaf 15-8-2020 heeft de
aangestelde interim-directeur de voorbereidingen getroffen om deze plannen in 2021 te kunnen
effectueren. Het versterken van de (kwaliteit van de) uitvoeringspraktijk m.b.t. passend onderwijs
van de scholen was een belangrijk argument om te komen tot de aangescherpte
verantwoordelijkheidsverdeling tussen het samenwerkingsverband en de schoolbesturen. 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). Voor de
verdeling (herplaatsing) van de consulenten over de verschillende schoolbesturen is een
bovenbestuurlijk werving- en selectieproces ingericht. Hiertoe is een nieuw taakprofiel opgesteld
met een focus op de ondersteuning van de realisatie van thuisnabij passend onderwijs. Ook is een
beschrijving van de context waarin de BPO-ers gaan werken per 1-8-2021 gemaakt (gebaseerd op het
programmaplan IDBGH). Het herplaatsingsproces van de consulenten is in 2020 voorbereid en in
2021 afgerond. De organisatie van de bovenbestuurlijke netwerken t.b.v. IB-ers, BPO-ers en op het
gebied van JRK zal per 1-8-2021 worden opgepakt door de gezamenlijke schoolbesturen in
afstemming met de Ontwikkelacademie van T-PrimaiR.
In De Buurt Gebeurt Het (IDBGH)
Het programma IDBGH is bedoeld als impuls om de realisatie van thuisnabij passend onderwijs op
gang te brengen. Uiteindelijk moet dit onderwerp structureel onderdeel worden van het beleid van
schoolbesturen, scholen, gemeenten en overige netwerkpartners.
Het programmaplan voor IDBGH is in ontwikkeling. Voor de betrokken school- en gemeentelijke
bestuurders is onlangs in OOGO-verband een presentatie gegeven over het doel en de opzet van het
programma. Er is breed draagvlak en het sluit aan op de gemeentelijke plannen en structuren; zowel
regionaal (Hart van Brabant) als lokaal. Begin volgend schooljaar wordt het programmaplan IDBGH
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verder geïntroduceerd en besproken met alle betrokkenen (scholen, buurten, de OPR en
samenwerkingspartners). Daarnaast zal er een platform/website worden ingericht waarop good
practices kunnen worden gedeeld. Schoolbesturen en scholen (buurten) worden ondersteund bij de
uitvoering van het programma (op proces en op inhoud). Enerzijds op het niveau van het gehele
programma middels een stuurgroep en coördinatiegroep. Anderzijds op het niveau van de buurt
middels de inzet van de Begeleiders Passend Onderwijs (BPO-ers) en indien gewenst
procesbegeleiders (aansluitend op de LEA). Vanuit het programma worden er kaders, tools, en
instrumenten aangereikt die kunnen worden gebruikt bij het doorlopen van de verschillende stappen
(conform de PDCA-cyclus):
1. In kaart brengen van de stand van zaken (op leerling-, school- en buurtniveau)
2. Opstellen plannen
3. Uitvoeren plannen
4. Evalueren en bijsturen
Audits / collegiale consultaties zullen deel gaan uitmaken van de geschetste aanpak. Op deze manier
wordt ervoor gezorgd dat het samenwerkingsverband zicht blijft houden op de uitvoering en
resultaten van het programma. De uitvoering van het programmaplan zal worden gekoppeld aan de
kwaliteitskalender en terug komen in de voortgangsrapportages (vast onderdeel van de
kwaliteitscyclus van het samenwerkingsverband).
Verbetering kwaliteitszorg
M.b.t. dit speerpunt zijn in 2020 grote stappen gezet. De cyclus vanuit de zogeheten
kwaliteitskalender, met daaruit voortkomende voortgangsrapportages is doorlopen. Aan de hand
hiervan is het mogelijk om op goed onderbouwde en professionele wijze periodiek en volgens
wettelijke voorschriften en afgesproken richtlijnen intern en extern, toegankelijk en betrouwbaar,
verantwoording af te leggen over doelen en resultaten. Binnen de Werkgroep Kwaliteit, met
deelname door experts op het gebied van kwaliteitszorg vanuit de aangesloten schoolbesturen en
Plein 013, vindt er uitwisseling plaats tussen de kwaliteitszorgsystemen van de afzonderlijke
schoolbesturen en het algemenere kwaliteitszorgsysteem van het samenwerkingsverband. De
werkgroep evalueert systematisch de onderwerpen op de kwaliteitskalender en verzorgt vanuit haar
bevindingen aanbevelingen naar het bestuur van Plein 013.
Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de opdracht, rol en de positie van de
werkgroep van de afgelopen jaren. Activiteiten en opbrengsten zijn beschreven, voorgelegd aan de
bestuurlijke kwaliteitscommissie en aan het bestuur. De conclusie is dat er sprake is van een
gezamenlijk gedragen kwaliteitsbeleid. Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft besloten
dat de werkgroep kwaliteit de komende planperiode moet worden gecontinueerd als Adviesgroep
Kwaliteit. Hiermee wil het bestuur de positie en opdracht van dit gremium verduidelijken en
versterken. De meerwaarde is de inter-organisatorische samenwerking en de brede samenstelling.
Het is van belang en de bedoeling dat het kwaliteitsbeleid wordt doorontwikkeld én wordt gekoppeld
aan het buurtniveau (vanuit het Programma IDBGH).
De kwaliteitszorg is aanzienlijk verbeterd. Echter zijn er nog vervolgstappen nodig om deze
verbetering te continueren en op een aantal onderdelen verder te concretiseren. Dit dient te
gebeuren in het verlengde van de herstelopdracht m.b.t. het Ondersteuningsplan en staat op de
ontwikkelagenda voor 2021.
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Zicht op inzet ondersteuningsmiddelen
In 2020 zijn belangrijke randvoorwaardelijke stappen gezet om een beter zicht te krijgen op de inzet
van de ondersteuningsmiddelen. Door de inzet van meer (externe) financiële capaciteit zijn de
administratieve organisatie en de planning- en controlcyclus sterk verbeterd. Inmiddels is de cyclus
van viermaandelijkse financiële voortgangsrapportages ingeregeld en zal in 2021 de ‘inhoudelijke’
verbinding worden gemaakt met de viermaandelijkse voortgangsrapportages die voortkomen uit de
kwaliteitscyclus.
Als gevolg van de herijkte verantwoordelijkheidsverdeling tussen het samenwerkingsverband en de
schoolbesturen is duidelijk geworden dat de besturen in hun bestuursplannen en de scholen in hun
schoolplannen en onderwijskundige jaarplannen expliciet aandacht moeten besteden aan passend
onderwijs, de inzet van de door het samenwerkingsverband verstrekte ondersteuningsmiddelen en
de bereikte resultaten. Het samenwerkingsverband zal de desbetreffende plannen, activiteiten en
resultaten ‘oprollen’ en verwerken in de genoemde voortgangsrapportages en in het jaarverslag.
Het Programma IDBGH speelt een belangrijke faciliterende rol in het concretiseren van de ambities
van de schoolbesturen (en het samenwerkingsverband) m.b.t. de realisatie van thuisnabij passend
onderwijs. Vanuit het programma zullen in 2021 formats worden aangereikt richting de scholen aan
de hand waarvan de scholen hun plannen, activiteiten en schoolondersteuningsprofielen kunnen
aanscherpen (in onderlinge afstemming op buurtniveau). Ook zullen formats worden aangereikt voor
de verantwoording van de middelen.
Uit het voorgaande kan worden opgemaakt dat er nog vervolgstappen nodig zijn om het zicht op de
inzet van de ondersteuningsmiddelen (verder) te verbeteren. Dit speerpunt is daarom in 2021
opnieuw op de ontwikkelagenda geplaatst.
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3 Financiën
3.1 Balans
In onderstaande tabel is de enkelvoudige balans per ultimo 2020 van de stichting opgenomen. Op
basis van onderstaande gegevens is een korte analyse opgesteld en zijn de relevante kengetallen
berekend.
Balans

Realisatie
31-12-2020

Realisatie
31-12-2019

Activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

80.148
10.017
344.047
2.876.255
3.310.467

108.470
10.017
314.022
2.125.072
2.557.581

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve comp. verev.
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

1.623.335
650.000
973.335
0
0
1.687.132
3.310.467

2.041.152
650.000
1.391.152
1.375
0
515.054
2.557.581

Toelichting op de ontwikkeling van de balansposten
Het balanstotaal is in 2020 toegenomen ondanks het feit dat het eigen vermogen is verminderd door
het negatieve resultaat over het kalenderjaar 2020. De toename wordt veroorzaakt doordat de
kortlopende schulden fors zijn toegenomen. Aan de activazijde van de balans is zichtbaar dat deze
toename doorwerkt in een toename van de vlottende activa en dan met name de liquide middelen.
Vaste activa:
Evenals in de voorgaande jaren is er een beperkt bedrag benodigd geweest voor
vervangingsinvesteringen. In 2018 zijn er diverse verhuis- en inrichtingskosten gemaakt die als
investering zijn verwerkt (afgerond € 120.500). Deze worden in 10 jaar afgeschreven. Omdat deze
investeringen momenteel grotendeels de omvang van de activa omvat en er voor de toekomst
eveneens nauwelijks vervangingsinvesteringen zijn voorzien zal de post materiele vaste activa in de
komende jaren verder teruglopen.
Financiële vaste activa:
Voor de huisvesting aan de Ringbaan Oost is in 2018 een bankgarantie afgegeven (doorbelast via
Stichting Opmaat aan SWV Plein 013), deze positie is niet gewijzigd in 2020.
Vlottende activa:
Gezien de ontwikkeling van de liquiditeitspositie is in 2019 gestart om overdrachten aan de
schoolbesturen uit te voeren op basis van betaalschema’s. Daarmee worden beschikkingen via
maandbedragen gerelateerd aan de beschikkingsperiode overgedragen. Eén en ander zorgt voor
meer spreiding in het betalingsverkeer. Eén en ander zorgt er ook voor dat de eindejaarpositie ten
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opzichte van 2019 gelijk is gebleven. Eind 2020 bedragen de vlottende activa afgerond € 344.000. In
grote lijnen is de opbouw als volgt:
Nog te ontvangen bedragen Schakelklassen € 130.000
Nog te ontvangen bedragen Talent in Beeld € 60.600
Vooruitbetaalde bedragen Dyslexie € 20.200
Vooruitbetaalde bedragen Loket € 13.400
Vooruitbetaalde bedragen Hoogbegaafdheid € 66.900
Vooruitbetaalde bedragen Escalatiefonds € 2.400
Vooruitbetaalde bedragen Denkplein € 40.600
Eigen vermogen:
Het eigen vermogen is afgenomen met afgerond € 417.800. Dit wordt veroorzaakt door het
negatieve resultaat over 2020 vanuit de activiteiten van het samenwerkingsverband. Het resultaat is
onttrokken aan de bestemmingsreserve compensatie verevening. In de meerjarenbegroting is
opgenomen dat de ondergrens van de algemene reserve minimaal € 650.000 dient te bedragen.
Aangezien de algemene reserve momenteel € 650.000 bedraagt is om deze reden het gehele
negatieve resultaat over 2020 (afgerond € 417.800) onttrokken aan de bestemmingsreserve.
Liquide middelen:
Ondanks het negatieve resultaat over 2020 zijn door de toename van de kortlopende schulden de
liquide middelen in 2020 fors toegenomen. Deze toename, gekoppeld aan de gewenste omvang van
het weerstandsvermogen, leidt ertoe dat in de komende jaren de bewaking van de aanwezige
liquiditeit nadrukkelijk op de agenda blijft staan.
Kortlopende schulden:
Evenals in het voorgaande jaar is er sprake van incidentele posten onder de kortlopende schulden in
aanvulling op de als gebruikelijk te veronderstellen ultimo posten (bijvoorbeeld nog te betalen
crediteuren, loonheffing en vooruit ontvangen bedragen e.d.). In de vergelijking tussen de stand
ultimo 2019 en 2020 zijn er incidentele effecten die zorgen voor een afwijking. In 2020 is er sprake
van een hogere schuldpositie doordat de gelden van de 2% middelen over 2019-2020 aan het SBO
voor de maanden augustus t/m december niet in 2020 zijn overgemaakt maar pas begin 2021. Eind
2020 bedragen de kortlopende schulden afgerond € 1.716.500. In grote lijnen is de opbouw als volgt:
Nog af te dragen aan besturen ten lasten van 2020 inz. Schakelklassen € 176.900
Nog af te dragen aan besturen ten lasten van 2020 € 790.700
Betalingen in 2021 ten laste van 2020 € 515.500
Nog te besteden gelden subsidie Hoogbegaafdheid € 191.000
Nog te betalen vakantie-uitkering € 3.700
Nog te betalen loonheffing en premie € 7.000
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Financiële positie op balansdatum en toelichting
Kengetallen financiële positie

Liquiditeit
Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)

Realisatie
31-12-2020

Realisatie
31-12-2019

Signaleringswaarde

1,91

4,74

< 0,75

49,04%

79,81%

30,00%

Rentabiliteit

-2,01%

-3,20%

< 0,00%

Weerstandsvermogen

10,90%

12,99%

< 5,00%

De liquiditeit geeft aan in hoeverre het samenwerkingsverband op korte termijn aan haar
verplichtingen kan voldoen. De berekening is als volgt: vlottende activa (som van liquide middelen,
de vorderingen en de voorraden) gedeeld door de kortlopende schulden. Het is van belang om niet
alleen te kijken naar deze verhouding aan het einde van het jaar, maar er ook voor te zorgen dat
gedurende het jaar sprake is van een goede balans is tussen de verhouding van de inkomende en
uitgaande geldstroom. Onze liquiditeit voldoet op basis van de berekende waarde aan de eisen van
de Inspectie.
De solvabiliteit geeft de verhouding aan tussen het eigen en vreemd vermogen. De berekening is als
volgt: eigen vermogen/totaal vermogen. Onze solvabiliteit voldoet op basis van de berekende
waarde aan de eisen van de Inspectie.
Het kengetal weerstandsvermogen wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de totale
baten. Hiermee wordt de toegestane omvang van financiële reserves (het eigen vermogen dat het
samenwerkingsverband nodig heeft om tegenvallers op te kunnen vangen) gerelateerd aan de
omvang van het samenwerkingsverband (de hoogte van de totale baten). De bandbreedte zit tussen
de 5% en 20%, afhankelijk van het risicoprofiel. Voor samenwerkingsverbanden geldt in zijn
algemeenheid dat de financiering van investeringen niet of nauwelijks een rol speelt en dat de
beoordeling van de financiële kengetallen zich veelal beperkt tot de beoordeling van de aanwezige
bufferfunctie (weerstandsvermogen) en borging van de aanwezigheid van voldoende liquiditeit om
de (tijdige) overdracht aan de scholen te kunnen borgen. Deze elementen zijn dan ook bovenliggend
in de financiële sturing, één en ander in relatie met het kengetal rentabiliteit. Via de rentabiliteit en
een maximum van het aan te houden weerstandsvermogen wordt in de komende jaren sturing
gegeven aan de ontwikkeling van de restcapaciteit in het eigen vermogen. Omdat in de huidige
verdeelsystematiek van Plein 013 een deel van de risico’s middels de meerjarenbegroting en de
ondersteuningsbudgetten worden belegd bij de schoolbesturen en scholen kan het feitelijk gewenste
weerstandsvermogen binnen Plein 013 beperkt zijn.

3.2 Staat van baten en lasten
Het boekjaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van afgerond € 417.800, waar een
negatief resultaat was begroot van afgerond € 1.068.900. Het resultaat over 2019 bedroeg afgerond
697.300 negatief.
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Staat van Baten en lasten
Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Ov. overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten
Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4.5 Doorbetalingen
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Realisatie
2020

Begroting Verschil 2020
2020

Realisatie
2019

14.889.411
1.492.235
4.378.235
20.759.881

14.244.154
1.492.000
4.873.000
20.609.154

645.257
235
-494.765
150.727

15.716.475
1.644.333
4.451.580
21.812.388

5.093.742
32.674
151.279

5.067.500
36.000
175.000

-26.242
3.326
23.721

5.798.255
34.887
200.219

1.204.096
14.687.527
21.169.318

1.640.782
14.757.742
21.677.024

436.686
70.215
507.706

979.370
15.496.038
22.508.769

-409.437

-1.067.870

658.433

-696.381

0
8.380
-8.380

0
1.000
-1.000

0
7.380
-7.380

0
881
-881

-417.817

-1.068.870

651.053

-697.262

Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten
5.2 Rentelasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat
Bestemming resultaat
Algemene reserve

0

0

0

-388.414

Reserve comp. verev.
Totaal

-417.817
-417.817

-1.068.870
-1.068.870

651.053
651.053

-308.848
-697.262

Toelichting op het resultaat
Rijksbijdragen OCW:
Evenals in voorgaande jaren zijn er in 2020 diverse prijsaanpassingen door DUO uitgevoerd op de
kalender- en schooljaar-bekostiging. De aanpassing over het schooljaar 2019-2020 valt daarbij geheel
in het boekjaar 2020. Deze aanpassingen en verwerking hebben een positief effect op de vergelijking
tussen de begrote en gerealiseerde baten over 2020.
Naast deze effecten is er in de vergelijking tussen 2020 en 2019 sprake van een afname van het
totaal aan ontvangen bekostiging. Dit effect ontstaat doordat bij de invoering van passend onderwijs
is besloten om de middelen voor de zware extra ondersteuning gelijk over het land te verdelen. Om
samenwerkingsverbanden de tijd te geven om de ondersteuning in te richten op een manier die past
bij de beschikbare middelen is er een overgangsregeling van 5 jaar ingesteld. Gedurende deze
verevenings-periode ‘groeit’ het samenwerkingsverband toe naar het nieuwe ondersteuningsbudget.
Voor Plein 013 was er sprake van een aanvulling op het budget. In 2020 is er geen aanvulling meer
ontvangen op de materiele component en voor de personele component is er in 2020-2021 geen
aanvulling meer. Over het schooljaar 2019-2020 bedroeg de aanvulling voor de personele
component afgerond € 1.284.400.
In onderstaande tabel zijn de verschillen per bekostigingsonderwerp verder uitgewerkt.
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Onderdeel
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Budget
Totaal

lichte ondersteuning personeel
lichte ondersteuning materieel
zware ondersteuning personeel
zware ondersteuning materieel
SMW risicoleerlingen
subsidie hoogbegaafdheid

Realisatie
2020
4.146.445
173.052
9.605.414
742.197
158.656
63.647
14.889.411

Begroting
2020
3.973.347
173.052
9.204.309
742.164
151.282
14.244.154

Verschil
173.098
401.105
33
7.374
63.647
645.257

Baten gemeente:
Onder de post Overige overheidsbijdragen worden de inkomsten gepresenteerd die vanuit de
gemeente worden ontvangen als bijdrage aan het project Schakelklassen. Ten opzichte van de
begroting is de realisatie over 2020 gelijk. De gelden voor het project Schakelklassen zijn ontvangen
van T-PrimaiR waarmee is afgesproken dat de uitvoering van dit project in 2020 door Plein 013 wordt
verzorgd. Tevens is afgesproken dat het tekort dat in het project voor de Schakelklassen in 2020 voor
rekening van Plein 013 zal zijn. Vanaf 1 januari 2021 zal T-PrimaiR de uitvoering van het project
Schakelklassen zelf gaan verzorgen.
Overige baten:
Onder de Overige baten worden de doorbelastingen aan het SWV VO, de projectbijdragen van de
scholen en de doorbelasting van de plaatsen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs
opgenomen. Deze laatste bijdragen hebben betrekking op de kosten voor geplaatste leerlingen die
worden verrekend met de over te dragen ondersteuningsmiddelen. Op deze wijze bekostigen de
schoolbesturen de plaatsen in het speciaal basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, die direct (SO)
of indirect (SBO) worden gekort door DUO op de normbudgetten van het samenwerkingsverband.
In onderstaande tabel is per onderdeel een uitsplitsing gemaakt naar het gerealiseerde en begrote
bedrag. Het verschil tussen realisatie en begroting bij de projecten Talent in Beeld en Parelklassen
wordt veroorzaakt doordat er is besloten om voor deze projecten geen extra bijdrage van de scholen
te vragen voor 2020. Het verschil bij de bijdragen scholen kosten SO wordt veroorzaakt doordat er
minder leerlingen zijn geplaatst in het speciaal onderwijs welke verrekend konden worden met de
ondersteuningsmiddelen.
Onderdeel
3.5.1 Verhuur
3.5.10 Overige baten
3.5.10 Overige baten
3.5.10 Overige baten
3.5.10 Overige baten
3.5.10 Overige baten
3.5.10 Overige baten
3.5.10 Overige baten
3.5.10 Overige baten
Totaal

- diversen
- Project Schakelklassen
- Project Talent in Beeld
- Project Dyslexie
- Bijdragen project Parelklassen
- Bijdragen project Impulsklassen
- Bijdragen scholen kosten SBO
- Bijdragen scholen kosten SO

Realisatie
2020
237.909
146.257
20.450
6.060
2.524.476
1.443.083
4.378.235

Begroting
2020
375.000
264.000
4.000
120.000
2.560.000
1.550.000
4.873.000

Verschil
-137.091
-117.743
16.450
-120.000
6.060
-35.524
-106.917
-494.765

Lasten Personeel, Afschrijvingen, Huisvesting en Overige lasten:
Deze kosten worden voor grotendeels gevormd door kosten die worden gemaakt voor de
ondersteuning van scholen en de projectactiviteiten binnen Ondersteuningsvoorzieningen van Plein
013. Voor met name de projecten wordt begrotingstechnisch een aantal posten als kaderstelling voor
de uitgaven begroot. Per saldo is er sprake van circa € 374.200 aan lagere kosten dan begroot. De
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kosten zijn lager dan begroot, omdat er sprake is van een onderbesteding op bijvoorbeeld de
projecten Denkplein (€ 317.500), Escalatiefonds (€ 137.200) en Wijkontwikkeling
(€ 200.000). Hier staat echter tegenover dat bij de projecten Consulenten (€ 195.000), Schakelklassen
(€ 88.800) sprake is van een overbesteding t.o.v. de begroting.
Onderdeel
4.1 Personele lasten
4.2 Afschrijvingslasten
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
Totaal

Realisatie
2020
5.093.742
32.674
151.279
1.204.096
6.481.791

Begroting
2020
5.067.500
36.000
175.000
1.640.782
6.919.282

Verschil
26.242
-3.326
-23.721
-436.686
-437.491

Realisatie
2019
5.798.255
34.887
200.219
979.370
7.012.731

Doorbelasting schoolbesturen:
Sinds 2017 worden als gevolg van de wijzigingen in richtlijnen voor het jaarverslag een aantal kosten
die te maken hebben met overdrachten aan schoolbesturen opgenomen onder de post
Doorbetalingen Rijksbijdragen:
De kosten van het speciaal onderwijs op teldatum (inhouding door DUO);
De kosten verbonden aan de 2% aan het speciaal basisonderwijs;
De kosten voor de groeiregeling voor het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs;
De overige doorbetalingen aan de scholen (middelen eigen beleid).
Eén en ander brengt met zich mee dat de Rijksbijdragen als bruto baat op basis van het normbudget
en vereveningsbijdrage worden gepresenteerd en de bovengenoemde kosten niet meer in mindering
op deze baten worden gepresenteerd.
De post Kosten SBO 2% regeling en de post Kosten groeiregeling SBO vallen hoger uit dan begroot als
gevolg van de indexering van de bekostiging die ook doorwerkt in deze overdrachten. Voor de post
Kosten deelname SO is er ook sprake van een verhogend effect als gevolg van de indexering. Tevens
is het aantal leerlingen op 1 oktober in het SO hoger dan begroot waardoor er sprake is van hogere
kosten voor de post Kosten deelname SO. Deze kosten worden door DUO in mindering gebracht op
de Zware Ondersteuning. De post Arrangementen valt lager uit dan begroot, omdat er in 2020
minder gebruik is gemaakt van de regeling waarbij arrangementen voor SBO+, SO+ en hogere TLV’s
worden bekostigd.
In onderstaande tabel is de uitsplitsing gemaakt van het totaal bedrag aan Doorbetalingen aan de
schoolbesturen.
Onderdeel
Kosten deelname SO
Kosten groeiregeling SO
Kosten SBO 2% regeling
Kosten groeiregeling SBO
Ondersteuningsbudget
Arrangementen
Totaal

Realisatie
2020
4.925.577
491.457
1.600.224
529.861
6.844.587
295.821
14.687.527

Begroting
2020
4.736.663
503.719
1.562.360
540.000
6.850.000
565.000
14.757.742

Verschil
188.914
-12.262
37.864
-10.139
-5.413
-269.179
-70.215

3.3 Treasurybeleid
De Stichting hanteert het uniforme treasurystatuut van Verus. In dit statuut wordt beschreven welke
treasury taken en -verantwoordelijkheden van toepassing zijn voor het samenwerkingsverband. Ook
worden de beleidskaders vastgelegd voor diegenen die bij deze taken en verantwoordelijkheden
33

betrokken zijn. Het vastgestelde treasurystatuut voldoet aan de criteria zoals openomen in de
nieuwe richtlijn beleggen en belenen 1 juli 2016.
Het samenwerkingsverband heeft een zeer terughoudend financieel beleid gevoerd. In 2019 zijn de
bij Van Lanschot aangehouden middelen overgeheveld naar de ING. Hierdoor is het gehele
betalingsverkeer nu ondergebracht bij de ING en weggezet op een drietal bankrekeningen. Alle
middelen zijn direct opeisbaar. De interne verantwoording over treasury-activiteiten vindt plaats
door de directeur aan de auditcommissie. Externe verantwoording vindt plaats door middel van het
bestuursverslag.

3.4 Weerstandsvermogen
In 2020 had het samenwerkingsverband een eigen vermogen van afgerond € 1.623.300 en kwam
hiermee ruim boven de signaleringswaarde (normatief eigen vermogen) van afgerond € 713.000 uit.
Het mogelijk bovenmatig eigen vermogen bedroeg in dat jaar € 910.300. In de meerjarenbegroting is
hiermee rekening gehouden en het bovenmatig eigen vermogen zal zoals beschreven in de
meerjarenbegroting binnen een aantal jaren worden afgebouwd, passend bij de afspraken met het
ministerie.
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4 Continuïteitsparagraaf
4.1 Meerjarenbegroting – uitgangspunten
Kader
Bij de inrichting van de samenwerkingsverbanden Passend onderwijs is de verdeling of toewijzing van
de rijksbudgetten voor de ondersteuning van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een
centrale taak. Daarbij hebben de samenwerkingsverbanden mogelijkheden om eigen keuzes te
maken. De overheid heeft alleen de bekostiging van de extra ondersteuning van leerlingen in de
speciale scholen (speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs) bij wet geregeld.
Het bestuur van Samenwerkingsverband Plein 013 heeft besloten om de in het
samenwerkingsverband participerende schoolbesturen eigen beleidsruimte en verantwoordelijkheid
te geven ten aanzien van de ondersteuningsmiddelen. De schoolbesturen ontvangen van het
samenwerkingsverband een ondersteuningsbudget dat zij inzetten voor de extra ondersteuning
binnen hun eigen scholen. Voor de toewijzing van de Ondersteuningsbudgetten heeft het bestuur
van het samenwerkingsverband de volgende systematiek bepaald:
Alle kosten voor de plaatsing van leerlingen in scholen voor speciaal onderwijs worden, voor
zover de wet bepaalt dat deze kosten ten laste komen van het samenwerkingsverband,
ingehouden op de rijksbudgetten voor zware ondersteuning (speciaal onderwijs).
Alle kosten voor de plaatsing van leerlingen in het speciaal basisonderwijs worden door het
samenwerkingsverband bekostigd uit het rijksbudget voor de lichte ondersteuning waarbij 2%
van het aantal leerlingen (BaO plus SBO) van het samenwerkingsverband rechtstreeks door OCW
wordt overgedragen aan de scholen voor speciaal basisonderwijs.
De toe te wijzen ondersteuningsbudgetten in de meerjarenbegroting die aan de schoolbesturen
worden toegekend zijn onderhevig aan korting in verband met regionale krimp van de
basispopulatie, korting in het kader van verevening voor het samenwerkingsverband en een
stapsgewijze overgang naar gemiddeld bedrag per ongewogen leerling van de school.
Tot 1-8-2021 zullen uit het ondersteuningsbudget de kosten van verwijzing van de scholen van
het schoolbestuur worden ingehouden (verwijzer betaalt).
Het restantbudget kan het schoolbestuur inzetten ten behoeve van extra ondersteuning aan
leerlingen in de scholen.
Zowel basisscholen als scholen voor speciaal basisonderwijs ontvangen een
ondersteuningsbudget.
De ondersteuningskosten voor in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs geplaatste
leerlingen die niet toegeschreven kunnen worden aan een verwijzend schoolbestuur worden ten
laste van het collectieve budget voor de lichte, respectievelijk zware ondersteuning gebracht. Dit
betreft de residentieel geplaatste leerlingen, de nieuwe leerlingen van het samenwerkingsverband
die binnen twee jaren na inschrijving worden doorverwezen door de reguliere school en de
leerlingen die zijn aangewezen op ondersteuning in categorie Hoog.
Grondslagen bekostiging
De rijksoverheid hanteert twee grondslagen voor de bepaling van de bekostiging:
Leerlingenaantallen op teldatum 1 oktober.
Bedragen t.b.v. de bekostiging van de ondersteuning, uitgesplitst naar lichte ondersteuning en
zware ondersteuning.
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De zware ondersteuning die vanaf 1-8-2015 wordt overgedragen naar het samenwerkingsverband is
onderhevig aan verevening tot 1-8-2021. Op deze datum geldt voor alle samenwerkingsverbanden
een genormaliseerd bedrag per leerling, ongeacht het deelnamepercentage in het verleden.
Begroting op kalenderjaar
Plein 013 kiest sinds 2019 voor een begroting op kalenderjaar. Daarmee maakt zij de
begrotingssystematiek parallel aan die van de schoolbesturen en vergemakkelijkt ze de route naar
het jaarverslag dat tevens op kalenderjaar wordt opgesteld. Daar waar sprake is van baten en lasten
op niveau van schooljaar wordt met een brugstaat gewerkt.
Grondslag voor de ondersteuningsbudgetten
Grondslag voor de budgetten is de deelname aan SBO en SO en het leerlingaantal in het voorgaande
schooljaar (t-1 1-10). Het ondersteuningsbudget wordt berekend per schooljaar. Bron voor de
budgetten is de vastgestelde meerjarenbegroting, de impulsmiddelen (jaarlijks te bepalen) en de
middelen uit de daartoe getroffen voorziening.
Grondslagen voor inkomsten DUO en overdrachten aan SO en SBO
De bekostiging van de lichte ondersteuning aan het samenwerkingsverband PO is gebaseerd op het
aantal basisschoolleerlingen in het samenwerkingsverband.
De bekostiging van de zware ondersteuning aan het samenwerkingsverband PO is gebaseerd op het
aantal leerlingen van de basisscholen plus het aantal leerlingen op de speciale scholen voor
basisonderwijs (SBO).
Voor het gehele funderend onderwijs (PO en VO) wordt nu onderscheid gemaakt in basis- en in
ondersteuningsbekostiging. De basisbekostiging betekent een toekenning per leerling die
overeenkomt met de bekostiging van een leerling in het reguliere onderwijs. De
ondersteuningsbekostiging houdt de bekostiging in voor een leerling die extra ondersteuning nodig
heeft en differentieert naar de aard en omvang van de normatief vastgestelde ondersteuning. Dat
betekent voor het SBO dat het Rijk op basis van de teldatum de basisbekostiging toekent aan het SBO
plus het ondersteuningsbudget voor 2% van het aantal leerlingen van het samenwerkingsverband.
Op basis van de peildatum 1 februari vindt de overdrachtsverplichting plaats vanuit het
samenwerkingsverband aan het SBO.
De bekostigingssystematiek voor het SO volgt op hoofdlijnen de systematiek van het SBO. Dat
betekent dus ook het onderscheid in basisbekostiging personeel resp. materieel en de
ondersteuningsbekostiging personeel resp. materieel. Belangrijk verschil is hier dat er geen sprake is
van 2% ondersteuningsbekostiging door het Rijk: het samenwerkingsverband betaalt alle
ondersteunings-bekostiging. Voor de uitvoering wordt door de overheid (DUO) het personele
basisbedrag en ondersteuningsbedrag voor de SO-school ingehouden op het ondersteuningsbudget
dat aan het samenwerkingsverband wordt toegekend. Daarbij is de bijdrage voor elke leerling SOschool afkomstig van het samenwerkingsverband waaruit die leerling afkomstig is.
Ook hier wordt gewerkt met de peildatum 1 februari voor elk samenwerkingsverband en vindt
aanvullende basis- en ondersteuningsbekostiging plaats voor de personele kosten en heeft het
samenwerkingsverband de keuze om ook de basis- en ondersteuningsbekostiging voor de materiele
kosten over te dragen.
In onderstaande tabellen zijn de leerlingaantallen opgenomen die zijn verwerkt in de jaar- en
meerjarenbegroting.
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Leerlingaantallen
Basisonderwijs
Speciaal basisonderwijs
Speciaal onderwijs

1-10-2020
21.875
814
461

1-10-2021
22.047
814
461

1-10-2022
22.079
814
461

1-10-2023
22.090
814
461

1-10-2024
22.090
814
461

Het personeel ‘vanuit loonadministratie’ is het personeel met een dienstverband bij Plein 013, zie
hiervoor onderstaande tabel. Alle overige personeelsleden die werkzaamheden verrichten worden
gedetacheerd bij een van de schoolbesturen of worden ingehuurd via een payroll.
Personele bezetting in FTE
Bestuur / management
Personeel primair proces
Ondersteunend personeel

2020
0,8000
0,8000

2021
0,8000
0,8000
0,8000

2022
0,6000
2,0000
0,8000

2023
0,6000
2,0000
0,8000

2024
0,6000
2,0000
0,8000

4.2 Meerjarenbegroting – meerjarenperspectief staat van baten en lasten
Jaarbegroting
In de begroting 2021 is voorzien in een negatief resultaat van 355.682. Dit resultaat komt ten laste
van de reserve compensatie verevening.
Dit negatieve resultaat is na doorvoering van de beleidswijzigingen zoals deze zijn opgenomen in de
begroting. Er is afgesproken dat de signaleringswaarde van het eigen vermogen minimaal € 650.000
dient te zijn.
In de begrotingsopstelling zijn de volgende beleidswijzigingen verwerkt.
Per 1 januari 2021:
Schakelklassen zijn administratief overgedragen aan T-PrimaiR
Project Ontwikkelacademie komt te vervallen
Project Kompas komt te vervallen
Project Wijkontwikkeling komt te vervallen en zal door de schoolbesturen zelf vormgegeven gaan
worden.
Project Hoogbegaafdheid zal voor de uitvoering belegd gaan worden bij T-PrimaiR. Plein 013 blijft
wel penvoerder voor deze subsidie.
Project Brug naar Taal komt te vervallen.
Project Ontwikkelkosten naar 1 tafel komt te vervallen
Project escalatiefonds wordt opgenomen onder project Arrangementen
Per 1 augustus 2021:
Project Talent in beeld komt te vervallen, de Talentklassen zullen worden voortgezet onder een
nieuw project waarbij de financiering zal worden bepaald op basis van een niveau 5 voorziening
op SBO niveau
Project Kurzweil komt te vervallen
Project Parelklassen zal worden gefinancierd op basis van een TLV laag vergoeding. Hierdoor
wordt niet meer de gehele facilitering door Plein 013 betaald maar enkel de plaatsing van de
leerlingen in de Parelklassen.
Project SBO in de buurt wordt opgestart waarbij leerlingen op een reguliere school geplaatst
gaan worden. De financiering zal plaatsvinden op basis van een niveau 5 voorziening op SBO
niveau.
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De consulenten die door Plein 013 worden ingehuurd zullen teruggaan naar hun eigenlijke
werkgevers.
Project Impulsklassen komt te vervallen
Bij de overdracht van de SBO en SO gelden komt het principe van de verwijzer betaalt te
vervallen
Meerjarenperspectief
Er is een doorrekening gemaakt van de te verwachten inkomsten van DUO in de jaren 2020 tot en
met 2024 op basis van de prognose van de leerlingaantallen voor het Bao, SBO en SO. Hierbij zijn de
vereveningsbedragen meegenomen. Bij het overzicht van de geraamde baten en lasten en bij het
overzicht van de budgetten wordt een meerjaren beeld gegeven in de meerjarenbegroting. Hierin is
rekening gehouden met de beleidswijzigingen en de doorwerking op de meerjaren lasten.
In de geraamde kosten is uitgegaan van een gelijkblijvende deelname (op basis van 1-10-2020) aan
de SBO scholen en SO scholen. Ook is uitgegaan van de veronderstelling dat de kosten voor de
overdracht aan groeimiddelen voor het SO en SBO in omvang gelijk blijven.
Onderstaand zijn de gerealiseerde cijfers over 2020 en de meerjaren staat van baten en lasten 2021
t/m 2024 van het samenwerkingsverband opgenomen.
Meerjaren Staat van Baten en Lasten
Baten
3.1 Rijksbijdragen OCW
3.2 Ov.overheidsbijdragen en -subsidies
3.5 Overige baten
Totaal baten
Lasten
4.1 Personeelslasten
4.2 Afschrijvingen
4.3 Huisvestingslasten
4.4 Overige lasten
4.5 Doorbetalingen
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

Realisatie
2020

Begroti ng
2021

Begroti ng
2022

Begroti ng
2023

Begroting
2024

14.889.411
1.492.235
4.378.235
20.759.881

14.102.037
0
2.355.724
16.457.761

14.087.326
0
0
14.087.326

14.100.652
0
0
14.100.652

14.040.134
0
0
14.040.134

5.093.742
32.674
151.279

2.369.638
32.500
90.166

497.400
31.500
58.000

497.400
15.000
46.000

497.400
12.500
46.000

1.204.096
14.687.527
21.169.318

440.495
13.880.643
16.813.442

277.820
13.866.535
14.731.255

277.820
13.263.993
14.100.213

277.820
13.193.317
14.027.037

-409.437

-355.681

-643.929

439

13.097

0
8.380
-8.380

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-417.817

-355.681

-643.929

439

13.097

Financiële baten en lasten
5.1 Rentebaten
5.2 Rentelasten
Saldo financiële baten en lasten
Resultaat
Bestemming resultaat
Algemene reserve

0

0

0

439

13.097

Reserve comp. verev.
Totaal

-417.817
-417.817

-355.681
-355.681

-643.929
-643.929

0
439

0
13.097

4.3 Meerjarenbegroting – meerjarenperspectief balans
Op basis van de bovenstaande meerjaren staat van baten en lasten is een meerjaren(prognose)
balans opgesteld.
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Meerjaren Balans

Realisatie
31-12-2020

Begroti ng
31-12-2021

Begroti ng
31-12-2022

Begroti ng
31-12-2023

Begroting
31-12-2024

Activa
Materiele vaste activa *
Financiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

80.148
10.017
344.047
2.876.255
3.310.467

52.648
10.017
50.000
1.654.989
1.767.654

26.148
10.017
50.000
787.560
873.725

16.148
10.017
50.000
798.438
874.603

8.648
10.017
50.000
832.132
900.797

Passiva
Eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve comp. verev.
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

1.623.335
650.000
973.335
0
0
1.687.132
3.310.467

1.267.654
650.000
617.654
0
0
500.000
1.767.654

623.725
650.000
-26.275
0
0
250.000
873.725

624.603
650.439
-25.836
0
0
250.000
874.603

650.797
663.536
-12.739
0
0
250.000
900.797

Toelichting op meerjaren prognose balans:
Door de jaarlijkse afschrijvingen daalt in de prognose balans de ultimo balanswaarde. Een groot
deel van de afschrijvingen wordt veroorzaakt door de verbouwkosten voor de Ringbaan Oost
(met een doorloop kent van 5 jaar) waar geen vervangingsinvestering tegen over hoeft te staan.
Daarnaast er sprake van een afbouw van activiteiten op het niveau samenwerkingsverband op
graag waarvan eveneens een geringe boekwaarde kan worden aangehouden.
In de afgelopen jaren heeft het samenwerkingsverband veelal aan het einde van het boekjaar de
facturatie voor de projectbijdragen van de scholen opgestart. Het project Schakelklassen heeft
hierin een relatief groot aandeel, maar dit project zal vanaf 1 januari 2021 niet meer door Plein
013 worden uitgevoerd. Daarnaast was het gebruikelijk dat de overdracht van de
groeibekostiging aan het SO en SBO in één keer werd uitgevoerd. Door afname van activiteiten
en het actiever sturen op spreiding van betalingen zal de druk op de eindejaarposities
verminderen. Een vergelijkbare verwachting is doorgevoerd in de kortlopende schulden.
Mutaties in het eigen Vermogen zijn weergegeven op basis van de resultaten uit de voorgaande
staat van baten en lasten.

4.4 Meerjarenbegroting – kengetallen
In onderstaande tabel zijn de op basis van de meerjaren staat van baten en lasten en de meerjaren
balans berekende kengetallen opgenomen.
Kengetallen financiele positie
Liquiditeit
Solvabiliteit 1 (excl. voorzieningen)
Rentabiliteit
Weerstandsvermogen

Realisatie
31-12-2020
1,91
49,04%
-2,01%
10,90%

Begroting
31-12-2021
3,41
71,71%
-2,16%
8,99%

Begroting
31-12-2022
3,35
71,39%
-4,57%
4,43%

Begroting
31-12-2023
3,39
71,42%
0,00%
4,43%

Begroting
31-12-2024
3,53
72,25%
0,09%
4,64%

Op basis van de ingezette begrotingslijn en genormeerde omvang van het eigen vermogen als aan te
houden weerstandsvermogen van maximaal € 650.000 geven de kengetallen een neerwaartse
beweging te zien.
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4.5 Interne risicobeheersings- en controlesysteem
Algemeen
Ten behoeve van de beheersing op het intern risico van de organisatie heeft Plein 013 de volgende
maatregelen getroffen:
Het bestuur heeft geen uitvoerende taken maar fungeert in praktijk als toezichthouder. De
directeur a.i. heeft een breed statutair mandaat vergelijkbaar met directeur/bestuurder. Het
bestuur is samengesteld uit 14 leden, zijnde vertegenwoordigers van alle aangesloten
rechtspersonen. In loop van 2021 zal het bestuur-directie model omgezet worden in een bestuurraad van toezichtmodel.
Met ingang van 2016 heeft het bestuur drie bestuurscommissies (agendacommissie,
auditcommissie en werkgeverscommissie) ingesteld die de toezichthoudende rol van het bestuur
vergemakkelijken. De bestuurscommissies werken nauw samen met de directeur.
De directeur a.i. legt aan het bestuur verantwoording af over alle elementen van de
bedrijfsvoering. Medewerkers leggen verantwoording af aan de directeur a.i. over de eigen
projectinrichting en projectbegroting. Het administratiekantoor vervult hierbij een
beheersfunctie en een controlefunctie.
Herstelonderzoek Onderwijsinspectie
In maart 2019 heeft de Onderwijsinspectie een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd bij het bestuur van
Stichting Samenwerkingsverband Plein 013, waarbij tekortkomingen werden geconstateerd bij de
standaard Kwaliteitszorg. Er zijn toen met het bestuur afspraken gemaakt om de kwaliteitszorg te
verbeteren. De Onderwijsinspectie heeft de kwaliteit van de standaard Kwaliteitszorg op 24 juni 2021
opnieuw beoordeeld en is van mening dat het bestuur zich voldoende heeft verbeterd.
Het zicht op kwaliteit is verbeterd volgens de inspectie. Het samenwerkingsverband weet welke
informatie nodig is om na te gaan of de doelen uit het samenwerkingsverband. De opgehaalde
informatie gebruikt het samenwerkingsverband in de gesprekken met de scholen en schoolbesturen.
Wat kan beter volgens de Onderwijsinspectie en wat wil het samenwerkingsverband precies
bereiken? Het samenwerkingsverband weet beter wat de resultaten zijn, maar kan nog niet
aangeven wanneer het tevreden is. De nieuwe toezichthouders (de inmiddels benoemde Raad van
Toezicht die in het schooljaar 2021-2022 van start gaat) zullen het bestuur hierbij helpen.
De Onderwijsinspectie is van mening dat het bestuur in zijn volgende jaarverslag meer aandacht kan
geven aan een goede beschrijving waaraan de financiën nu precies zijn besteed en wat daarvan de
effecten zijn geweest. Daarvoor is het nodig dat de scholen verantwoording afleggen aan het
samenwerkingsverband over de inzet van de financiën die zij van het samenwerkingsverband
ontvangen en de resultaten die ze daarmee hebben bereikt.
Het bestuur van het samenwerkingsverband kan zich vinden in de conclusies van de
Onderwijsinspectie en zal de komende periode actie ondernemen om de voorgestelde maatregelen
te realiseren als onderdeel van het risicobeheersings- en controlesysteem.

4.6 Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Het aanhouden van weerstandsvermogen is nodig voor de niet direct voorzienbare en dus slecht
meetbare risico’s in de bedrijfsvoering. Het is bedoeld om onverwachte financiële tegenvallers op te
vangen, zodat ze geen of weinig invloed hebben op de continuïteit van de activiteiten van de
organisatie.
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Risico’s
De meerjarenbegroting die voor de jaren 2021 – 2024 is opgesteld gaat uit van een scenario conform
de krimp in de basispopulatie en de beleidswijzigingen welke medio 2021 zullen worden
doorgevoerd.
Door het gekozen verdeelmodel worden overschrijdingen aan de uitgavenkant (deelname SBO en
SO) gedeeld met de scholen. Hierdoor zijn risico’s van langere termijn ondervangen.
De baten van samenwerkingsverband Plein 013 kennen relatief weinig risico’s. De baten van OCW
zijn afhankelijk van de ongewogen leerlingaantallen in het samenwerkingsverband. In de
meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met een gelijkblijvende lijn aan inkomsten. Jaarlijks
kunnen de aantallen fluctueren en vergoedingsbedragen van OCW worden aangepast maar dit levert
geen al te grote risico’s op.
Het samenwerkingsverband heeft weinig eigen personeel in dienst en er zullen weinig langlopende
verplichtingen aangegaan worden. Alle overige medewerkers worden middels ‘overeenkomst van
opdracht’ tegen een vergoeding ingehuurd bij de schoolbesturen of via payroll. Het
samenwerkingsverband loopt hiermee geen langlopende risico’s in personeel opzicht.
Een risico van liquiditeit wordt opgevangen door de uitgaven aan de schoolbesturen
(Ondersteuningsbudgetten, personele uitgaven, toegekende arrangementen, middelen Opting Out)
met een maandritme uit te betalen. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen maandelijks te
ontvangen middelen van OCW en maandelijks te betalen uitgaven.
Bij het inrichten van voorzieningen is een kostenneutrale uitvoering het uitgangspunt. Maar
aangezien de inkomsten van de voorzieningen volledig afhankelijk zijn van de jaarlijks aan te melden
leerlingen door de scholen is een kostenneutrale uitvoering niet altijd mogelijk. Het prijspeil voor
deelname is vooraf voor de scholen bepaald en de uitgaven zijn sterk afhankelijk van de uiteindelijke
deelname door de scholen. Daarnaast biedt Plein 013 een aantal voorzieningen waarvoor geen
bijdrage van de scholen wordt gevraagd. Dit zijn vooral voorzieningen die erop gericht zijn om teams
te ondersteunen of pilots.
Voor de inzet van consulenten (voormalig ambulant begeleiders) is met de betreffende werkgevers
een volume afspraak gemaakt over de verplichte inzet van 1.8M per jaar. Vanaf 2021-2022 wordt
deze taak overgeheveld naar de schoolbesturen en middelen onderdeel van het
ondersteuningsbudget. De risico’s van verplichte personele inzet wordt daarmee in de komende
jaren afgebouwd tot 0.
Ten behoeve van de huisvesting is in 2018 een huurcontract voor 5 jaren aangegaan.
In het ondersteuningsplan voor de jaren 2019-2023 is de categoriebepaling voor de toewijzing van
arrangementen voor leerlingen aangepast. Daarnaast is gekozen voor een afgeslankte
toeleidingsprocedure. Het is moeilijk om vooraf in te schatten wat de financiële consequenties
hiervan zullen zijn.
Weerstandsvermogen
De komende jaren 2021 en 2022 zullen de beleidswijzigingen percentueel het sterkst voelbaar zijn. In
de afgelopen jaren zien we het aantal leerlingen dat wordt verwezen naar het speciaal
basisonderwijs en de speciale scholen toenemen. De kosten hiervan in combinatie met de lagere
inkomsten vanuit DUO maken de financiële positie kwetsbaar. Deze onzekerheden rechtvaardigen
het aanleggen van een financiële buffer.
In 2017 is op grond van een analyse (stabiele exploitatie) bepaald dat een algemene reserve van €
650.000 afdoende zou moeten zijn. Deze aanname is gebaseerd op de beperkte risico’s van eigen
personeel en beperkte langlopende verplichtingen.
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De huidige omvang van de algemene reserve boven de signaleringswaarde € 650.000 wordt ingezet
voor het op peil houden van de ondersteuningsbudgetten voor de schoolbesturen.
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